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ผลประกอบการ บริิษััท ซีีเอ็็ดยููเคชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) และบริิษััทยู่อ็ยู

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

และกำ�ไรสุทธิ

ร�ยได้รวม

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

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

หมายเหตุุ :  * เป็็นการคำำานวณตััวเลขตัามงบการเงินรวม 2561 - 2562 (ป็รับป็รุงใหม่)
 

4,288

3,769

3,379

177

12 13 12

120
134

163

102

-26 -33

3,028

2,121

2559

2559 2559

25592560

2560 2560

25602561

2561 2561

25612562

2562 2562

25622563

2563 2563

2563

ล้�นบ�ท

ร้อยละ ร้อยละ

ล้�นบ�ท
5,000 200

150

100

50

0

-50

4,000

3,000

2,000

1,000

2.00 2.00

1.00 1.50

0.00 1.00

-1.00 0.50

-2.00 0.00

-3.00 -0.50

0

1.37
1.69

1.26*

-0.09-0.11

1.14* 1.13*

-2.52 -2.99

1.46*



2

จุดเด่นในรอบปี
Hightlight

หน่วย : ล้�นบ�ท
Unit : Million Baht

ผลก�รดำ�เนินง�น
Operating Results

งบก�รเงินรวม
Consolidated Financial Statements

2563
2020

2562
2019

ปรับปรุงใหม่

(Restated)

2561
2018

ปรับปรุงใหม่

(Restated)

2560
2017

2559
2016

ร�ยได้รวม 
Total Revenue 2,121.15 3,027.80 3,380.17 3,769.72 4,289.35

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
Profit (loss) attributable to equity holders of the company (33.13) 12.93 13.21 (25.70) 12.37

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อร�ยได้รวม
Net Profit (loss) Margin (%) (1.56) 0.43 0.39 (0.68) 0.29

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น (บ�ท) 
EPS (Baht) (0.08) 0.03 0.03 (0.07) 0.03

มูลค่�หุ้นท�งบัญชีต่อหุ้น (บ�ท)
Book Value per share (Baht) 3.03 3.09 3.06 3.17 2.45

สินทรัพย์รวม
Total Assets 2,811.32 2,473.78 2,575.74 2,739.63 2,588.88

หนี้สินรวม
Total Liabilities 1,625.51 1,263.89 1,378.24 1,495.84 1,627.91

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders Equity 1,185.81 1,209.89 1,197.50 1,243.79 960.96

ทุนที่ออกและที่เรียกชำ�ระแล้ว
Paid - up Capital 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROA (%)

(0.09)  1.46 1.26 (0.11) 1.68

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE (%) (2.99) 1.13 1.14 (2.52) 1.37

ณ วันที่
As of

30/12/2563
30/12/2020

30/12/2562
30/12/2019

28/12/2561
28/12/2018

29/12/2560
29/12/2017

30/12/2559
30/12/2016

ร�ค�ล่�สุด (บ�ท)
Last Price (Baht) 1.52 1.95 3.06 3.54 4.26

มูลค่�หลักทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ด
Market Cap. 595.76 764.29 1,199.35 1,387.48 1,669.68

หมายเหตุุ :  อัตัราส่วนทางการเงินบางรายการไม่ตัรงกับอัตัราส่วนทางการเงินที่เผยแพร่บนเว็บไซตั์ของตัลาดหลักทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย 

เนื่องจากงบการเงินป็ีก่อนหน้ามีการจัดป็ระเภทใหม่ เพื่อให้สอดคำล้องกับงบการเงินป็ีป็ัจจุบัน



อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตร�ส่วน

งบก�รเงินรวม

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

Restated

2561
(ปรับปรุงใหม่)

Restated

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง  (เท่�) 0.65 0.59 0.58

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว (เท่�) 0.03 0.19 0.21

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด (รอบ) 0.04 0.01 0.04

อัตร�หมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้�  (รอบ) 14.10 14.92 12.97

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 26 24 28

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ  (รอบ) 3.77 5.49 6.42

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย  (วัน) 97 67 57

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้  (รอบ) 2.12 2.54 2.50

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย  (วัน) 172 144 146

Cash Cycle  (วัน) (49) (53) (61)

อัตร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 35.78 35.14 34.20

อัตร�กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�น (%) (0.11) 1.25 1.02

อัตร�กำ�ไรอื่น (%) 2.44 2.68 2.29

อัตร�ส่วนเงินสดต่อก�รทำ�กำ�ไร (%) (2,657.00) 34.36 134.41

อัตร�กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ  (%) (1.56) 0.43 0.39

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (2.99) 1.15 1.16

อัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น (EFFICIENCY RATIO) 

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์  (%) (0.09) 1.46 1.26

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร (%) 2.49 6.20 6.68

อัตร�ก�รหมุนของสินทรัพย์  (เท่�) 0.80 1.20 1.27

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์นโยบ�ยท�งก�รเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) 1.37 1.04 1.15

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย  (เท่�) 13.04 15.48 10.47

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพัน  (เท่�) 0.23 0.07 0.33

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล  (%) 0* 0 0

หมายเหตุุ :  * งดจ่�ยปันผลจ�กกำ�ไรสุทธิต�มงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร จ�กผลประกอบก�รของปี 2563 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ  

โดยยังรอพิจ�ณ�อนุมัติจ�กที่ประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เมษ�ยน 2564
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อัตราส่่วนทางการเงิน
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ชื่อ สถ�นที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ และศูนย์กระจ�ยสินค้�

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
ชื่อย่อ : SE-ED
ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ : เลขที่ 1858/87-90 อ�ค�รอินเตอร์ลิงค์ ท�วเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบ�งน�ใต ้

เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งศููนย์กระจ�ยสินค้� : เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ตำ�บลศูีรษะจรเข้ใหญ่ อำ�เภอบ�งเส�ธง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10570
เว็บไซต์ : www.se-ed.com
โทรศูัพท์ : 0 2826 8000
โทรส�ร : 0 2826 8999
อีเมล : เลข�นุก�รบริษัท cs@se-ed.com 
 : กรรมก�รอิสระ id@se-ed.com 
 : นักลงทุนสัมพันธ์ ir@se-ed.com 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก คือ
 l ธุรกิจร้�นหนังสือ โดยเป็นผู้ดำ�เนินง�นร้�นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่�ย ซึ่งได้แก่ ร้�นเครือข่�ยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

และศููนย์หนังสือมห�วิทย�ลัยหล�ยแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริห�รเองทั้งในกรุงเทพมห�นครและต่�งจังหวัด 
 l ธุรกิจรับจัดจำ�หน่�ยหนังสือ โดยจัดจำ�หน่�ยให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและสำ�นักพิมพ์อื่น เพื่อจำ�หน่�ยให้กับ 

ร้�นหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องท�งก�รข�ยอื่นๆ
 l ธุรกิจสำ�นักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ เป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้�นหนังสือ เป็นร�ยใหญ่ร�ยหนึ่งของประเทศู 

โดยเป็นผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำ�ตล�ดในก�รผลิตหนังสือส�ระคว�มรู้ในหมวดต่�งๆ
 l โรงเรียนเพลินพัฒน� เป็นสถ�บันก�รศึูกษ�เอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบ�ลถึงมัธยมศูึกษ�ปีที่ 6
 l บริษัท เบสแล็บ จำ�กัด ประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษ� ก�รจัดห� จำ�หน่�ยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำ�ปรึกษ� 

จำ�หน่�ยเกี่ยวกับฮ�ร์ดแวร์
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000285
ทุนจดทะเบียน : 391,944,529 บ�ท (หุ้นส�มัญ 391,944,529 หุ้น) มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท
ทุนรับชำ�ระแล้ว : 391,944,418 บ�ท (หุ้นส�มัญ 391,944,418 หุ้น) มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

ชื่อ สถ�นที่ตั้งของบริษัทย่อย 

ชื่อ : บริษัท เพลินพัฒน์ จำ�กัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/39-40 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศู�ล�ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒน� กรุงเทพฯ 10170
โทรศูัพท์ : 0 2885 2670-5
โทรส�ร : 0 2885 2670-5 ต่อ 502
อีเมล : webmaster@plearnpattana.com
เว็บไซต์ : www.plearnpattana.com
ประเภทธุรกิจ : สถ�บันก�รศูึกษ�เอกชน  โดยดำ�เนินกิจก�ร โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบ�ล 

จนถึงมัธยมศูึกษ�ตอนปล�ย
เลขทะเบียนบริษัท : 0105545100716
ทุนจดทะเบียน               : 151,850,048 บ�ท (หุ้นส�มัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่�หุ้นละ 8.96 บ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว : 151,850,048 บ�ท (หุ้นส�มัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่�หุ้นละ 8.96 บ�ท
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตร�ร้อยละ 48.97

ชื่อ : บริษัท เบสแล็บ จำ�กัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1858/87-90 อ�ค�รอินเตอร์ลิงค์ ท�วเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบ�งน�ใต ้

เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260
โทรศูัพท์ : 0 2826 8000
โทรส�ร : 0 2826 8999
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจให้คำ�ปรึกษ�ก�รพัฒน� ก�รออกแบบ และก�รจำ�หน่�ยซอฟต์แวร์ และฮ�ร์ดแวร์ที่พัฒน�ขึ้นเอง
ทะเบียนบริษัท : 0105556066298
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บ�ท (หุ้นส�มัญ 100,000 หุ้น) มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว : 250,000 บ�ท (หุ้นส�มัญ 100,000 หุ้น) มูลค่�หุ้นละ 2.50 บ�ท
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตร�ร้อยละ 60

ข้้อมููลทั�วไปข้องบรษัิัท
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ชื่อ สถ�นที่ตั้งของบริษัทร่วม 

ชื่อ : บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำ�กัด  
ที่ตั้ง : เลขที่ 77/111 อ�ค�รสินส�ธรท�วเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองส�น 

กรุงเทพฯ 10600 
โทรศูัพท์ : 0 2862 1396  
โทรส�ร : 0 2862 1395
เว็บไซต์ : www.me.co.th
ประเภทธุรกิจ : สำ�นักพิมพ์ผู้ผลิตว�รส�รและหนังสือสำ�หรับวิศูวกร  
ทะเบียนบริษัท : 0105527008994
ทุนจดทะเบียน : 400,000 บ�ท (หุ้นส�มัญ 4,000 หุ้น) มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว : 400,000 บ�ท (หุ้นส�มัญ 4,000 หุ้น) มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตร�ร้อยละ 25

ชื่อ สถ�นที่ตั้งของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ 

น�ยทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่ตั้ง : 93 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศูไทย ชั้น 1 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

โทรศูัพท์  : 0 2009 9000
โทรส�ร : 0 2009 9991
Call center : 0 2009 9999
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี  : คุณน�งส�วนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 7793  และ/หรือ

  น�ยพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 4752  และ/หรือ

  น�งส�วสุลลิต อ�ดสว่�ง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 7517  และ/หรือ

  ผู้สอบบัญชีท่�นอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด มอบหม�ยให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ   

ที่ตั้ง : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด 
  178 อ�ค�รธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประช�ชื่น 20) ถนนประช�ชื่น แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศูัพท์  : 0 2596 0500
โทรส�ร  : 0 2596 0539
อีเมล : group@dharmniti.co.th
เว็บไซต์ : www.daa.co.th

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย : สำ�นักง�น ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทน�ยคว�ม
ที่ตั้ง : 1153/44 ซอยล�ดพร้�ว 101 ถนนล�ดพร้�ว แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศูัพท์  : 0 2731 5337 และ 0 2731 5338
โทรส�ร : 0 2731 5759 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ :  ---ไม่มีหุ้นกู้---

l l l l l l l



เรีียน  ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

ตลอดระยะเวลา 1 ปีทีี่่�ผ่า่นมา ที่กุภาคส่ว่นของปีระเที่ศไที่ยต้องเผ่ชิญิกับส่ถานการณ์์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ซึ่่�งส่่งผ่ลกระที่บอยา่งใหญห่ลวงตอ่เศรษฐกจิของปีระเที่ศในวงกวา้ง และม่ผ่ลกระที่บครอบคลมุ
ถ่งธุุรกจิส่ิ�งพิมพ ์และภาคการศก่ษาดว้ยเชิน่กนั ที่ำาใหธุุ้รกจิของ “ซึ่เ่อด็” ไมว่า่จะเปีน็ร้านหนงัสื่อซึ่เ่อด็บุ�คเซึ่น็เตอร์ 
ส่ำานักพิมพ์ซึ่่เอ็ด และธุุรกิจการจัดจำาหน่ายหนังส่ือให้กับร้านหนังส่ือ และส่ถาบันการศ่กษาต่างๆ ได้รับผ่ลกระ
ที่บอย่างหนักด้วยเชิ่นกัน

ผ่ม คณ์ะกรรมการบริษัที่ฯ และคณ์ะผ่้้บริหาร จ่งต้องปีรับการที่ำางานของซึ่่เอ็ดให้ส่อดคล้องกับมาตรการ
ต่างๆ ของรัฐบาลที่่�ปีระกาศอย่างเหมาะส่ม และที่ันกับส่ถานการณ์์ ด้วยมาตรการต่างๆ อาที่ิ

1. การีสรี�างความม่�นใจเรีื�องส้ขอนาม่ย และความปลอดภั่ยของสินค�า และบรีิการี ตั้่�งแตั้่ตั้�นท่าง
คือ คล่งสินค�า ท่ี�ตั้�องนำาส่งไปย่งองค์กรี และสถืาบ่นการีศึึกษาตั้่างๆ ไปจนถืึงมาตั้รีการีท่ี�เข�ม
งวดในการีใหุ้�บรีิการีแก่ล้กค�าท่่�วไป ท่ี�รี�านหุ้น่งสือซีีเอ็ดบ้�คเซี็นเตั้อรี์

2. ปรี่บเปลี�ยนการีใหุ้�บรีิการีในรี�านหุ้น่งสือซีีเอ็ดบ้�คเซ็ีนเตั้อรี์ช่่วงปิดตั้่วช่่�วครีาวตั้ามมาตั้รีการี
รี่ฐบาล มาเป็นการีบรีิการีล้กค�าผู้่านช่่องท่างออนไลน์ของท้่กสาขาท่่�วปรีะเท่ศึ รีวมถืึงการี
เข�ารี่วมงานส่ปดาหุ้์หุ้น่งสือแหุ้่งช่าตั้ิออนไลน์ 

3. รี่วมมือก่บพั่นธมิตั้รีท่างธ้รีกิจ เสนอบรีิการีใหุ้ม่ท่ี�สอดคล�องก่บความตั้�องการีของผู้้�บรีิโภัค

4. พั่ฒนาหุ้น่วยธ้รีกิจตั้่างๆ ใหุ้�มีปรีะสิท่ธิภัาพัส้งขึ�น ท่่�งส่วนของสำาน่กพัิมพั์ การีจ่ดจำาหุ้น่าย 
การีใหุ้�บรีิการีผู้่านรีะบบอีคอมเมิรี์ซี และการีกรีะจายสินค�าท่่�วปรีะเท่ศึ

5. รี่วมมือก่บบรีิษ่ท่ และองค์กรีอื�นๆ ในวงการีหุ้น่งสือ เพัื�อเสรีิมสรี�างความแข็งแรีงของวงการี 
กรีะตั้้�นการีอ่าน และช่่วยก่นรี่กษาธ้รีกิจรีายย่อยๆ ในวงการี

ซึ่่เอ็ดม่จุดแข็งจากการที่่�ม่ภาพลักษณ์์ร้านหนังส่ือที่่�ชิัดเจน และม่ส่าขามากที่่�สุ่ดในปีระเที่ศ ดังนั�น ซึ่่เอ็ด
จะใชิค้วามเปีน็เครอืข่ายรา้นหนงัส่อืท่ี่�ใหญท่ี่่�ส่ดุของปีระเที่ศให้เกดิปีระโยชินส้์่งส่ดุ ส่รา้งกลยทุี่ธ์ุการบรหิารจัดการ
โดยการปีรับเปีล่�ยนรป้ีแบบการบรหิารใหส้่อดคลอ้งกบัชิมุชิน และที่ำาเลที่่�ตั�ง (Localization) เพื�อตอบส่นองความ
ต้องการของชิุมชิน และส่ร้างอัตลักษณ์์ที่่�โดดเด่น และม่เส่น่ห์ให้กับส่าขาในพื�นที่่�ต่างๆ

ปรีะธานคณะกรีรีมการี
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ในปีีน่�หน่วยธุุรกิจต่างๆ ของซึ่่เอ็ด ยังคงแส่วงหาความร่วมมือกับพันธุมิตรที่างธุุรกิจ ที่ั�งในปีระเที่ศ และ
ต่างปีระเที่ศ ผ่่านคอนเที่นต์ที่่�น่าส่นใจในร้ปีแบบต่างๆ ผ่่านนวัตกรรมการเร่ยนร้้ใหม่ๆ การปีระยุกต์เที่คโนโลย่
กับความร้้ที่่�น่าส่นใจข่�น รวมถ่งส่ร้างบรรยากาศของร้านหนังสื่อให้เหมาะส่มกับการอ่าน เพื�อผ่ลักดันส่ังคมการ
อ่าน และการเร่ยนร้้ให้คนทุี่กช่ิวงวัย โดยปีรับเปีล่�ยนให้เข้ากับวิถ่การเร่ยนร้้ของแต่ละกลุ่มผ้้่อ่าน ซึ่่เอ็ดยังคงให้
ความส่ำาคญักับการยกระดับการศ่กษาให้อย่้ในมาตรฐานส่ากล และการพัฒนาทัี่กษะภาษาอังกฤษ ซึ่่�งพันธุมิตร
อย่าง Oxford และ Cambridge  ยังคงไว้วางใจซึ่่เอ็ดให้นำาหลักส้่ตรการเร่ยนการส่อน สื่�อการเร่ยนการส่อน 
รวมถ่งการวัดระดับความร้้ที่างภาษา มาให้บริการกับปีระเที่ศไที่ยอ่กด้วย

ซึ่่เอ็ดยังคงให้ความส่ำาคัญกับการเร่ยนร้้ของเยาวชินผ่่าน STEM Education, Coding และ Robot 
โดยจัดแข่งขันปีระกวดหุ่นยนต์ ค้นหาที่่มตัวแที่นจากปีระเที่ศไที่ย  ส่่งผ่ลงานไปีแข่งขันหุ่นยนต์ผ่่านออนไลน์ท่ี่�
ปีระเที่ศเกาหล่ใต้ ซึ่่�งผ่ลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชิาติปีรากฎว่านักเร่ยนจากโรงเร่ยนในส่ังกัดกรุงเที่พมหานคร 
ได้รับรางวัล Grand, Gold, Silver และ Bronze อันนำามาซึ่่�งความภาคภ้มิใจแก่โรงเร่ยน ส่ถานศ่กษา 
คณ์ะคร้อาจารย์  ผ่้้ปีกครอง  ตัวนักเร่ยนเอง  และซึ่่เอ็ด  ที่ำาให้ซึ่่เอ็ดมุ่งมั�นที่่�จะส่รรหา จัดหาองค์ความร้้ อุปีกรณ์์
ส่่งเส่ริมการเร่ยนร้้ที่ั�งใน และนอกห้องเร่ยน เพื�อส่นับส่นุนเด็กไที่ยให้ม่โอกาส่เร่ยนร้้ให้เก่งข่�นไปีอ่ก

ซึ่่เอ็ดยังคงย่ดมั�น และให้ความส่ำาคัญกับความรับผ่ิดชิอบที่่�ม่ต่อส่ังคม ผ่่านโครงการ CSR 
ต่างๆ ที่่�ได้ที่ำามาตลอดปีี พ.ศ. 2563 อันได้แก่  (1) โครงการ ซึ่่เอ็ด กระจายบุญกระจาย Book 
บริจาคหนังส่ือผ่่านการซึ่ื�อพวงหร่ด (2) โครงการ ส่้้นะ…เราจะผ่่านไปีด้วยกัน แจก 
e-book ฟร่ให้ปีระชิาชินที่ั�วไปี เพื�ออ่านท่ี่�บ้านชิ่วงส่ถานการณ์์ COVID-19  (3) โครงการ 
อย่้บ้านอ่านหนังส่ือ มอบหนังส่ือให้ผ่้้ปี่วยในส่ถาบันการแพที่ย์จักร่นฤบดินที่ร์ อ่านใน
ชิ่วงกักตัว หรือรักษา  (4) โครงการ We Will Win ร่วมบริจาคเวชิภัณ์ฑ์์ และทีุ่นที่รัพย์ 
เพื�อชิ่วยเหลือชิาวเม่ยนมาส่้้ภัย COVID-19 (5) โครงการ มอบหนังส่ือให้ม้ลนิธุิ
โรงพยายาลส่มเด็จพระยุพราชิ เพื�อส่่งมอบให้โรงพยาบาลส่มเด็จพระยุพราชิ
ที่ั�ง 21 แห่ง และในปีี 2564 จะม่การริเริ�มโครงการ CSR ใหม่ๆ อาที่ิ โครงการ 
“10 นาท่ี่ อ่านส่นุก” โครงการซึ่่�งจะปีล้กฝัังให้เยาวชินไที่ย ส่นุกกับการอ่าน 
และบ่มเพาะนิส่ัยรักการอ่านหนังส่ือตั�งแต่ระดับอนุบาล จนถ่งระดับ
ปีระถมศ่กษา ด้วยกระบวนการที่่�ถ้กออกแบบไว้เปี็นพิเศษ

ส่ำาหรับ ปีี พ.ศ. 2564 จะเปี็นอ่กปีีท่ี่�ที่้าที่ายอย่างมากส่ำาหรับซึ่่เอ็ด 
ไม่ว่าจะเปี็นภาวะวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ การ Disruption ของวงการส่ิ�งพิมพ์ 
และภาคการศ่กษา จากนวัตกรรมต่างๆ ท่ี่�ม่การเปีล่�ยนแปีลงอย่างรวดเร็ว และ
ต่อเนื�อง รวมถ่งการ Disruption ที่่�เกิดข่�นกับทีุ่กภาคส่่วนของส่ังคมไที่ย ดังนั�น ซึ่่เอ็ด
มค่วามจำาเปีน็อยา่งยิ�งท่ี่�จะตอ้งปีรบัตัวอย่างเรว็ที่่�ส่ดุ นำาเส่นอคอนเที่นตท่์ี่�หลากหลาย
ร้ปีแบบ ผ่่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์ เพื�อรักษาไว้ซึ่่�งการเปี็นองค์กร
แหง่การเรย่นร้้ และส่ร้างแรงบันดาลใจ ผ่้น้ำาธุุรกิจหนังสื่อ และร้านหนังสื่อที่่�ยิ�งใหญ่ที่่�สุ่ด
ของปีระเที่ศ เพื�อที่ำาให้คนไที่ยเก่งข่�น และเปี็นผ่้้ชินะในอนาคตข้างหน้า
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คณะกรรมการบริษััท
บริิษััท ซีีเอ็็ดยููเคชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)



นายเกษัมูสั่นต์  วีระกุล
ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนาม 
กรรมการอิำสระ

ดร. วุฒิิภููมิู จุฬางกูร
กรรมการ
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนาม 
กรรมการสรรหาและพิิจารณาผู้ลตอำบแทน
กรรมการที�ไม่เป็นผู้้�บริหาร

หม�ยเหตุ  : (1) จำำานวนการถืือหุุ้�นในบริษััทฯ ของกรรมการได้�รวมการถืือหุุ้�น
ของคู่่่สมรสและบุตร 
ที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคู่คู่ลที�เกี�ยวข�องตามมาตรา 
258 ด้�วย

  (2) จำำานวนการถืือหุุ้�นโด้ยกรรมการ

 z อ�ยุ 57 ปี

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  9 พ.ย. 2561

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  25 เม.ย. 2562

ก�รศึกษ�
 z นักวิจัยทุนรัฐบ�ลญ่ีปุ่น มห�วิทย�ลัย โอซ�ก้�
 z เศูรษฐศู�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศู�สตร์ (ภ�คภ�ษ�อังกฤษ)
 z เศูรษฐศู�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศู�สตร์

ก�รอบรมจ�ก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน : ประธ�นคณะกรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ  

   บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 16 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม  

   บมจ. ส�ยก�รบินนกแอร์
 z 27 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นคณบดี  

   คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล 
   รัตนโกสินทร์

 z 27 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิสภ�วิช�ก�ร  
   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์

 z 29 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. แอ๊ดว�นซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต
 z 4 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562  : ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

   บมจ. สย�มซิต้ีประกันภัย
 z 29 ก.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 : กรรมก�รอิสระ บมจ. สย�มซิต้ีประกันภัย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

 - มีจำ�นวน 1 บริษัท

 กิจก�รที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - มีจำ�นวน 1 บริษัท

 z อ�ยุ  41 ปี

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  26 ก.พ. 2558

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  25 เม.ย. 2562

ก�รศึกษ�
 z ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (ก�รบริห�รก�รศึูกษ�) มห�วิทย�ลัยเวสเทิร์น
 z Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of   

 Chulalongkorn University 
 z ปริญญ�ตรี นิติศู�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ก�รอบรมจ�ก IOD
 z Director Certification Program (DCP)
 z Finance for Director (FFD)

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 51,550,512 หุ้น (13.1525%)(1)

 z 51,550,512 หุ้น (13.1525%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 1 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 15 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 26 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บมจ. ส�ยก�รบินนกแอร์
 z พ.ย. 2561 - มี.ค. 2563 : กรรมก�ร บริษัท ส�ยก�รบินนกสกู๊ต จำ�กัด 
 z ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2563 : กรรมก�ร และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
 z พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บจ. แอสไพเรช่ัน วัน 
 z ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ไอร่� แอนด์ ไอฟุล 
 z ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซัพพล�ย 
 z เม.ย. 2556 - พ.ย. 2562 : กรรมก�ร และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ไอร่� แคปปิตอล
 z ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม    

   บจ. ซัมมิท คีย์แลกซ์ (ประเทศูไทย)
 z มี.ค. 2555 - พ.ค. 2563 : กรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม  

   บมจ. ไอร่� แฟคตอร่ิง 
 z ม.ค. 2545 - ปัจจุบัน  : กรรมก�รและผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นจัดห� ใน 6 บริษัท ดังน้ี

 ■ บริษัท ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตรี จำ�กัด 
 ■ บริษัท ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตรี จำ�กัด (อยุธย�) 
 ■ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ีเวิร์ค จำ�กัด
 ■ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ีเวิร์ค จำ�กัด (ระยอง) 
 ■ บริษัท ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำ�กัด 
 ■ บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำ�กัด
 ■ บริษัท ซัมมิท อ�ร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำ�กัด 
 ■ บริษัท ซัมมิท แอดว�นซ์ แมททีเรียล จำ�กัด 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีจำ�นวน 1 บริษัท -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจำ�นวน 10 บริษัท -

9



นายรุ่งกาล ไพสิ่ฐพานิชตระกูล
กรรมการ 
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนาม 
กรรมการผู้้�จัดการ 
กรรมการที�เป็นผู้้�บริหาร

นายประวิทย์  ตันติวศิินชัย
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอำบ 
กรรมการอิำสระ

 z อ�ยุ  45 ปี

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  16 ส.ค. 2562

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  30 ก.ค. 2563

ก�รศึกษ�
 z ปริญญ�โท, ก�รจัดก�ร ส�ข�บริห�รธุรกิจโทรคมน�คม, มห�วิทย�ลัยเวปสเตอร์,  

 สหรัฐอเมริก�
 z ปริญญ�ตรี, รัฐศู�สตร์บัณฑิต ส�ข�บริห�รรัฐกิจ, มห�วิทย�ลัยธรรมศู�สตร์

ก�รอบรมจ�ก IOD
  - ไม่มี -

ก�รอบรมจ�กสถ�บันอื่น
 z สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย : หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 1,000,000 หุ้น (0.2551%)(1)

 z 1,000,000 หุ้น (0.2551%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
  - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 1 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน  : กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 16 ส.ค. 2562 - 24 ก.พ. 64  : เลข�นุก�รบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 10 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 64 : รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์   

   บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 1 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน : ท่ีปรึกษ�กรรมก�รบริห�ร บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน 
 z 2556  - ปัจจุบัน : กรรมก�รผู้จัดก�ร บจ. รัตนจ�รุทัศูน์ 
 z 1 ม.ค. 2548 - 30 เม.ย. 2559 : ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ    

   บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ 

การดำารงตุำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจำ�นวน 1 บริษัท -

 z อ�ยุ  64 ปี 

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  22 เม.ย. 2542

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  19 เม.ย. 2561

ก�รศึกษ� 
 z ประก�ศูนียบัตรบัณฑิต ก�รสอบบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 z บัญชีบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมจ�ก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 23 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน : ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 22 ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน : กรรมก�รตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 22 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 2555 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z 2555 - 2559 : รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน  

   บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z 2549 - 2555 : รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน  

   บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์
 z 2537 - 2549 : ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์ 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

-  มีจำ�นวน 1 บริษัท -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  ไม่มี -
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นายคเชนทร์  เบญจกุล
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาผู้ลตอำบแทน 
กรรมการตรวจสอำบ 
กรรมการอิำสระ

หม�ยเหตุ  : (1) จำำานวนการถืือหุุ้�นในบริษััทฯ ของกรรมการได้�รวมการถืือหุุ้�นของคู่่่สมรสและบุตร 
ที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคู่คู่ลที�เกี�ยวข�องตามมาตรา 258 ด้�วย

  (2) จำำานวนการถืือหุุ้�นโด้ยกรรมการ

ผศิ. ดร. ทิพวรรณ  ป่�นวนิชย์กุล
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอำบ 
กรรมการอิำสระ

 z อ�ยุ  43 ปี

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  28 มิ.ย. 2548

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  30 ก.ค. 2563

ก�รศึกษ� 
 z ศิูลปศู�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�เศูรษฐศู�สตร์และก�รเงิน จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 z วิศูวกรรมศู�สตรบัณฑิต ส�ข�วิศูวกรรมอุตส�หก�ร จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมจ�ก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ  
 z 473,231 หุ้น (0.1207%)(1)

 z 464,640 หุ้น (0.1185%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน : ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน 

   บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 27 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ผลตอบแทน  

   บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 12 พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมก�รตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 28 มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2551 - ปัจจุบัน : ท่ีปรึกษ�ท�งด้�นทรัพย�กรบุคคล    

   โรงเรียนเพลินพัฒน� บจ. เพลินพัฒน์
 z 2549 - 2551 : กรรมก�รบริห�ร โรงเรียนเพลินพัฒน� บจ. เพลินพัฒน์
 z พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมก�รตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส
 z 2544 - 2547 : นักวิเคร�ะห์อ�วุโส กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
 z 2543 - 2544 : นักวิเคร�ะห์ กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

-  มีจำ�นวน 1 บริษัท -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจำ�นวน 1 บริษัท -   

 z อ�ยุ  54 ปี
 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  16 ส.ค. 2562
 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  16 ส.ค. 2562

การศึกษา
 z ปริญญ�เอก ก�รจัดก�รเทคโนโลยี สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 z ปริญญ�โท ก�รจัดก�รเทคโนโลยี สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 z ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศู�สตร์

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

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี -

ประวัตุิการทำางาน
 z 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบัน : กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ  

   บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 2558  - ปัจจุบัน  : กรรมก�รและเหรัญญิก สม�คมหน่วยบ่มเพ�ะธุรกิจ 

   และอุทย�นวิทย�ศู�สตร์ไทย
 z 24 ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บจ. นววิวรรธ
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ  

   บมจ. มัดแมน
 z 1 ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน : รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รเงินและทรัพย์สิน   

   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
 z 2552 - ปัจจุบัน : ท่ีปรึกษ� บจ. เบเกอร์ ทิลลี ประเทศูไทย
 z 8 ก.พ. 2561 - 29 พ.ย. 2561 : กรรมก�ร ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและ 

   ขน�ดย่อมแห่งประเทศูไทย

การดำารงตุำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีจำ�นวน 1 บริษัท -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจำ�นวน 1 บริษัท -
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นายไพรัช  สิ่ฏฐกุล
กรรมการ 
กรรมการที�ไม่เป็นผู้้�บริหาร

รศิ. ยืน  ภูู่วรวรรณ
กรรมการ 
กรรมการที�ไม่เป็นผู้้�บริหาร

 z อ�ยุ  71 ปี

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  25 เม.ย. 2562

ก�รศึกษ� 
 z วิศูวกรรมศู�สตรบัณฑิต ส�ข�วิศูวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมจ�ก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 8,051,498 หุ้น (2.0542%)(1)

 z 2,910,310 หุ้น (0.7425%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2517 - 2536 : กรรมก�ร บจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2548 - 2554 : กรรมก�รอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z พ.ค. 2548 - พ.ย. 2552 : กรรมก�รตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2551 - ก.ย. 2553 : ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รโครงก�รเดินเคร่ือง 

   และบำ�รุงรักษ�ประจำ�โรงไฟฟ้� บจ. ผลิตไฟฟ้�ร�ชบุรี
 z 2545 - 2551 : วิศูวกรระดับ 11 ฝ่�ยบำ�รุงรักษ�ไฟฟ้�  

   ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศูไทย
 z 2542 - 2545 : ผู้จัดก�รกองบำ�รุงรักษ� โรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อน
 z 2540 - 2542 : ผู้จัดก�รกองวิศูวกรรมบำ�รุงรักษ�ไฟฟ้�  

   ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศูไทย

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

 z อ�ยุ  70 ปี

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  19 เม.ย. 2561 

การศึกษา 
 z วิศูวกรรมศู�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิศูวกรรมอุตส�หก�ร 

 สถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 z วิศูวกรรมศู�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิศูวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 z วิศูวกรรมศู�สตรบัณฑิต ส�ข�วิศูวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การอบรมจาก IOD
 - ไม่มี -

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

 z 1,843,538 หุ้น (0.4704%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี -

ประวัตุิการทำางาน
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z ก.พ. - ส.ค. 2562 : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2517 - 2536 : กรรมก�ร บจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2554 - ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศูษมห�วิทย�ลัยเกษตรศู�สตร์
 z 2545 - 2554 : รองอธิก�รบดี ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศู  

   มห�วิทย�ลัยเกษตรศู�สตร์
 z 2534 - 2543 : ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักบริก�รคอมพิวเตอร์   

   มห�วิทย�ลัยเกษตรศู�สตร์

การดำารงตุำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
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นายทนง  โชติส่รยุทธ์์ 
กรรมการ 
กรรมการที�ไม่เป็นผู้้�บริหาร

หม�ยเหตุ  : (1) จำำานวนการถืือหุุ้�นในบริษััทฯ ของกรรมการได้�รวมการถืือหุุ้�นของคู่่่สมรสและบุตร 
ที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคู่คู่ลที�เกี�ยวข�องตามมาตรา 258 ด้�วย

  (2) จำำานวนการถืือหุุ้�นโด้ยกรรมการ

นายวรพจน์ ฉััตรชัยกุลศิิริ
กรรมการ 
กรรมการที�ไม่เป็นผู้้�บริหาร

 z อ�ยุ  67 ปี

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  19 เม.ย. 2561

ก�รศึกษ� 
 z บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัูกด์ิ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศู�สตร์
 z ครุศู�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รศึูกษ� คณะครุศู�สตร์   

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 z วิศูวกรรมศู�สตรบัณฑิต ส�ข�วิศูวกรรมไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมจ�ก IOD
 z Director Certification Program (DCP)

ก�รอบรมจ�กสถ�บันอื่น
 z สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นท่ี 3

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 12,142,247 หุ้น (3.0980%)(1)

 z 9,818,122 หุ้น (2.5050%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2530 - 30 พ.ย. 2561 : กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2517 - 2536 : กรรมก�ร บจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2528 - 2530 : กรรมก�ร และรองกรรมก�รผู้จัดก�ร ด้�นก�รตล�ด  

   บจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเพลินพัฒน� บจ. เพลินพัฒน์
 z 2549 - ปัจจุบัน : ประธ�นกรรมก�รบริห�ร โรงเรียนเพลินพัฒน�  

   บจ. เพลินพัฒน์
 z 2546 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บจ. เพลินพัฒน์
 z 2546 - 2549 : กรรมก�รบริห�ร บจ. เพลินพัฒน์
 z 2556 - ปัจจุบัน : ประธ�นคณะกรรมก�ร บจ. เบสแล็บ
 z 2527 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บจ. เอ็มแอนด์อี
 z 2555 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z 2544 - 2561 : กรรมก�ร บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีจำ�นวน 1 บริษัท -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจำ�นวน 3 บริษัท -

 z อ�ยุ  61 ปี

 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  26 ก.พ. 2558

 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  30 ก.ค. 2563

ก�รศึกษ�
 z M.A. Executive Master of Accountancy จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 z ปริญญ�ตรี พ�ณิชยศู�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศู�สตร์

ก�รอบรมจ�ก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

ก�รอบรมจ�กสถ�บันอื่น
 z ศููนย์ส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ตล�ดทุน (TSI) ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศูไทย : 

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

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 26 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 16 ส.ค. 2562 - 24 ก.พ. 2564 : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 26 ก.พ. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 : Chief Financial Officer บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 10 ส.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563 : รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 27 ก.พ. 2561 - 7 ก.ค. 2562  กรรมก�รตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 1 ม.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2562 : กรรมก�รอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 2557 - 2558   : กรรมก�รผู้จัดก�ร บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน 
 z 2550 - 2555   : กรรมก�ร บจ. อินเตอร์เนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส์ 
 z 2549 - 2555   : รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร ส�ยก�รเงินและบัญชี  

     บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด
 z 2547 - 2549    : รองกรรมก�รอำ�นวยก�ร ก�รเงินและก�รบริห�ร 

     บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด 
 z 2545 - 2547   : ผู้อำ�นวยก�รบริห�ร บจ. บ�งกอกสปริงอินดัสเตรียล

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

-  ไม่มี -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
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หม�ยเหตุ  :  (1) จำำานวนการถืือหุุ้�นในบริษััทฯ ของผู้่�บริหุ้ารได้�รวมการถืือหุุ้�นของคู่่่สมรส 
และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคู่คู่ลที�เกี�ยวข�องตามมาตรา 258 ด้�วย

  (2) จำำานวนการถืือหุุ้�นโด้ยผู้่�บริหุ้าร
  (3) เป็็นผู้่�บริหุ้ารที�อย่่ในนิยาม ในป็ระกาศของสำานักงานคู่ณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และ

ตลาด้หุ้ลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

น�ยูร่่ิงกั�ล ไพสิิฐพ�นิชั่ตริะกูัล(3)

กรรมการ 
กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนาม 
กรรมการผู้้�จัดการ 
กรรมการที�เป็นผู้้�บริหาร

น�งสิ�วสิจิำพัฒน์  พ่่มพ่�งพ่ทธ(3)

ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายการเงิน

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 1 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน  : กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 16 ส.ค. 2562 - 24 ก.พ. 64  : เลข�นุก�รบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 10 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 64 : รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 z 1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน : ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์   

   บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน
 z 1 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน : ท่ีปรึกษ�กรรมก�รบริห�ร บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน 
 z 2556  - ปัจจุบัน : กรรมก�รผู้จัดก�ร บจ. รัตนจ�รุทัศูน์ 
 z 1 ม.ค. 2548 - 30 เม.ย. 2559 : ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ    

   บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z  กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มีจำ�นวน 1 บริษัท -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 2547 - ปัจจบุนั : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2534 - 2546 : ผูจั้ดก�รแผนกก�รเงนิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z อ�ยุ  45 ปี
 z วันท่ีได้รับตำ�แหน่ง  16 ส.ค. 2562
 z วันท่ีได้รับแต่งต้ังล่�สุด  30 ก.ค. 2563

ก�รศึกษ�
 z ปริญญ�โท, ก�รจัดก�ร ส�ข�บริห�รธุรกิจโทรคมน�คม, มห�วิทย�ลัยเวปสเตอร์, 

สหรัฐอเมริก�
 z ปริญญ�ตรี, รัฐศู�สตร์บัณฑิต ส�ข�บริห�รรัฐกิจ, มห�วิทย�ลัยธรรมศู�สตร์

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

ก�รอบรมจ�กสถ�บันอื่น
 z สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย : หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 1,000,000 หุ้น (0.2551%)(1)

 z 1,000,000 หุ้น (0.2551%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

อ�ยุ  57 ปี

ก�รศึกษ� 
 z บรหิ�รก�รจัดก�รบัณฑติ มห�วิทย�ลยัสโุขทยัธรรม�ธริ�ช

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -
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คณะผ้�บริหาร
บริิษััท ซีีเอ็็ดยููเคชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)



นางส่าวอารี  แซ่ีอ้�ง(3)

ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายบัญชีี

นางภูาส่พรรณี มูหายศิ(3)

ผู้้�อำำานวยการสายงาน Digital Business

นางส่าวดวงใจ  จีนานุรักษ์ั(3)

ผู้้�อำำานวยการสายงานขายและจัดจำาหน่าย

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 2547 - ปัจจบุนั : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยบัญช ีบมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2544 - 2546 : ผูจั้ดก�รแผนกบญัช ีบมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2543 - 2544 : ผูจั้ดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2537 - 2543 : หัวหน้�ทมีตรวจสอบบญัช ีบจ. สำ�นกัง�น เอ เอ็ม ซี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 28 ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั : ผูอ้ำ�นวยก�รส�ยง�น Digital Business บมจ. ซีเอด็ยูเคชัน่
 z 1 ก.พ. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 : Managing Director บจ. โอเรียลทลั ซติี ้กรุป๊
 z 19 ก.ย. 2556 - 15 ม.ค. 2558 : Chief Executive Officer บจ. จีเอชแอล อเีปย์เม้นส์ 
 z 1 ส.ค. 2554 - 15 ม.ค. 2558 : Chief Operating Officer บจ. จีเอชแอล ประเทศูไทย 

ก�รดำ�ตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 6 ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั : ผูอ้ำ�นวยก�รส�ยง�นข�ยและจัดจำ�หน่�ย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2554 - ปัจจบุนั   : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยและจัดจำ�หน่�ย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2542 - 2554   : ผูจั้ดก�รแผนกรบัจดัจำ�หน่�ย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 z 2539 - 2541   : ผูจั้ดก�รฝ่�ยข�ยจดัจำ�หน่�ย บมจ. เนชัน่มัลติมเีดีย กรุป๊  
 z 2536 - 2539   : ผูจั้ดก�รร้�น บจ. แมคไทย
 z 2534 - 2536   : พนกัง�นบญัช ีบจ. ล๊อกซเล่ย์ อลมูเินียมและวศิูวกรรม

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

อ�ยุ  49 ปี

ก�รศึกษ� 
 z ผูส้อบบญัชีรบัอนุญ�ต เลขท่ี 5368 
 z บรหิ�รธุรกิจมห�บณัฑิต มห�วทิย�ลยับรูพ�
 z ประก�ศูนียบตัรบัณฑิต ก�รสอบบัญช ีมห�วทิย�ลยัธรรมศู�สตร์
 z บรหิ�รธุรกิจบณัฑิต (บญัช)ี สถ�บนัเทคโนโลยีร�ชมงคล

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

อ�ยุ 51 ปี

ก�รศึกษ�
 z ปรญิญ�โท สถิตปิระยกุต์ สถ�บนับณัฑติพฒันบรหิ�รศู�สตร์
 z ปรญิญ�ตรี วทิย�ศู�สตร์บัณฑติ มห�วทิย�ลยัมหดิล

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

อ�ยุ  52 ปี

ก�รศึกษ� 
 z เศูรษฐส�สตรมห�บัณฑิต (เศูรษฐศู�สตร์ธุรกิจ) 

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศู�สตร์ วิทย�เขตศูรีร�ช�
 z บริห�รธุรกิจบัณฑิต (ก�รบัญชี) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 432 หุ้น (0.0001%)(1)

 z 432 หุน้ (0.0001%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -
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คณะผ้�บริหาร
บริษััท ซีีเอ็ำดย้เคชัี�น จำากัด (มหาชีน)



นางกนิษัฐ์  พรหมูเส่น(3)

ผู้้�อำำานวยการสายงานผู้ลิตหนังสือำ

หม�ยเหตุ  : (1) จำำานวนการถืือหุุ้�นในบริษััทฯ ของผู้่�บริหุ้ารได้�รวมการถืือหุุ้�นของ 
คู่่่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคู่คู่ลที�เกี�ยวข�อง
ตามมาตรา 258 ด้�วย

  (2) จำำานวนการถืือหุุ้�นโด้ยผู้่�บริหุ้าร
  (3) เป็็นผู้่�บริหุ้ารที�อย่่ในนิยาม ในป็ระกาศของสำานักงานคู่ณะ

กรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และตลาด้หุ้ลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 6 ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั : ผูอ้ำ�นวยก�รส�ยง�นผลิตหนงัสอื บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2548 - 5 ก.ย. 2561 : บรรณ�ธกิ�รบรหิ�รฝ่�ยผลติหนงัสอืทัว่ไป บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2535 - 2548 : ผูช่้วยบรรณ�ธกิ�รบรหิ�รฝ่�ยผลติหนงัสอืทัว่ไป บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2534 - 2535 : Office Administrator, PAC RIM GROUP
 z 2533 - 2534 : Cultural Orientation Teacher, The American Consortium

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

นายไกรวุฒิิ โรจน์ประเส่ริฐสุ่ด
ผู้้�อำำานวยการฝ่่าย Digital Content

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ย Digital Content, บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่
 z ก.พ. 2560 - มี.ค. 2562 : ผูอ้ำ�นวยก�รโครงก�รพัฒน�นวตักรรมท�งก�รศูกึษ�  

   และผูอ้ำ�นวยก�รแผนกว�รส�ร, บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่

ก�รดำ�ตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

นายฉักาจ ลือชาเกียรติศัิกดิ�
ผู้้�อำำานวยการฝ่่าย STEM Education

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 1 ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้ำ�นวยก�ร STEM Education  

   ส�ยง�นข�ยและจดัจำ�หน่�ย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2561 : ผูอ้ำ�นวยก�รแผนก STEM Education  

   ส�ยง�นว�รส�ร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 1 ม.ค. 2540 - 31 ธ.ค. 2559 : บรรณ�ธกิ�รหนงัสอืพเิศูษ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 1 ม.ค. 2536 - 31 ธ.ค. 2539 : บรรณ�ธกิ�รว�รส�ร HOBBY ELECTRONICS 

   บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่

ก�รดำ�ตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

อ�ยุ  53 ปี

ก�รศึกษ� 
 z บรหิ�รธุรกิจมห�บัณฑติ มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง
 z วทิย�ศู�สตรบัณฑติ ส�ข�เกษตรศู�สตร์โรคพืช มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

ก�รอบรมจ�กสถ�บันอื่น
 z MINI MBA มห�วิทย�ลยัหอก�รค้�ไทย
 z MINI MBA จุฬ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 7,166 หุ้น (0.0018%)(1)

 z 7,166 หุ้น (0.0018%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

อ�ยุ 46 ปี

ก�รศึกษ�
 z ปริญญ�ตรี วิศูวกรรมศู�สตรบัณฑิต, 

 สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 118 หุน้ (0.0000%)(1)

 z 62 หุน้ (0.0000%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

คณะผ้�บริหาร
บริษััท ซีีเอ็ำดย้เคชัี�น จำากัด (มหาชีน)

อ�ยุ 52 ปี

ก�รศึกษ�
 z ครุศู�สตร์อุตส�หกรรมบัณฑิต ส�ข�วิศูวกรรมไฟฟ้� 

 สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 7,906 หุ้น (0.0020%)(1)

 z 7,906 หุ้น (0.0020%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -
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ดร.มีูโชค  ทองไส่ว
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายที�ปรึกษัาทางวิชีาการและธุรกิจต่างประเทศ

นางส่าวส่วรรย์ พิภููษัณานนท์
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายการตลาดอำงค์กร

นายอุทัย ส่กุลอุดมูกาญจน์
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายโลจิสติกส์

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 2554 - ปัจจบุนั : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยทีป่รึกษ�ท�งวชิ�ก�ร และธรุกจิต่�งประเทศู  

   บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2544 - 2554 : ผูจั้ดก�รแผนกหนงัสอืต่�งประเทศู ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์   

   บจ. ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์

การดำารงตุำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจก�รท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -
 z กิจก�รท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z ม.ิย. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดองค์กร บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่
 z ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั : กรรมก�ร บจ. มไีพรม์
 z 19 เม.ย. 2544 - ม. ค. 2558 : Executive Editor บจ. โพสต์ อินเตอร์นชัน่แนล มีเดีย

ก�รดำ�ตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- มีจำ�นวน 1 บริษัท -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 10 ม.ิย. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยโลจสิติกส์, บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z ส.ค. 2560 - ม.ีค. 2562 : Supply Chain Specialist, บจ. ทรู ดสิทริบวิชัน่ แอนด์ เซลส์ 
 z ก.พ. 2556 - ก.ค. 2560 : Planning & Logistics Development Section Head,  

   บจ. กรนีสปอต
 z ต.ค. 2547 - ม.ค. 2556 : Distribution Center Section Head, บจ. กรีนสปอต
 z ม.ิย. 2540 - ก.ย. 2547 : Product Engineer & Design Engineer,   

   บจ. โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศูไทย) 

ก�รดำ�ตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

อ�ยุ 50 ปี

ก�รศึกษ� 
 z ครุศู�สตร์ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�เทคโนโลยีและส่ือส�รก�รศึูกษ�   

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 z บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ
 z บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 121,000 หุน้ (0.0309%)(1)

 z 121,000 หุ้น (0.0309%)(2)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�รร
 - ไม่มี -

อ�ยุ 47 ปี

ก�รศึกษ�
 z ปริญญ�โท คณะรัฐประศู�สนศู�สตร์ (ก�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชน) 

 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศู�สตร์
 z ปริญญ�ตรี คณะนิเทศูศู�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

อ�ยุ 47 ปี

ก�รศึกษ�
 z ปริญญ�โท วิศูวกรรมศู�สตร์ มห�บัณฑิตส�ข�ก�รจัดก�รวิศูวกรรม, 

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศู�สตร์ 
 z ปริญญ�ตรี วิศูวกรรมศู�สตร์ บัณฑิต วิศูวกรรมอิเล็คทรอนิค ส�ข�ไฟฟ้�ส่ือส�ร 

 สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -
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คณะผ้�บริหาร
บริษััท ซีีเอ็ำดย้เคชัี�น จำากัด (มหาชีน)



หม�ยเหตุ  :  (1) จำำานวนการถืือหุุ้�นในบริษััทฯ ของผู้่�บริหุ้ารได้�รวมการถืือหุุ้�นของคู่่่สมรส 
และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคู่คู่ลที�เกี�ยวข�องตามมาตรา 258 ด้�วย

  (2) จำำานวนการถืือหุุ้�นโด้ยงผู้่�บริหุ้าร
  (3) เป็็นผู้่�บริหุ้ารที�อย่่ในนิยาม ในป็ระกาศของสำานักงานคู่ณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรัพย์และ

ตลาด้หุ้ลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายไพบูลย์  จันทร์วลัยพร
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายทรัพิยากรบุคคลและพัิฒนาอำงค์กร

นายชลวิทย์  เอี�ยมูรักษัาเกียรติ
ผู้้�อำำานวยการฝ่่ายจัดซืี�อำกลาง 

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรบคุคล และพฒัน�องค์กร 

   บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561 : ผูจั้ดก�รฝ่�ยทรพัย�กรบคุคล และธรุก�ร 

   บจ. จนิป่�ว พรซีชีัน่ อินดสัทรี่
 z 1 พ.ค. 2533 - 30 พ.ย. 2559 : ผูจั้ดก�รฝ่�ยทรพัย�กรบคุคล  

   บจ. ฟิลปิส์ อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศูไทย)

การดำารงตุำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z  กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z  กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z 16 ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั  : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยจัดซือ้กล�ง บมจ. ซีเอด็ยูเคชัน่
 z 1 พ.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2562 : ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยก�รจัดก�รส�รสนเทศูเชิงกลยุทธ์  

    บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2555 - 31 ต.ค. 2561 : ผูช่้วยผูอ้ำ�นวยก�ร ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์ ด้�นวเิคร�ะห์กลยุทธ์และ 

    ปรบัปรงุประสทิธภิ�พท�งธรุกจิ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2555 - 2556  : ผูจ้ดัก�รแผนกตรวจสอบภ�ยในและนกัลงทนุสมัพนัธ์   

    บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2553 - 2555  : ผูจ้ดัก�รแผนกตรวจสอบภ�ยในและปรบัปรงุประสทิธิภ�พ  

    ท�งธรุกจิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 2550 - 2553  : หวัหน้�โครงก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พท�งธรุกจิ 

    ส�ยง�นซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่

การดำารงตุำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
 z กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

นายศุิภูรัตน์ ตั�งศิรีวงศ์ิ
ผู้้�อำำานวยการฝ่่าย Corporate Planning & Business Expansion และ เลขานุการบริษััท

ประวัติก�รทำ�ง�น
 z  25 ก.พ. 2564 - ปัจจุบนั : เลข�นุก�รบรษิทั บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z 22 พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั : Director of Corporate Planning &    

   Business Expansion บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่
 z  1 ต.ค. 2561 - 21 พ.ย. 2562 : ผูช่้วยผูอ้ำ�นวยก�รซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์   

   ด้�นง�นบรหิ�รสนิค้� Non-book
 z  1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2561 :  Assistant Director of Business Development,   

   บจ. รตันจ�รทุศัูน์
 z  1 พ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2559 : Assistant Director of Sales, บจ. ซัมมทิ วนิด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ก�รดำ�ตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น
 z  กจิก�รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z  กจิก�รทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

อ�ยุ 56 ปี

ก�รศึกษ�
 z รฐัประศู�สนศู�สตรมห�บัณฑติ มห�วทิย�ลยับรูพ�  
 z บรหิ�รก�รจัดก�รบัณฑติ มห�วิทย�ลยัสโุขทยัธรรม�ธริ�ช  

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

อ�ยุ  43 ปี

ก�รศึกษ� 
 z วทิย�ศู�สตรมห�บัณฑติ ส�ข�วชิ�สถติปิระยกุต์  สถ�บนับณัฑติพฒันบรหิ�รศู�สตร์
 z วศิูวกรรมศู�สตรบัณฑติ ส�ข�วศิูวกรรมเครือ่งกล จฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

อ�ยุ 49 ปี

ก�รศึกษ�
 z ปริญญ�ตรี (วทบ.) ส�ข�วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ คณะวิทย�ศู�สตร์   

 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ก�รอบรมจ�ก IOD
 - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทฯ 
 - ไม่มี -

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร
 - ไม่มี -

คณะผ้�บริหาร
บริษััท ซีีเอ็ำดย้เคชัี�น จำากัด (มหาชีน)
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แรงบันดาลใจเร่ิมตนท่ีน่ี



รายงาน
ผลการด�าเนินงาน
ปีี พ.ศ. 2563

•  สถานการณ์์ส่�งพ่ิมพ์ิปีี พิ.ศ. 2563

•  ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

•  ท่ศทางการด�าเน่นธุรก่จ

•  พิัฒนาการ และการเปีลี�ยนแปีลง
   ที�ส�าคััญในปีี พิ.ศ. 2563 ที�ผ่่านมา

•  ก่จกรรมคัวามรับผ่่ดชอบต่อสังคัม
   ขององคั์กร (CSR)



รายงานประจ�าปี 2563รายงานประจ�าปี 256322 23

ธรุกจิสิง่พมิพ ์ปี พ.ศ. 2563 นบัเป็นปีทีธ่รุกจิสิง่พมิพเ์ผชญิกบัอุปสรรคความทา้ทายอยา่งยิง่ยวดในหลายดา้น 
หลกัๆ เน่ืองมาจากปัญหาโรคระบาด COVID-19 ทีส่ง่ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย และของโลกใน
ภาพรวม ผูบ้รโิภคมรีายได ้และก�าลงัซือ้ลดลงอยา่งมาก รวมทัง้ระมดัระวงัเรือ่งการใชจ้า่ยมากขึน้ ส�านกัพมิพ ์และรา้น
หนงัสอืต่างทยอยปิดตวัลงอยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดยีวกนัส�านกัพมิพท์ีย่งัคงอยูก่ม็กีารปรบัตวัลดการลงทนุ และคา่ใช้
จา่ยลงอยา่งเขม้งวด ท�าใหห้นงัสอืใหม ่และหนงัสอืพมิพซ์�้ามจี�านวนลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั

     อยา่งไรกด็ ีกระแสดา้นเทคโนโลย ีและการสือ่สารทีม่ผีลกระทบต่อวงการสิง่พมิพ ์และมผีลต่อพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคไมน้่อยจนกลายเป็นตวัแปรทีส่�าคญัอยา่งยิง่อนัหน่ึงในการเปลีย่นโฉมธรุกจิสิง่พมิพ ์ ซึง่ธรุกจิสิง่พมิพจ์�าเป็น
ตอ้งปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ทางดา้นเทคโนโลยเีพือ่ตามใหท้นัการเปลีย่นแปลงของผูอ้า่นหรอืผูเ้สพสือ่ยคุดจิทิลัใหไ้ด ้นอก
เหนือจากการผลติคอนเทนตท์ีม่คีณุภาพตรงความตอ้งการของผูบ้รโิภคไมว่า่จะเป็นในรปูแบบหนงัสอืเลม่แลว้ ยงัตอ้ง
มรีปูแบบใหม่ๆ  ของ digital content  ซึง่มทีัง้ e-book, e-library, e-chapter, บทความตอน, นิยายตอน, e-testing, 
course online เป็นตน้ ซึง่เหน็ไดว้า่คอนเทนตใ์นรปูแบบใหมน้ี่มศีกัยภาพ และมแีนวโน้มเตบิโตในอนาคต

      อยา่งไรกด็ ีส�านกัพมิพย์งัตอ้งแสวงหาชอ่งทางใหม่ๆ  เพือ่เขา้ถงึผูอ้า่นใหต้รงกลุม่ทีส่ดุ ในเวลาทีเ่รว็ทีส่ดุ 
และตอ้งอ�านวยความสะดวกสบายใหล้กูคา้สามารถเขา้หาคอนเทนตข์องส�านกัพมิพไ์ดง้า่ย และเรว็ทีส่ดุดว้ยเชน่กนั 
เพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ผูอ้า่น หรอืผูเ้สพคอนเทนตข์องส�านกัพมิพใ์หไ้ด ้ดงันัน้ในปีน้ี คอนเทนตร์ปูแบบต่างๆ 
ดงัทีก่ลา่วมาของทางส�านกัพมิพจ์งึไดม้กีารเพิม่โอกาสขายผา่นชอ่งทางการขายใหม่ๆ  อกีหลายชอ่งทาง ไมว่า่จะเป็น 
online marketplace เชน่ lazada, shopee และรา้นหนงัสอืออนไลน์อืน่ๆ ทีเ่ป็นพนัธมติรกนั เชน่ MEB, Ookbee, 
Bookdoze เป็นตน้ ตลอดจนชอ่งทางโซเชยีลมเีดยี ทัง้ทีเ่ป็น facebook page ต่างๆ ส�านกัพมิพซ์เีอด็เอง ซึง่ท�าใหไ้ด้
กลุม่ชมุชนของลกูคา้ผูอ้า่นทีเ่จาะจงมากขึน้ และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อทัง้ส�านกัพมิพ ์และผูอ้า่นเฉพาะกลุม่นัน้ๆ

     แมผู้บ้รโิภคบางสว่นลดเวลาอา่นคอนเทนตร์ปูแบบหนงัสอืเลม่ หรอื digital content ลง แต่ยงัคงมกีลุม่
คอนเทนตอ์กีหลายหมวดทีย่งัมคีวามตอ้งการ และจ�าเป็นต่อคนในสงัคม โดยเฉพาะแนววชิาการ และความรูไ้มว่า่
จะเป็นกลุม่คูม่อืเรยีน-สอบ กลุม่การเงนิการลงทนุ กลุม่หนงัสอืเดก็และเยาวชน กลุม่พฒันาตนเองและบรหิาร กลุม่
ภาษาศาสตร ์ซึง่ต่างกเ็ป็นหมวดทีส่�านกัพมิพซ์เีอด็มคีวามเชีย่วชาญ และยงัเป็นหน่ึงในผูน้�าตลาดของหมวดดงักลา่ว 
ท�าใหปี้ 2563 น้ี ส�านกัพมิพซ์เีอด็จงึยงัสามารถยนืหยดัอยูไ่ดใ้นธรุกจิสิง่พมิพ ์และมโีอกาสพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้
ทีม่ ีและทีแ่สวงหามาเพิม่เตมิไดใ้นปีต่อๆ ไป

สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี พ.ศ. 2563
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ในปี 2563 การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 สง่ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย ท�าใหก้�าลงั
ซือ้ของผูบ้รโิภคลดลงอยา่งมาก สง่ผลใหย้อดขายลดลงในทกุภมูภิาคอยา่งต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึไดพ้จิารณาปิดสาขา
ทีไ่ม่สามารถท�าก�าไร ปรบัปรุงสดัส่วนสนิคา้ภายในรา้น และส่งเสรมิการขายสนิคา้ผ่านช่องทาง Socical Media 
และ Online Marketplace ต่างๆ เพือ่เพิม่ชอ่งทางการจ�าหน่ายสนิคา้ใหท้นักบักระแสการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป

โอกาสและอปุสรรค ในปี 2563 รฐับาลไดอ้อกมาตรการ “ชอ้ปดมีคีนื” เพือ่ลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
มวีตัถุประสงคเ์พือ่กระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ ซึง่ชว่ยสง่เสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยรวม สิง่เหลา่น้ีเป็น
ปัจจยับวกต่อธรุกจิหนงัสอื แต่อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหเ้หมาะกบัวถิชีวีติของคนรุน่ใหมท่ีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดด 
บรษิทัฯ จงึไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑท์ัง้รปูแบบของ book, e-book, audiobook, videobook, e-library, e-testing, 
VDO Online, Streaming Platform, คอรส์เรยีนออนไลน์รว่มกบัหนงัสอื e-book ส�าหรบัสถานศกึษา หรอืองคก์ร 
เพือ่รองรบัการเตบิโตของตลาด Online ในอนาคต

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

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

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

1. บรษิทัฯ มชีอ่งทางการจดัจ�าหน่าย และมรีะบบการจดัจ�าหน่ายเอง โดยผา่นเครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ซึง่ถอืว่าเป็นช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีส่�าคญั และเป็นรายใหญ่ของประเทศ เพราะกระจายอยู่ตาม
ชมุชนทีส่�าคญัทัว่ประเทศ ท�าใหม้โีอกาสไดร้บัการเสนอท�าเลเปิดสาขาใหพ้จิารณากอ่น และยงัสง่ผลให ้
เกือ้หนุนต่อธุรกจิการรบัจดัจ�าหน่ายหนงัสอืใหม้โีอกาสการเตบิโตตามไปดว้ย และสง่ผลกลบัมาท�าให้
ธรุกจิรา้นหนงัสอืมตีน้ทนุต�่าลง นอกจากนัน้ยงัสง่ผลใหก้ารผลติหนงัสอืมโีอกาสประสบความส�าเรจ็สงูขึน้ 
อกีดว้ย เน่ืองจากมชีอ่งทางทีส่ามารถกระจายสนิคา้ตรงไปยงักลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดส้ะดวกและรวดเรว็

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

สภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
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จ�านวน และขนาดของคู่แข่งขนั

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 การพฒันาเทคโนโลยเีป็นไปอยา่งรวดเรว็ ทัง้ดา้นอุตสาหกรรม และธุรกจิ 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�านาจต่อรองของผูซ้ื้อ และผูข้าย 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 ้ซึง่สรปุโดยสงัเขปไดด้งัต่อไปน้ี

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 มเีป้าหมายเปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นรา้นหนังสอืทีม่จี�านวนสาขา 
มากทีสุ่ด เพื่อสรา้งประสบการณ์ และแรงบนัดาลใจใหก้บัคนไทย พรอ้มกบัแผนงานในการปรบัปรุง
พฒันาสาขา และเปิดสาขาใหมด่ว้ยการออกแบบทีท่นัสมยั สรา้งความแตกต่าง และมคีวามสอดคลอ้งกบั 
ทอ้งถิน่พรอ้มทัง้น�าเทคโนโลย ีDigital เขา้มาพฒันาสาขา และพฒันาสนิคา้ เพือ่เป็นผูน้�าในการเสนอองค์
ความรูใ้นทุกรปูแบบ เป็นการผสมผสานชอ่งทาง Offline (สาขา) เขา้กบัชอ่งทาง Online พรอ้มพฒันา
ระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้  และลดตน้ทนุการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

2. พฒันาระบบ e-commerce ใหเ้ป็นเวบ็ไซตท์ีม่คีวามทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เป็นเวบ็ไซตร์า้น
หนงัสอือนัดบัหน่ึงของประเทศทีม่สีถติผิูเ้ขา้ใชง้านมากทีส่ดุ และมจี�านวนหนงัสอืทีห่ลากหลายครอบคลุม
มากทีส่ดุของประเทศ เพือ่เพิม่โอกาสการขายผา่นชอ่งทาง Socical Media และ Online Marketplace ต่างๆ 
ไดแ้ก่ Facebook page, Lazada, Shoopee, meb, Ookbee, Bundanjai ท�าใหเ้ขา้ถงึกลุม่ผูอ้า่นทีเ่จาะจง
มากขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อทัง้ส�านกัพมิพ ์และผูอ้า่น เพือ่เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

3. พฒันาผลติภณัฑเ์พื่อการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ดว้ยตนเอง (Self-initiate Study) ตัง้แต่การศกึษาในระบบ 
การพฒันาทกัษะนอกระบบการศกึษา ไปจนถงึการพฒันาทกัษะตามความสนใจ ทัง้รปูแบบของ book, 
e-book, audiobook, videobook, e-library, e-testing, VDO Online, Streaming Platform, คอรส์เรยีน
ออนไลน์รว่มกบัหนงัสอื e-book ส�าหรบัสถานศกึษา หรอืองคก์ร เพือ่ใหเ้หมาะกบัวถิชีวีติของคนรุน่ใหมท่ี่
เปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดด เพือ่รว่มสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูค้น

4. บรษิทัฯ เน้นการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ โดยการพฒันาเครือ่งมอื และชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์
สนิคา้ เพือ่มุง่สรา้งวฒันธรรมการอา่น และสรา้งสรรคก์จิกรรมสง่เสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
รวมถงึด�าเนินกจิกรรมดา้นการตลาดอยา่งจรงิจงั เพือ่เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัธุรกจิอยา่งสรา้งสรรค ์
และตรงกบักลุม่เป้าหมาย ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงประเดน็ 

5. บรษิทัฯ เน้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัคูค่า้ และพนัธมติรทางธรุกจิ ในการรว่มงานกนัอยา่งใกลช้ดิ โดย
ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามสญัญาทีม่ตี่อคูค่า้อยา่งเครง่ครดัภายใตก้รอบกตกิา มารยาทของการด�าเนินธรุกจิ 
ทีมุ่่งเน้นอยู่บนพืน้ฐานของความส�าเรจ็ในการประกอบธุรกจิร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อธุรกจิ 
และสงัคม โดยบรษิทัฯ ไดเ้ปิดรบัการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการด�าเนินธรุกจิ เพือ่รว่มกนัหาแนวทาง

  ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
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ในการแกไ้ขปัญหา หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้ น�าขอ้มลูดงักลา่วกลบัมาพฒันาสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์และพฒันา
กระบวนการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการท�างานใหส้งูขึน้ตลอดเวลา เพือ่ก่อให้
เกดิประโยชน์กบัทกุฝ่าย 

6. บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัวฒันธรรมการเรยีนรูใ้นองคก์ร และการพฒันาทกัษะใหม่ๆ ใหก้บัพนกังาน 
ทัง้ทกัษะดา้น Hard Skills และทกัษะดา้น Soft Skills เพือ่การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และการเสรมิสรา้งภาพ
ลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร โดยเน้นการพฒันาบุคลากร และทมีงานอยา่งต่อเน่ือง สรา้งทศันคตขิองพนกังาน
ในการใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี การใสใ่จในรายละเอยีดต่อการสนองความตอ้งการของลกูคา้ ท�าใหล้กูคา้
มคีวามประทบัใจเพิม่มากขึน้

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

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

1. ลกูค้าขายปลีกหนังสือ และวารสาร ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป บรษิทัฯ จ�าหน่ายผ่าน
รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ซึง่เป็นศนูยร์วมสือ่ความรูค้วามบนัเทงิส�าหรบัทุกคนในครอบครวั และคนท�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 ไดต้กลงรว่มกนัในการปรบัแกข้อ้สญัญากบับรษิทัคูค่า้ใหม้คีวามละเอยีด และชดัเจนยิง่
ขึน้ 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. 2563 ที่ผ่านมา

บรษิทัฯ มพีฒันาการ และการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในปี พ.ศ. 2563 ทีผ่า่นมา ทีน่อกเหนือจากการด�าเนินงาน
ตามปกต ิดงัน้ี

• Cambridge Assessment International Education (CIE) บรษิทัฯ ได้เป็นตวัแทน (Associate) ใน
การน�าเสนอหลกัสูตรนานาชาติในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ของ Cambridge Assessment International แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย มหีน้าที่ในการ
ดูแลโรงเรยีนที่สนใจเปิดการเรยีนการสอน โดยใช้หลกัสูตรนานาชาตขิองเคมบรดิจ์ ซึ่งปัจจุบนัมใีช้
อยู่กว่า 160 ประเทศทัว่โลก

• บรษิทัฯ ได้รบัเลอืกจากสถาบนัภาษาองักฤษ ศูนย์บรหิารพฒันาศกัยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลศิ 
ส�านักคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ใหเ้ป็นผูด้�าเนินการจดัสอบเพื่อวดัผล
ทกัษะภาษาองักฤษ ส�าหรบัครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษในระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา 
ในรูปแบบออนไลน์ จ�านวน 15,000 คน โดยด�าเนินการจดัสอบผ่านศูนย์พฒันาศกัยภาพเพื่อความ
เป็นเลศิ (Human Capital Digital Excellence Center: HCEC) จ�านวน 82 ศูนย์ทัว่ประเทศ

• Bundanjai by SE-ED คอื Digital Platform ของ SE-ED เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคยุค
ดจิทิลั ทีใ่หบ้รกิาร e-book ทีค่รอบคุลมทุกหมวดหมู่จากส�านักพมิพ์ชัน้น�า เป็นเวบ็ e-book ทีม่หีนังสอื
มากที่สุด รองรบั e-book ทัง้ในรูปแบบเล่ม และแบบตอน (Chapter) ใหบ้รกิารทัง้ระบบเช่า และซื้อ 
อ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย อกีทัง้เป็นแรงสนับสนุนใหเ้กดิงานเขยีนใหม่ๆ 
ที่มคีุณภาพในสงัคมไทย ม ีFeature บรกิารส�าหรบันักเขยีนอสิระ ใหส้ามารถอปัโหลดผลงานเขยีน
ของตนเองเพื่อขึน้ขายบน Bundanjai by SE-ED ได้ โดยบรษิทัฯ ได้ใหค้วามส�าคญักบัผลงานลขิสทิธิ ์
อย่างเคร่งครดั



รายงานประจ�าปี 2563รายงานประจ�าปี 256328 29

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) มายดึถอืเป็นกลยทุธ ์ และแนวทางในการด�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
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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 “โรงเรียนเพลินพฒันา” 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  รวมทัง้สง่เสรมิ และรกัษาสิง่แวดลอ้ม
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.  กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยทัว่ไปของบริษัทฯ ต้องให้ความส�าคญัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ทกุฝ่าย อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ (รวมถงึคูแ่ขง่ขนั) ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และ 
สิง่แวดลอ้ม อยา่งสมดลุ โดยจดัล�าดบัความส�าคญัอยา่งเหมาะสมเพือ่ใหท้กุฝ่ายไดร้บัความพงึพอใจรว่มกนัสงูสดุ 
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 มุง่เอาโจทยข์องประเทศดา้นการศกึษา และการพฒันาศกัยภาพของคนไทย มาเป็นโจทยข์อง 
บรษิทัฯ ทีต่อ้งพยายามหาทางท�าใหส้�าเรจ็ ประเดน็ทีมุ่ง่เน้นแกไ้ขปัญหาใหก้บัประเทศ คอื การพฒันา 
ขดีความสามารถทางภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์เพือ่พฒันาเยาวชนไทยใหม้คีณุลกัษณะ
อนัพงึประสงคท์ีส่�าคญัต่อการพฒันาประเทศ และการสรา้งสงัคมทีม่คีวามยัง่ยนื

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อม

SE-ED Academic Forum 2020

งานสมัมนาวชิาการ “ผูบ้รหิารการศกึษาในยคุแหง่การเปลีย่นแปลงสู ่ Thailand 4.0” ส�าหรบัผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา คร ูอาจารย ์และนกัการศกึษา ผา่นการจดักจิกรรมบรรยายพเิศษ กจิกรรมสาธติสือ่ และนวตักรรมการศกึษา

โดยมกีารบรรยายพเิศษ “การเรยีนภาษาองักฤษในยุคการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR” โดย ดร.อาทติยา ปัญญา ผูอ้�านวยการสถาบนัภาษาองักฤษ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร (สพฐ.) และ “วทิยาการค�า นวณ และ Coding สรา้งสมรรถนะเดก็ไทยสู ่Thailand 4.0” 
โดย ศ.ดร. ชกูจิ ลมิปิจ�านงค ์ผูอ้�านวยการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)

งานนิทรรศการสือ่การเรยีนการสอน และการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ไดแ้ก ่หนงัสอืเรยีนภาษาองักฤษ จนี เกาหล,ี 
หนงัสอื English Program , STEM Education & Coding, ขอ้สอบออนไลน์วดัความสามารถภาษาองักฤษตามกรอบ 
CEFR

โดยในการจดังานสมัมนาวชิาการครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่น�าเสนอสือ่การเรยีนการสอน และนวตักรรมการศกึษา 
เพือ่ใหค้ณุคร ูและโรงเรยีนไดน้�าไปใชใ้นการเรยีนการสอน เพือ่เสรมิสรา้งเดก็ไทยใหเ้ก่งขึน้
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education

ซเีอด็ใหค้วามส�าคญักบัการเรยีนรูด้ว้ย STEM Education ทีต่อบรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษใหม ่เราไดพ้ฒันาสือ่
การเรยีนรู ้ และหลกัสตูรส�าหรบัการเรยีนรูต้ามกรอบการเรยีนรูส้�าหรบันกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาไปจนถงึ
ระดบัอาชวีศกึษา โดยใชหุ้น่ยนตเ์ป็นฐานการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูต้ ัง้แต่การออกแบบกลไกนวตักรรมพืน้ฐาน 
จนถงึการใชว้ทิยาการค�านวน หรอื Coding ในระดบัทีผู่เ้รยีนจะไดฝึ้กกระบวนการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 
ไดฝึ้กกระบวนการคดิออกแบบอลักอรทิมึ (Algorithm) และการใชแ้นวคดิเชงิค�านวน มาใชแ้กปั้ญหากบัโครงงานจรงิ 
ซึง่เป็นพืน้ฐานการเรยีนรู ้น�าไปสูก่ารเขยีนโปรแกรมขัน้สงูหรอืการแกปั้ญหาในชวีติจรงิต่อไป

นอกจากนัน้  ซเีอด็ยงัเป็นตวัแทนของสมาคมหุน่ยนตย์วุชนนานาชาต ิ International  Youth Robot  Association 
หรอื IYRA จดัการแขง่ขนัหุน่ยนต ์IYRC THAILAND Online 2020 (iKids International Youth Robot Competition) 
เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2563 ณ ศนูยก์ารคา้ซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร ์กรงุเทพฯ เพือ่คดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศไทย
เขา้รว่มการแขง่ขนั International Youth Robot Competition 2020 online ทีป่ระเทศเกาหลใีต ้ประเภทรายการแขง่ขนั 
Robot Creation การแขง่ขนัหุน่ยนตค์วามคดิสรา้งสรรค ์ในหวัขอ้ หุน่ยนตช์ว่ยดว้ย ! (Help us ! Robot!) เป็นหวัขอ้
โจทยท์ีต่ ัง้ขึน้มา โดยใหผู้เ้ขา้แข่งขนัไดอ้อกแบบหุ่นยนต์มาช่วยเหลอืมนุษยใ์นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ระหวา่งวนัที ่ 5-6 กนัยายน 2563  ณ เมอืงแทจอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี (เกาหลใีต)้ และ
ในการแขง่ขนัครัง้น้ี เดก็นกัเรยีนไทยไดร้บัรางวลั Grand, Gold, Silver และ Bronze อนัน�ามาซึง่ความภาคภมูใิจ
แก่โรงเรยีน สถานศกึษา คณะครอูาจารย ์ผูป้กครอง และตวันกัเรยีน
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โครงการหนังสือ LARGE PRINT

โครงการหนังสอื LARGE PRINT หนังสอืทีม่ตีวัอกัษรขนาดใหญ่ ภายใตค้อนเซป็ อ่านง่าย สบายตา 
อ่านได้ทกุวยั สบายใจได้ทกุเล่ม

สงัคมปัจจบุนัน้ี คนสว่นใหญ่แทบจะทกุวยัใชเ้วลาอยูก่บัหน้าจอโทรศพัทม์อืถอื tablet หรอือุปกรณ์พกพาต่าง 
ๆ กนัมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการอ่านขา่ว อา่นหนงัสอื หาขอ้มลู ดหูนงั เลน่เกม ฯลฯ รวมทัง้คนวยัท�างานกน็ัง่ท�างาน
หน้าจอคอมพวิเตอรก์นัในจ�านวนชัว่โมงทีย่าวนานมากขึน้ ซึง่จากผลการวจิยัทางการแพทยท์ัง้ไทย และต่างประเทศ
หลายฉบบักร็ายงานวา่ พฤตกิรรมเหลา่น้ีสง่ผลกระทบต่อสขุภาพรา่งกายหลายดา้น

ดงันัน้ ซเีอด็ จงึจดัท�าโครงการหนงัสอื LARGE PRINT ขึน้มา โดยเน้นตวัอกัษรทีม่ขีนาดใหญ่เหมาะสม
กบัการอ่าน ตามสโลแกนของหนงัสอื LARGE PRINT “ฉบบัอ่านงา่ย สบายตา อ่านไดทุ้กวยั สบายใจไดทุ้กเลม่” 
เพือ่ชว่ยลดปัญหาสขุภาพตาของคนอ่านในยคุปัจจุบนั โดยมสีญัลกัษณ์ ค�าวา่ “LARGE PRINT” ในวงกลมสเีขยีว 
พมิพอ์ยูบ่นปก เพือ่งา่ยต่อการแยกจากเลม่ปกติ

ซเีอด็” มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงในการสรา้งสงัคมการอา่นทีย่ ัง่ยนืขึน้ และสอดคลอ้งกบัการขบัเคลือ่นการรบัรอง
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาต ิดา้นการเตรยีมตวัเขา้
สูส่งัคมสงูวยัอยา่งมคีณุภาพ  จงึเกดิค�าถามวา่ “เราจะชว่ยใหห้นอนหนงัสอื หรอืคนทีอ่า่นหนงัสอืเป็นงานอดเิรกนัน้ 
อา่นไดน้านขึน้ สบายตาขึน้ไดอ้ยา่งไร?” จากค�าแนะน�าจากจกัษุแพทย ์วธิหีน่ึงในการดแูลสายตาใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งผอ่น
คลาย ใชง้านไดน้านขึน้ ลดอาการสายตาลา้ได ้กค็อื การอา่นหนงัสอืทีม่ขีนาดตวัอกัษร และรปูภาพทีอ่า่นแลว้สบาย
ตา และหมัน่พกัสายตาเป็นระยะ ซเีอด็ จงึเริม่ท�าโครงการหนงัสอื LARGE PRINT ขึน้มา โดยรปูแบบของหนงัสอืจะ
มตีวัอกัษรทีม่ขีนาดใหญ่กวา่ปกต ิรวมทัง้สขีองกระดาษ และการพมิพท์ีช่ว่ยใหค้นอา่น ไมต่อ้งเพง่ สายตาไมล่า้ ท�าให้
อ่านไดน้าน และสบายตามากขึน้ หลงัจากไดน้�าโครงการหนงัสอื “Large Print” ออกสูต่ลาด ไดร้บัผลตอบรบัจาก 
ผูอ้่านเป็นอยา่งด ี โดยค�าตอบสว่นใหญ่ จะเป็นวา่ “อา่นแลว้สบายตาขึน้มาก” “อา่นหนงัสอืจบเลม่ไดไ้วขึน้” “ไมต่อ้ง
เพง่สายตาแบบเดมิ” “เพลนิกบัการอา่นมากขึน้”
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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 จงึไดพ้ฒันาหนังสอืทีเ่ป็นรปูเล่ม ใหเ้ป็นรปูแบบ “หนังสอืเสยีง” 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

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

โครงการหนังสือเพ่ือน้อง

เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคหนงัสอืและสือ่การศกึษา ใหก้บั โรงเรยีน สถาบนัการศกึษา สมาคม 
มลูนิธ ิและองคก์รต่างๆ โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดบ้รจิาคหนงัสอืมลูคา่รวม 17,906,257 บาท
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โครงการขบัเคล่ือนสงัคมรกัการอ่าน

•  “โครงการอยูบ่า้นอา่นหนงัสอื” แจกฟร ีe-book กวา่ 300 เลม่ อา่นฟร ีสบายๆ อยูท่ีบ่า้นในชว่งสถานการณ์ 
COVID-19 โดยเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถดาวน์โหลด QR Code และอา่นฟรไีดต้ลอดในชว่งสถานการณ์
วกิฤต และอยูใ่นชว่งลอ็คดาวน์
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 •   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 โดยทกุการอ่านหนงัสอื 10 นาท ีจะมคีา่เทา่กบั 1 แตม้ เมือ่สะสมครบ 10 แตม้ จะสามารถ
น�าไปแลกเป็นหนงัสอืเพือ่บรจิาคได ้1 เลม่ 

•  ซเีอด็ ขอแสดงความหว่งใย มอบก�าลงัใจผา่นหนงัสอื โดยรว่มมอบหนงัสอืสาระน่ารู,้ วรรณกรรม, ภาษา
องักฤษ ฯลฯ ส�าหรบัหอ้งสมดุสถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทรแ์ละเพือ่ผูป่้วย COVID-19 ทีร่กัษาตวัใน
โรงพยาบาลฯ ไดอ้่านหนงัสอื เพือ่ลดความเครยีดระหวา่งการรกัษา และยงัสามาถน�ากลบัไปอ่านทีบ่า้น
อกีดว้ย

•   ซเีอด็ รว่มกบั นกแอร ์และสภาธรุกจิไทย - เมยีนมา จดัโครงการ “มติรภาพปันน�้าใจสูภ้ยั COVID-19 เมยีนมา”  
เปิดรบับรจิาค เวชภณัฑ ์และทนุทรพัยเ์พือ่ชว่ยเหลอืชาวเมยีนมาสูภ้ยั COVID-19 โดยเปิดใหป้ระชาชนรว่มบรจิาค 
หน้ากากอนามยั, เจลแอลกอฮอล,์ ชดุป้องกนัเชือ้โรค (PPE) ทีร่า้นซเีอด็ทกุสาขาทัว่ประเทศ ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิาก
เอกอคัรราชฑตูเมยีนมาประจ�าประเทศไทย H.E. Myo Myint Than และคณุกรชิ อึง้วฑิรูสถติย ์ประธานสภาธรุกจิ 
ไทย-เมยีนมา พรอ้มคณะ ร่วมสง่มอบโดยสิง่ของเหล่าน้ีซึจ่ะท�าการสง่มอบต่อใหก้ระทรวงสาธารณสุข 
เมยีนมาต่อไป



รายงานประจ�าปี 2563รายงานประจ�าปี 256344 45

ส�าหรบัหนงัสอืทีจ่ะน�าไปบรจิาคนัน้จะมาจากพนัธมติรส�านกัพมิพต่์างๆ ในเมอืงไทย ซึง่มคีวามหลากหลาย 
โดยซเีอด็จะท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการจดัสรรใหเ้หมาะสมกบัหอ้งสมดุชุมชนแต่ละแหง่ “รถแดงแหล่ง
ความรู”้ อกีแนวทางในการสง่เสรมิการอา่นทีจ่ะสญัจรไปถงึกลุม่เป้าหมายแบบใกลช้ดิ
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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

รางวลัแห่งการเป็นบริษทัตวัอย่างท่ีดี

• ไดร้บัการประเมนิบรรษทัภบิาล ระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนั 13 ปีซอ้น (2551 – 2563) โดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

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

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

• รางวลั ตาราอวอรด์ ปีที ่6 (2560) รางวลัทีม่อบใหก้บับุคคลหรอืองคก์รทีม่ ีหวัใจโพธสิตัว ์ซึง่ท�าประโยชน์
เพือ่สงัคมตัง้แต่ระดบัจุลภาพ ไดแ้ก่ครอบครวั ชุมชน ทอ้งถิน่ จนถงึระดบัมหาภาพ คอืสงัคมไทยและ 
สงัคมโลก
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• 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 จากการไดร้บัคะแนนการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมใหญ่สามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ�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 “รา้นหนงัสอืเครอืขา่ยยอดเยีย่ม ประจ�าปี พ.ศ. 2545 และ 2546” 

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





ความเป็นมา
และการจัดการ

•   ประวัตคิวามเปนมา

•   สดัส่วนการถือหุ้นในบรษัิทในกลุม่ 
และรายการระหว่างกนั

•   โครงสร้างการถือหุ้น และการจดัการ

•   รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

•   รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

•   ปัจจยัความเสีย่ง

•   การก�ากบัดูแลกจิการ

•   รายงานความรบัผดิชอบ
    ของคณะกรรมการต่อรายงาน
    ทางการเงนิ

•  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED) ได้จดทะเบียน 
จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บำท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ทีเ่อือ้อ�ำนวยต่อกำรศึกษำหำควำมรู้ เพือ่พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ

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

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

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

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

นอกจำกนี้ในปี พ.ศ. 2547 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547 
ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ ซ้ือหุน้คนื โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่บริหำรทำงกำรเงิน เนือ่งจำกบริษทัฯ มสีภำพคลอ่งสว่นเกนิจ�ำนวน 
19,783,600 หุ้น (มูลค่ำรวม 122.64 ล้ำนบำท รำคำซื้อหุ้นคืนเฉลี่ย 6.20 บำท ต่อหุ้น) ซึ่งตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยเรื่อง 
“ก�ำหนดหลกัเกณฑ์แ์ละวธิกีำรวำ่ดว้ยกำรซือ้หุน้คนื กำรจ�ำหนำ่ยหุน้ทีซ่ือ้คนืและกำรตดัหุน้ทีซ่ือ้คนืของบรษัิท” ก�ำหนด
ให้บริษัทฯ ต้องจ�ำหน่ำยหุ้นท่ีซื้อคืนให้เสร็จสิ้นภำยใน 3 ปี นับจำกกำรซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น โดยครบก�ำหนดในวันท่ี  
11 กันยำยน พ.ศ. 2550 ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถท�ำกำรขำยหุ้นที่ซื้อคืนได้ตำมเงื่อนไขของมติที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดในกฎกระทรวง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 19 กันยำยน 
พ.ศ. 2550 จึงมีมติอนุมัติกำรลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน จ�ำนวน 19,783,600 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
คงเหลือ 328,345,090 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรจดทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2550

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

ในปี พ.ศ. 2555 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2555 ได้มีมติอนุมัติกำร
จ่ำยปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรำ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เพื่อเพิ่มสภำพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อรักษำ
สภำพคล่องของทนุหมุนเวยีน รองรบักำรลงทนุและขยำยงำนต่ำงๆ ในอนำคต และได้มีมตอินมัุตกิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบริษัท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่ำว ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 356,313,243 หุ้น 
โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมา
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และในปี พ.ศ. 2556 ทีป่ระชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ คร้ังที ่ 1/2556 วนัที ่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้มีมตอินมัุติ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนรับช�าระแล้ว และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 
391,944,529 หุน้ โดยบริษทัฯ ได้ท�าการจดทะเบียนเพิม่ทุนในวนัที ่22 พฤษภาคม 2556

การเปลี่่�ยนแปลี่ง แลี่ะพััฒนาการที่่�สำำาคััญ

ในระยะเริม่แรก บริษทัฯ ผลิตวารสารรายเดือน เซมิคอนดักเตอร์อเิล็กทรอนกิส์ และเป็นผู้แทนจ�าหน่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2521 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน ทักษะฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2522 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน มิติที่ 4 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
และกระตุ้นผู้ที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์หนักๆ ให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2523 เริ่มผลิตหนังสือวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกจ�าหน่าย ต่อมาได้ขยาย 
สายงานผลิตออกมาเป็น ฝ่ายผลิตต�าราและหนังสือเชิงวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2526 ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพิวเตอร์ และเริ่มผลิตหนังสือด้านไมโครคอมพิวเตอร์ออก
จ�าหน่าย พร้อมๆ กันนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตหนังสือหมวดบริหาร /การจัดการ อย่างจริงจัง โดยเน้นหนังสือที่สามารถ 
ช่วยคนท�างานให้ท�างานได้ดีขึ้น มากกว่าจะเน้นหนังสือที่คาดว่าจะขายดีเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบการจัดจ�าหน่ายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้นให้เหมาะสม
กับธุรกิจหนังสือของไทย และได้รวมวารสาร ทักษะฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสาร มิติที่ 4 เข้าด้วยกัน 
โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวารสาร รู้รอบตัว ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนรูปเล่ม และเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น UpDATE ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้ขยายสายงานผลิต หนังสือส่งเสริมเยาวชน ขึ้นมาอย่างจริงจัง เพื่อบุกเบิก
หนังสือ สาระความรู้ส�าหรับเยาวชน ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2529 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก การ์ตูนชุดเสริมความรู้ชุดแรก 
ก็ได้ออกวางตลาดและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ อย่างต่อเนื่องมาเป็นล�าดับ จนกลายเป็นส�านักพิมพ์
สาระความรู้ชั้นน�า และมีระบบจัดจ�าหน่ายท่ีเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ และได้เริ่มบทบาทการเป็นผู้รับ 
จัดจ�าหน่ายหนังสือให้กับส�านักพิมพ์อื่นที่ผลิตหนังสือประเภทใกล้เคียงกันด้วย

ในปี พ.ศ. 2533 บริษทัฯ  จงึยืน่เร่ืองเข้าเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเร่ิม
โครงการร้านหนงัสอื “ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์” ขึน้ เพือ่ให้คนไทยได้มีโอกาสหาซือ้หนงัสือดีๆ ได้สะดวกขึน้ และเป็นการ
รองรับการเตบิโตของตลาดหนงัสอืท้ังหมด โดยมีทิศทางเน้นการเปิดร้านในศนูย์การค้าชัน้น�า ร้านซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 
จะจ�าหน่ายหนงัสอืทีบ่ริษทัฯ ผลิตขึน้เอง และหนงัสือของส�านกัพมิพ์อืน่ด้วย เพือ่ให้มีความสมบูรณ์ในฐานะร้านหนงัสอื
ทั่วไป ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดด�าเนินการสาขาแรกในปลายปี พ.ศ. 2534 ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดยเน้นการเป็น 
ศูนย์หนังสือสาระและบันเทิง ส�าหรับครอบครัว และคนท�างาน

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ เร่ิมเปิดในซเูปอร์เซน็เตอร์ เป็นคร้ังแรกในไตรมาสที ่3 ปี พ.ศ. 2539 ท่ีโลตสัซเูปอร์เซน็เตอร์ 
สาขาพัทยา เพราะเห็นว่าซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นทิศทางใหม่ของธุรกิจค้าปลีก ที่จะเพิ่มความส�าคัญมากขึ้นในอนาคต  
และจะเป็นท�าเลที่เหมาะสมส�าหรับธุรกิจร้านหนังสือในอนาคตระยะยาว

โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้เพิม่พืน้ทีศู่นย์กระจายหนงัสือ จากเดิมประมาณ 7,400 ตารางเมตรเป็นประมาณ 10,000 
ตารางเมตร และในปลายปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ได้เพิม่พืน้ท่ีคลังสินค้าข้ึนอีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร เป็น 13,000 
ตารางเมตร หรือเพิม่พืน้ท่ีขึน้ประมาณ 30% และในปี พ.ศ.2553 บริษทัฯ ได้เพิม่พืน้ท่ีคลังสนิค้า จากเดิม 13,000 ตาราง
เมตร เป็นประมาณ 15,000 ตารางเมตร 
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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 ้ ทีเ่ป็นกำรพฒันำศกัยภำพ และอจัฉรยิภำพของเยำวชน อนัไดแ้ก่ วชิำคณติศำสตร ์ 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 ์และศนูยห์นงัสอืมหำวทิยำลยัหลำยแหง่ที่
บรษิทัฯ เป็นผูบ้รหิำรเอง ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั รวมทัง้กำรบรหิำรพืน้ทีข่ำยหนงัสอืในรปูแบบต่ำงๆ ในพืน้ที่
ศนูยก์ำรคำ้

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

3.	ธรุกิจส�านักพิมพ ์โดยผลติหนงัสอืสำระควำมรูใ้นหมวดต่ำงๆ รวมทัง้ผลติสนิคำ้ทีเ่ป็น e-book, audiobook 
และ videobook่ 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. 2563, 2562 และ 2561 คดิเป็น 
รอ้ยละ 10.58, 10.17 และ 9.96  ของรายไดจ้ากการขายตามล�าดบั

ลกัษณะผลิตภณัฑ	์และบริการท่ีส�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 e-book, audiobook และ videobook่ เพือ่พฒันำศกัยภำพ  
ในดำ้นต่ำงๆ

2.	การรบัจดัจ�าหน่ายหนังสือ บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง และยงัรบัจดัจ�ำหน่ำย
หนังสอืใหส้�ำนักพมิพแ์ละองคก์รอื่น ทีม่ผีลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ โดยขำยส่งใหร้ำ้นหนังสอืทัง้ 
ขนำดเลก็ และขนำดใหญ่ทัว่ประเทศ 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 และรบัจดัจ�ำหน่ำยใหก้บัหน่วยงำนและส�ำนกัพมิพอ์ืน่

2562 25612563

ขำยปลกี 1

รอ้ยละ 59.80

ขำยสง่ 2

รอ้ยละ 27.55

รำยไดอ้ืน่ๆ
รอ้ยละ 2.44

รำยได้
คำ่ธรรมเนียม
กำรศกึษำ 
และบรกิำร
รอ้ยละ 10.22

รำยกำร 
ระหวำ่งกนั
รอ้ยละ -0.02

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
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ภาคเหนือ
จ�ำนวน 26 สำขำ

ภาคกลาง
จ�ำนวน 35 สำขำ

ภาคตะวนัตก
จ�ำนวน 17 สำขำ

ภาคใต้
จ�ำนวน 32 สำขำ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน 56 สำขำ

ภาคตะวนัออก
จ�ำนวน 32 สำขำ

กรงุเทพฯ
จ�ำนวน 52 สำขำ

ปริมณฑล
จ�ำนวน 43 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 มหาวทิยาลยัสยาม และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร) โดยเปิดในรปูแบบ
ต่ำงๆ กนั ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั

จนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2563 เปิดด�ำเนินกำรอยูจ่�ำนวน 293 สำขำ อยูใ่นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 95 สำขำ และ
อยูใ่นต่ำงจงัหวดัอกี 198 สำขำ ปัจจบุนัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์นบัเป็นเครอืขำ่ยรำ้นหนงัสอืเตม็รปูแบบทีม่ยีอดขำยมำก
ทีส่ดุในประเทศไทย

จ�านวนสาขาซีเอด็บุค๊เซน็เตอร	์ณ	31	ธนัวาคม	2563	รวมทัง้ส้ิน	293 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	2563 ปี	2562 ปี	2561

จ�ำนวนนกัเรยีนในปีกำรศกึษำ 1,363 1,298 1,282

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

สินค้าที่ซื้อมาขายไปจากส�านักพิมพ์อื่น โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

• หนังสือที่รับจัดจ�าหน่าย ปัจจุบันหนังสือท่่บริษััทฯ รับจัดจำ�หน่�ยไปยังระบบร้�นหนังสือทั่วประเทศนั�น 
ม�จ�กหนงัสอืท่บ่รษิัทัฯ ผลิติเอง แลิะม�จ�กสำ�นกัพิมิพิ์อืน่ ท่ต่ดิตอ่ใหส้�ยง�น รบัจดัจำ�หน�่ยของบรษิัทัฯ 
เปน็ผ้จั้ดจำ�หน�่ยไปยงัร�้นหนงัสอือืน่ทัว่ประเทศ โดยบรษิัทัฯ จะพิจิ�รณ�รบัตอ่เม่ือเหน็ว�่ เปน็ผลิิตภัณัฑ์์
ท่่สอดคลิ้องกับทิศท�งของบริษััทฯ แลิะม่โอก�สก�รข�ยท่่เป็นไปได้

• หนังสือ และสินค้าอ่ืน ที่ซีเอ็ดบ๊�คเซ็นเตอร์รับมาจ�าหน่าย ซี่เอ็ดบุ�คเซี็นเตอร์รับสินค้�ม�จ�ก 
2 ท�งใหญ่ คือ ม�จ�กส�ยง�นรับจัดจำ�หน่�ยของบริษััทฯ แลิะรับสินค้�จ�กสำ�นักพิิมพิ์แลิะผ้้จัดจำ�หน่�ย
ร�ยอื่น เข้�ม�ข�ยในส�ข� โดยส�ยง�นซี่เอ็ดบุ�คเซี็นเตอร์ เป็นผ้้พิิจ�รณ�คัดเลิือกนำ�เข้�ม�จำ�หน่�ย

ความสัมพันธ์์ และผลกระทบ หากสูญเสียผู้จ�าหน่ายสินค้า สำ�หรับม้ลิค่�สินค้�ท่่ซีื�อม�เพิื่อข�ย จ�ก
ผ้้จัดจำ�หน่�ยแต่ลิะร�ยม่ม้ลิค่�ไม่เกิน 30% ของต้นทุนข�ยทั�งหมด โดยม่สัดส่วนม้ลิค่�สินค้�ท่่ซีื�อม�จำ�หน่�ยจ�กค้่ค้� 
ร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรกต่อต้นทุนข�ยรวม 3 ปีย้อนหลิังม่ดังน่�

(หน่วย : ลิ้�นบ�ท)

รายการ
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ม้ลิค่�สินค้�ท่่ซีื�อม�เพิื่อจำ�หน่�ย 

จ�กค้่ค้�ร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรก
802.14 65.12 739.34 42.04 809.58 41.12

ต้นทุนข�ยรวม 1,231.71 100 1,758.52 100 1,968.97 100

ในปี พิ.ศ. 2563 ถือว่�ไม่ม่ร�ยใดม่นำ��หนักม�กนักจนม่ผลิกระทบรุนแรงต่อบริษััทฯ นอกจ�กนั�น บริษััทฯ ไม่ม่
คว�มสัมพิันธ์ใดๆ กับผ้้จำ�หน่�ยดังกลิ่�ว แลิะไม่ม่ภั�ระผ้กพิันท่่จะต้องซีื�อในอน�คต

สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง หนังสือท่่บริษััทฯ เป็นผ้้ผลิิตเอง ม่ส�ยง�นผลิิตหนังสือเป็นผ้้รับผิดชอบในก�ร
กำ�หนดทิศท�ง แลิะคัดเลิือกต้นฉบับท่่จะนำ�ม�ผลิิต จนกระท่ังถึงขั�นตอนก�รผลิิตออกม�เป็นร้ปเลิ่ม เพิื่อส่งให้ส�ย
ง�นจัดจำ�หน่�ยของบริษััทฯ นำ�ไปว�งตลิ�ด

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต เนื่องจ�กบริษััทฯ ไม่ม่โรงพิิมพิ์เอง ดังนั�นก�รผลิิตหนังสือจะม่หน่วยง�นภั�ยใน
รับผิดชอบด้แลิก�รผลิิตครบวงจร แลิะกระจ�ยง�นพิิมพิ์ไปต�มโรงพิิมพิ์ต่�งๆ ให้เหม�ะสมกับกำ�หนดก�รผลิิต ดังนั�น 
อัตร�ก�รผลิิตจริง จึงส�ม�รถเพิิ่มหรือลิดได้ โดยไม่เกิดอัตร�ส้ญเปลิ่�ใดๆ

วัตถ๊ดิบ และผู้จ�าหน่ายวัตถ๊ดิบ กระด�ษัเป็นวัตถุดิบหลิักท่่สำ�คัญของบริษััทฯ โดยบริษััทฯ ซีื�อวัตถุดิบ 
จ�กผ้้จำ�หน่�ยในประเทศทั�งจำ�นวน กระด�ษัท่่ใช้ในก�รผลิิตหนังสือส่วนม�กจะเป็นกระด�ษัปอนด์ กระด�ษัปร้�ฟ 
กระด�ษัอ�ร์ต แลิะกระด�ษัอ�ร์ตก�ร์ด

ความสัมพันธ์์ และผลกระทบ หากสูญเสียผู้จ�าหน่ายวัตถ๊ดิบ สำ�หรับม้ลิค่�ก�รสั่งซืี�อกระด�ษั บริษััทฯ 
ไม่ม่คว�มสัมพิันธ์ใดๆ กับผ้้จำ�หน่�ยดังกลิ่�ว แลิะบริษััทฯ ไม่ม่ภั�ระผ้กพิันท่่จะต้องซีื�อในอน�คต ในกรณ่ท่่บริษััทฯ 
เหลิ่�น่�ไม่ส�ม�รถจัดห�กระด�ษัให้ได้ บริษััทฯ ส�ม�รถซีื�อจ�กผ้้จำ�หน่�ยร�ยอื่นๆ ได้ โดยบริษััทฯ ม่ยอดซีื�อวัตถุดิบ 
จ�กค้่ค้� รวมคิดเป็น 19.40% ของต้นทุนผลิิต หรือคิดเป็น 1.14% ของต้นทุนข�ย ทั�งหมดของบริษััทฯ ในปี 
พิ.ศ. 2563 ซีึ่งถือว่�ไม่ม่ร�ยใดม่นำ��หนักม�กจนม่ผลิกระทบรุนแรง
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ขัน้ตอน	 และเทคโนโลยีการผลิต ขัน้ตอนกำรผลิตหนังสือใหม่ เริ่มต้นจำกกองบรรณำธิกำร 
จะประชุมเพื่อวำงแผน และพิจำรณำสรรหำต้นฉบับ ต้นฉบับน้ีอำจได้มำจำกผู้เขียนเสนอต้นฉบับมำให้
พิจำรณำ หรือจำกกำรที่บริษัทฯ จัดหำผู้ที่เหมำะสมมำเขียนหรือแปล ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก�ำหนด 
จำกนัน้กองบรรณำธิกำรจะพิจำรณำแนวเน้ือหำ ควำมถูกต้อง และควำมน่ำอ่ำน ซึ่งรวมถึงกำรส่งไปให ้
ทีป่รกึษำเฉพำะสำขำของบรษิทัฯ ทีม่คีวำมรู ้ และสนใจในกลุ่มเน้ือหำนัน้ๆ 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
กำรผลติต้นฉบบั ส�ำหรบักำรเขยีนเรื่อง และบทควำม มำจำกทัง้บุคลำกรในกองบรรณำธกิำร และนักเขยีน
ทัว่ไป เมื่อผลติต้นฉบบัเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัฯ จะว่ำจ้ำงโรงพมิพ์ โดยบรษิทัฯ เป็นผูส้ ัง่ซื้อกระดำษเอง และ
ก�ำหนดใหผู้ข้ำยกระดำษส่งกระดำษไปยงัโรงพมิพโ์ดยตรง ตำมก�ำหนดเวลำทีต่้องกำรใช ้ เพื่อจดัพมิพต์้นฉบบั 
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
2563 2562 2561

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. 2563 ดงัน้ี

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
2563 2562 2561

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 2.61 442,000 2.61 415,000 2.45

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

บรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั มผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 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�าเป็น	และความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 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�ำเสนอรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในกำรท�ำธุรกรรมทีม่ขีนำดเกนิกว่ำ 
2 ลำ้นบำทต่อไตรมำส เพือ่รำยงำนต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบอยำ่งสม�่ำเสมอทกุไตรมำส

นโยบาย	และแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต บรษิทัฯ อำจมกีำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนักบั 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ และกบัผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ในอนำคต ซึง่รำยกำรทีเ่กดิขึน้จะเป็นในรปูของกำรท�ำสญัญำเช่ำพืน้ที ่
สญัญำบรกิำร และสญัญำลขิสทิธิ ์ ซึง่เป็นไปเพือ่ประโยชน์ทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ เทำ่นัน้ โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผย
ชนิด และมลูคำ่ของรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ภำยใตป้ระกำศ และขอ้บงัคบัของ
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. 2564  (วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ลำ่สดุของบรษิทัฯ) มดีงัน้ี

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

1 กลุ่มครอบครวัจฬุางกรู 224,502,712 57.28

นำยทวฉีตัร จฬุำงกรู        97,950,000 24.99

นำยวฒุภิมู ิจฬุำงกรู        51,550,512 13.15

นำยณฐัพล จฬุำงกรู        44,671,300 11.40

นำงหทยัรตัน์ จฬุำงกรู         30,291,400 7.73

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          24,329,121       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         114,500 0.03

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

4 DBS	BANK	LTD 18,377,800 4.69

5 นายพงษ์ศกัด์ิ	ศิวะภทัรก�าพล 13,129,518 3.35

6 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

7 นายรชัพล	ปิติสขุดานนท์ 6,843,524 1.75

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

9 บริษทั	ไทยเอน็วีดีอาร	์จ�ากดั            2,323,942 0.59

10 นายมงคล	ปณุณรตันกลุ 2,152,000 0.55

รวม 332,280,550 84.77

หมายเหต	ุ: -  ทนุทีเ่รยีกช�าระแลว้ ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2564 (วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ลา่สดุของบรษิทัฯ)    
เทา่กบั 391,944,418 บาท

 -  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นปัจจบุนัไดจ้ากเวบ็ไซต ์ของบรษิทัฯ ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี

การกระจายการถือหุ้น

กำรกระจำยกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2564 (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
2,943 365,746,506 93.32 7 2,547,126 0.65 2,950 368,293,632 93.97

ผูถ้อืหลกัทรพัย์

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

รวม 2,948 365,809,521 93.33 10 26,134,897 6.67 2,958 391,944,418 100.00

รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่โดยพฤตกิำรณ์ทีม่อีทิธพิลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรอืกำรด�ำเนินงำน
ของ บรษิทัฯ อยำ่งมนียัส�ำคญั คอื ดร.วฒุภิมู ิจฬุำงกรู กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน และเป็น
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม รว่มกบักรรมกำรอกี 3 ทำ่น และใหก้รรมกำรสองในสำมคนน้ีลงลำยมอืชือ่รว่มกนั
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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 ดร. วฒุภิมู ิจฬุำงกรู กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม
กรรมกำรสรรหำและ 
พจิำรณำผลตอบแทน

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

3 นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม
กรรมกำรผูจ้ดักำร

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 16 ส.ค. 2562 30 ก.ค. 2563

4 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

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

5 นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ 
พจิำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ 28 ม.ิย. 2548 30 ก.ค. 2563

6 ผศ.ดร. ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ 16 ส.ค. 2562 -

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

8 รศ. ยนื ภู่วรวรรณ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 10 ต.ค. 2517 30 ก.ค. 2563

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

10 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 26 ก.พ. 2558 30 ก.ค. 2563

 กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ใหเ้ป็นผูม้อี�ำนำจลงนำม โดยใหล้งลำยมอืชือ่สองในสำม และประทบัตรำส�ำคญัของบรษิทัฯ

โครงสร้างการจดัการ

 โครงสรำ้งกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรจ�ำนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ซึง่มอี�ำนำจหน้ำทีด่งัน้ี
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กำรถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2563 และ 2562 แสดงจ�ำนวนหุน้โดยรวมจ�ำนวน
หุน้ของคูส่มรส, บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ำยใตม้ำตรำ 258 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ
31	ธนัวาคม	2563 31	ธนัวาคม	2562 เพ่ิม	(ลด)	

ระหว่างปีจ�านวนหุ้น สดัส่วน จ�านวนหุ้น สดัส่วน

1 นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล - - - - -

2 ดร. วฒุภิมู ิจฬุำงกรู 51,550,512 13.15% 51,550,512 13.15% -

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

4 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั - - - - -

5
นำยคเชนทร ์เบญจกุล 464,640 0.12%    464,640 0.12% -

คูส่มรส 8,591 0.00% 8,591 0.00% -

6 ผศ.ดร. ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล - - - - -

7
นำยไพรชั สฏิฐกุล 2,910,310 0.74% 2,910,310 0.74% -

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

8
รศ. ยนื ภู่วรวรรณ 1,843,538 0.47% 1,843,538 0.47% -

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

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

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

10  นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ - - - - -

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

รวมการถือหุ้นของกรรมการทัง้คณะ
และผูท่ี้เก่ียวข้องตามมาตรา	258

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

ขอบเขตหน้าท่ี	และอ�านาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มขีอบเขตอ�ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรตดัสนิใจ และดแูลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี

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

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

3. ก�ำหนดแนวทำงกำรบรหิำร และจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งครอบคลุม เพือ่ใหก้ระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ
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4. จดัใหม้กีำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส น่ำเชือ่ถอื ตำมกฎ
ระเบยีบของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

5. ดแูลใหม้ชีอ่งทำงกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ อยำ่งเหมำะสม

6. ดแูลใหม้รีะบบ หรอืกลไกกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงูทีเ่หมำะสม 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 และกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึง่หน่ึงของ
จ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนัน้ จะพจิำรณำจำกฐำน
ขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) สว่นหน่ึง และจดัท�ำ Board Skill Matrix เพือ่ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรม
กำรบรษิทัฯ ทัง้น้ีควำมหลำกหลำยไมไ่ดจ้�ำกดัเฉพำะเรือ่งเพศเทำ่นัน้ แต่ยงัรวมถงึ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
กำรท�ำงำนทีด่ ีมภีำวะผูน้�ำและวสิยัทศัน์ ทัง้น้ีจะค�ำนึงถงึทกัษะทีจ่�ำเป็นทีย่งัขำดอยูใ่นคณะกรรมกำร ดว้ยกำรก�ำหนด
คณุสมบตัทิีเ่หมำะสม และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ควบคูภ่ำยใตก้ระบวนกำรสรรหำทีโ่ปรง่ใส  
 วธิกีำรสรรหำบุคคลเพือ่เสนอรำยชือ่เป็นกรรมกำร มดีงัน้ี

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
และก�ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำทดแทน เหมำะสมโดยค�ำนึงถงึควำมรู ้ประสบกำรณ์
และควำมเชีย่วชำญของกรรมกำรโดยรวม เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบ และคณุสมบตัติำมกฎหมำย หรอืระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิรวมถงึวธิกีำรเสนอ 
รำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิเป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ซึง่ไดก้�ำหนดใหม้ชีอ่งทำงใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
เสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิ เป็นกำรลว่งหน้ำไดอ้ยำ่งน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี โดยมกีำรแจง้ให ้
ผูถ้อืหุน้รบัทรำบผำ่นชอ่งทำงกำรแจง้ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ์
ของบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทนุอืน่ๆ พรอ้มทัง้แสดงแบบฟอรม์กำรเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตับินเวบ็ไซตด์ว้ย
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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�ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถำ้จ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะ
แบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ�ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3

หำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำร เขำ้เป็นหุน้สว่น หรอืเขำ้เป็นผูถ้อืหุน้ในนิตบุิคคลอืน่ ทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนั 
และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้

กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมสีว่นไดเ้สยีในสญัญำทีท่�ำกบับรษิทัฯ หรอืถอืหุน้ หรอื
หุน้กูเ้พิม่ขึน้ หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื

คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำหนดชื่อกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพนัพรอ้มประทบัตรำในเอกสำรส�ำคญัของ 
บรษิทัฯ โดยกรรมกำร 2 ใน 3 ทำ่น ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำร ลงลำยมอืชือ่รว่มกนั และประทบัตรำ 
ในเอกสำรส�ำคญัของบรษิทัฯ จงึจะมผีลผกูพนักบับรษิทัฯ ได ้

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ มกีรรมกำรที่
เป็นตวัแทนจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ คอื ดร. วุฒภิูม ิ จุฬำงกูร กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
และกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 

เลขานุการบริษทั	 /	 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 1/2564 
เมือ่วนัที ่ 25 กุมภำพนัธ ์ พ.ศ. 2564 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นำยศุภรตัน์ ตัง้ศรวีงษ์ ผูอ้�ำนวยกำร Corporate Planning 
& Business Expansion เป็นเลขำนุกำรบรษิทั โดยมหีน้ำทีใ่นกำรดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และ 
ขอ้ก�ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่ใหก้ำรบรหิำรงำน
เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้

ขอบเขตหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั	/	เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

1. ใหค้�ำแนะน�ำเบื้องตน้แก่กรรมกำรเกีย่วกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้มูลต่ำงๆ ของบรษิทั 
และตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอยำ่งถูกตอ้งและสม�่ำเสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�ำคญั
แก่กรรมกำร
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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 หรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้นบญัช ีหรอืกำรเงนิ
โดยตรง ดงัรำยชือ่ต่อไปน้ี

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

1 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัช ีหรอืกำรเงนิ

22 ธ.ค. 2542 10 พ.ย. 2562

2 ผศ.ดร. ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัช ีหรอืกำรเงนิ

16 ส.ค. 2562 10 พ.ย. 2562

3 นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัช ีหรอืกำรเงนิ

12 พ.ย. 2552 10 พ.ย. 2562

โดยม ีนายวเิชยีร รุง่พนูทรพัย ์ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถกูตอ้ง และเพยีงพอ

2. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมำะสม และมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอด
จนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วย
งำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และ 
มปีระสทิธภิำพ

4.   สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์
และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอคำ่ตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้รว่ม
ประชมุดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้
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6. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ

7. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน 
ดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อย 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) ควำมเหน็ หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 
(Charter)

(ฌ) รำยกำรอื่นทีเ่หน็วำ่ผูถ้อืหุน้ และผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

8. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

การสรรหา	การแต่งตัง้	และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ โดยกำรน�ำเสนอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน ซึง่พจิำรณำจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ และอยำ่งน้อย 1 ทำ่น ทีม่คีวำมรูด้ำ้นบญัช ีและกำรเงนิ มวีำระ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหมอ่กีกไ็ด้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีส่รรหำ และคดั
เลอืกบุคคลเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ และตดิตำมแผนสบืทอดต�ำแหน่งเพือ่สรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมส�ำหรบั 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่ออนุมตั ิ หรอืเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุม 
ผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณ ีนอกจำกน้ียงัมหีน้ำทีร่ว่มกนัพจิำรณำทบทวนกำรก�ำหนดผลตอบแทนใหก้บักรรมกำร กรรมกำร
ชดุยอ่ย และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ โดยค�ำนึงถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบั ประเภท ขนำด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัอุตสำหกรรม
เดยีวกนั รวมถงึค่ำตอบแทนกรรมกำรทีค่วรมอีตัรำเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ และกำรเตบิโตของผลกำร
ด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ตลอดจนภำระหน้ำที ่ และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และผูบ้รหิำร 
ของบรษิทัฯ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 



รายงานประจ�าปี 2563 69

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 10 พ.ย. 2563

2 ดร. วฒุภิมู ิจฬุำงกรู กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 15 ส.ค. 2560 10 พ.ย. 2563

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

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

2. ก�ำหนดวธิกีำร และหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ เพือ่ใหเ้กดิควำมโปรง่ใส

3. ก�ำหนดวธิกีำร และหลกัเกณฑก์ำรเสนอรำยชือ่บุคคลผูม้คีณุสมบตั ิเป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
เพือ่กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทกุรำยอยำ่งเป็นธรรม และเทำ่เทยีมกนั

4. เสนอนโยบำย และหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยคำ่ตอบแทนส�ำหรบักรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู  
ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ และพนกังำน

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

6. สอบทำนอ�ำนำจกำรอนุมตัขิองบรษิทัฯ ให้มคีวำมสมเหตุสมผลในกำรปฏบิตังิำน และน�ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรเพือ่อนุมตัิ

7. มอี�ำนำจเรยีกเอกสำร และบุคคลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ

8. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย

การสรรหา	การแต่งตัง้	และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน โดยใหม้วีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ครำวละ 2 ปี

การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ

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

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. 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ เวลำประชมุเฉลีย่ 5 ชัว่โมง กรรมกำรทัง้
คณะเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรเฉลีย่รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 90 โดยทีก่รรมกำรแต่ละทำ่นมสีดัสว่นของกำรเขำ้รว่ม
ประชมุฯ คดิเป็นรอ้ยละ 90 ของกำรประชมุทัง้ปี ในแต่ละครัง้ มผีูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ีผูบ้รหิำรสว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
และผูบ้รหิำรของแผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทนุสมัพนัธร์ว่มใหส้ำรสนเทศเพิม่เตมิ  

ทัง้น้ี ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัองัคำรที ่10 พฤศจกิำยน 2563 ในชว่งเริม่ตน้
กอ่นกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรอสิระ ไดม้กีำรประชมุรว่มกนัโดยไมม่ี
ฝำยจดักำรเขำ้รว่มดว้ย เพือ่อภปิรำยปัญหำทัว่ไปเกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยูใ่นควำมสนใจ จ�ำนวน 1 ครัง้ ซึง่ภำยหลงั
เสรจ็สิน้กำรประชมุ ประธำนกรรมกำรไดแ้จง้ถงึประเดน็สรปุใหฝ่้ำยบรหิำรไดร้บัทรำบ 

กรรมกำรตรวจสอบ มกีำรประชุมอย่ำงสม�่ำเสมออย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ ร่วมกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก 
ฝ่ำยบญัช ี และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เน่ืองดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนินงำนทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้ จงึมนีโยบำยใหก้รรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ประชุมร่วมกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ี ได้โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม และในปี 2563 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มกีำรประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ เป็นกำรประชมุวำระปกตจิ�ำนวน 4 ครัง้ โดยกำรประชมุครัง้ที ่4/2563 
เมือ่วนัศุกรท์ี ่6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 เป็นกำรประชมุระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ รว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ี
ฝ่ำยจดักำรรว่มดว้ย จ�ำนวน 1 ครัง้

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนมกีำรประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้

ประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้
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โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมการ 
บริษทัฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน

การประชมุใหญ่
สามญัผูถื้อหุ้น

ปี	2563

ประชมุ	6	ครัง้ ประชมุ	5	ครัง้ ประชมุ	2	ครัง้ ประชมุ	1	ครัง้

1. นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล 6/6 - - 1/1

2. ดร. วฒุภิมู ิจฬุำงกรู 5/6 - 2/2 1/1

3. นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู 6/6 - - 1/1

4. นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 5/6 5/5 - 1/1

5. นำยคเชนทร ์เบญจกุล 5/6 5/5 2/2 1/1

6. ผศ.ดร. ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล 4/6 4/5 - 1/1

7. นำยไพรชั สฏิฐกุล 6/6 - - 0/1

8. รศ. ยนื ภู่วรวรรณ 6/6 -  - 0/1

9. นำยทนง โชตสิรยทุธ์ 5/6 - - 1/1

10. นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ 6/6 - - 0/1
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ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ ปัจจบุนัมทีัง้หมด 14 ทำ่น ดงัน้ี (ผูบ้รหิำรล�ำดบัที ่1 - 6 เป็นผูบ้รหิำรตำมนิยำมใน
ประกำศของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)) โดยแสดงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลง
หลกัทรพัยข์องผูบ้รหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2563 ดงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง	/	ประเภทกรรมการ

จ�านวนหุ้น

31	ธ.ค.	
2563

31	ธ.ค.	
2562

เพ่ิม	(ลด)	
ระหว่างปี

1 นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร / กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม / 

กรรมกำรผูจ้ดักำร

1,000,000 1,000,000
-

2 นำงสำวสจพิฒัน์ พุม่พึง่พทุธ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ - - -

3 นำงสำวอำร ีแซ่อึง้ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี - - -

4 นำงกนิษฐ ์พรหมเสน ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนผลติ 7,166 7,166 -

5 นำงสำวดวงใจ จนีำนุรกัษ์ ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนขำยและจดัจ�ำหน่ำย / 

ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและจดัจ�ำหน่ำย
432 432 -

6 นำงภำสพรรณ ีมหำยศ ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำน Digital Business - - -

7
นำยไกรวฒุ ิโรจน์ประเสรฐิสดุ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย Digital Content 62 62 -

(คูส่มรส) 56 56 -

8 นำยฉกำจ ลอืชำเกยีรตศิกัดิ ์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย STEM Education 7,906 7,906 -

9 ดร. มโีชค ทองไสว ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและ

ธรุกจิต่ำงประเทศ

121,000 121,000
-

10 นำงสำวสวรรย ์พภิษูณำนนท์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดองคก์ร - - -

11 นำยอุทยั สกุลอุดมกำญจน์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยโลจสิตกิส์ - - -

12 นำยไพบลูย ์จนัทรว์ลยัพร ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลและ

พฒันำองคก์ร
- - -

13 นำยชลวทิย ์เอีย่มรกัษำเกยีรติ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้กลำง - - -

14 นำยศุภรตัน์ ตัง้ศรวีงษ์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย Corporate Planning & 

Business Expansion / เลขำนุกำรบรษิทัฯ
- - -
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ผูบ้รหิำรทีล่ำออกระหวำ่งปี 2563 มดีงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง วนัท่ีมีผล

1 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร / Chief Financial Officer 1 กรกฎำคม 2563

2 นำงสำวสรดิำ สำระจนัทร์ บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืต�ำรำวชิำกำร 1 กรกฎำคม 2563

3 นำงสำวพรพมิล ตัง้สกุล บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืทัว่ไป 1 กนัยำยน 2563

 คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน
จ�ำกดั ปี พ.ศ. 2535 และไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) เกีย่วกบัเรือ่งกำรขออนุญำต และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม ่นอกจำกนัน้ ไมป่รำกฏวำ่มปีระวตั ิ
กำรท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปี ทีผ่ำ่นมำ

ขอบเขตหน้าท่ี	และอ�านาจการอนุมติัของกรรมการผูจ้ดัการ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัฯ มอี�ำนำจ 
ในกำรด�ำเนินงำนแทนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในเรือ่งดงัน้ี

1. บรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบอ�ำนำจด�ำเนินกำร 
และมตทิีอ่อกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และใหม้อี�ำนำจบงัคบับญัชำพนกังำนและลกูจำ้งของบรษิทัฯ และ
ในกำรบรหิำรกจิกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

2. จำ้ง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยัพนกังำนและลกูจำ้ง และใหพ้นกังำนหรอืลกูจำ้งพน้สภำพ รวมทัง้กำร
เลือ่นหรอืปรบัคำ่จำ้งของพนกังำน แต่ไมร่วมถงึพนกังำนหรอืลกูจำ้ง ซึง่คณะกรรมกำรหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัก�ำหนด
ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ำ้ง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยั หรอืเลกิจำ้ง

3. ก�ำหนดเงื่อนไขในกำรท�ำงำนของพนักงำน และลูกจำ้ง ออกค�ำสัง่หรอืประกำศก�ำหนดวธิกีำรบรหิำร
งำนและกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ โดยไม่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมกำร 
หรอืกฎหมำยแรงงำน หรอืกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

4. ด�ำเนินกจิกำรใดๆ ตำมระเบยีบบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมกำร รวมทัง้ก�ำหนดหน้ำทีใ่หพ้นกังำน และลกูจำ้ง 
ของบรษิทัฯ ระดบัต่ำงๆ ปฏบิตัติำม

5. มอี�ำนำจกระท�ำกำรแทน และผกูพนับรษิทัฯ ในกำรลงนำมท�ำสญัญำอนุญำตใหใ้ชล้ขิสทิธิต์่ำงๆ และสญัญำ
อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัลขิสทิธิ ์โดยใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควร เพือ่มใิหม้กีำรละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่

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

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

8. กำรอนุมตัริำยกำรทีเ่กนิวงเงนิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนด จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำ และอนุมตัริำยกำรดงักลำ่วตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก�ำหนด
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การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ	และผูบ้ริหาร

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

ค่าตอบแทนกรรมการ	และผูบ้ริหาร

(1)	ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำผลตอบแทน
ส�ำหรบักรรมกำร และผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสม และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร  
สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกจิ และสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัในธุรกจิอุตสำหกรรมเดยีวกนั นอกจำกน้ี  
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดน้�ำเสนอนโยบำยกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน และหลกัเกณฑก์ำรใหค้ำ่
ตอบแทนส�ำหรบักรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง เพือ่ใหท้ีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำ และอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำร
เป็นประจ�ำทกุปี อน่ึง คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย ไดร้บักำรอนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำร
จำกทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้แลว้

(ก)	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2563 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่ 30 
กรกฎำคม 2563 มมีตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นรำยละเอยีดดงัน้ี

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน ประกอบดว้ย

• ประธำนกรรมกำร เดอืนละ 25,000 บำท

• กรรมกำร และกรรมกำรอสิระ เดอืนละ 15,000 บำท

คำ่เบีย้ประชมุ เฉพำะกรรมกำรทีม่ำประชมุ อน่ึง ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำรชดุ
ยอ่ย อำจมมีต ิแสดงควำมประสงคไ์มข่อรบัเบีย้ประชมุส�ำหรบัครัง้นัน้ๆ ได ้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจ และมตขิองคณะ
กรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย

• 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
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ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2563 มมีตอินุมตัคิำ่บ�ำเหน็จกรรมกำรส�ำหรบัปี พ.ศ. 2563 ในวงเงนิ
รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บำท โดยมอบใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำจดัสรรตำม
ควำมเหมำะสม และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบกำรจดัสรรในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ปีถดัไป โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 ไดม้มีตงิดจ่ำยบ�ำเหน็จกรรมกำร 
ส�ำหรบัปี พ.ศ. 2563

คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ ในต�ำแหน่งกรรมกำรประจ�ำปี พ.ศ. 2563 รวมจ�ำนวน 10 ท่ำน มรีำยละเอยีดดงัน้ี

 (หน่วย : บำท)

รายช่ือคณะกรรมการ
ต�าแหน่ง	/	ประเภท

กรรมการ

ค่าเบีย้ประชมุ

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง

ค่า
บ�าเหน็จ	
ปี	พ.ศ.	
2562
(จ่ายปี	
2563)

รวม
คณะ 

กรรมการ 
บริษทัฯ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา	 

ผลตอบแทน

1. นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 
กรรมกำรอสิระ

70,000 - - 187,500 - 257,500

2. ดร. วฒุภิมู ิจฬุำงกรู กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม  
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร

30,000 - 10,500 112,500 - 153,000

3. นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 
กรรมกำรผูจ้ดักำร
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร

35,000 - - 112,500 - 147,500

4. นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอสิระ

30,000 25,000 - 112,500 - 167,500

5. นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอสิระ

25,000 17,500 15,000 112,500 - 170,000

6. ผศ.ดร. ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอสิระ

20,000 14,000 - 112,500 - 146,500

7. นำยไพรชั สฏิฐกุล กรรมกำร
กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

35,000 - - 112,500 - 147,500

8. รศ. ยนื ภู่วรวรรณ กรรมกำร
กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

35,000 - - 112,500 - 147,500

9. นำยทนง โชตสิรยทุธ์ กรรมกำร
กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

30,000 - - 112,500 - 142,500

10. นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ กรรมกำร
กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

35,000 - - 112,500 - 147,500

รวม 345,000 56,500 25,500 1,200,000 - 1,627,000  
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(ข)	ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร เพือ่น�ำ
ไปใชใ้นกำรพจิำรณำก�ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ตำมหลกัเกณฑท์ีก่�ำหนด ซึง่ผลกำรประเมนิกรรมกำร
ผูจ้ดักำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะเสนอใหค้ณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำรบัทรำบ และเหน็ชอบ
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 และผลกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน โดยกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมในกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนรำยบุคคล และกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนประจ�ำปีของ 
ผูบ้รหิำรระดบัสงู พรอ้มทัง้รำยงำนค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน และ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่รบัทรำบอกีครัง้

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

รายการ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินประจ�าปี	พ.ศ.	2563	(บาท)

เงนิเดอืน 6,481,702

โบนสั -

คำ่ตอบแทนอื่น :-

- เงนิสมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี 102,415

- เงนิผลประโยชน์ระยะยำว -

- อืน่ๆ 237,141

รวม 6,821,258

															หมายเหต*ุ	: รวมคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารทีล่าออกระหวา่งปี

                           - นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิลาออกจากต�าแหน่งผูบ้รหิารบรษิทัฯ  โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563   

        เป็นตน้ไป

ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยคำ่ตอบแทนต่ำงๆ ใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำร (ตำมนิยำมของ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) จ�ำนวน 7 ทำ่น โดยรวมผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำร
เงนิ และผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัช)ี รวมทัง้สิน้ 9.66  ลำ้นบำท
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(2) สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ

     คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้สมันำ อบรมหลกัสตูร IOD และสถำบนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

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

รายการ 2563 2562 2561

บมจ.	ซีเอด็ยเูคชัน่*

พนกังำนประจ�ำส�ำนกังำนใหญ่ 512 638 678

พนกังำนประจ�ำสำขำ 676 836 1,018

บจ.	เพลินพฒัน์	(บริษทัย่อย)

ครู 255 239 230

บุคลำกรอืน่ 105 101 104

บจ.	เบสแลบ็	(บริษทัย่อย)**

พนกังำนประจ�ำ - - 9

 รวมทัง้ส้ิน 1,548 1,814 2,039

หมายเหต	ุ: * ไมร่วมแรงงานจดัจา้งภายนอก (Outsource Worker) 
** ไดห้ยดุการด�าเนินการธรุกจิหลกัตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2562

โดยบรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนทัง้ เงนิเดอืน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังำน (ตำมงบกำรเงนิรวม) 
ในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงนิทัง้สิน้ 390.38 ลำ้นบำท, 540.03 ลำ้นบำท และ 578.22 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
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กำรอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภำพใหก้บัพนกังำน (Employment Development)

ระดบัของพนักงาน จ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรม เป้าหมายของการจดัหลกัสตูร

ผูจ้ดักำร 16 ชัว่โมง มุง่เน้นกำรกำรตัง้เป้ำหมำย, กำรเพิม่ประสทิธภิำพ
กำรท�ำก�ำไร, ควำมรูใ้นกำรผลกัดนัยอดขำย ทกัษะ
กำรเป็นผูบ้งัคบับญัชำในสถำนกำรณ์ COVID-19

พนกังำนระดบัปฏบิตักิำร 16 ชัว่โมง มุง่เน้นกำรพฒันำกำรบรกิำรลกูคำ้ กำรสรำ้งสมัพนัธ์
ทีด่กีบัลกูคำ้  กำรใหข้อ้มลู ค�ำแนะน�ำ ควำมรูเ้กีย่ว
กบัสนิคำ้ กำรผลกัดนัยอดขำย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก�ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของงบ 
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร อยำ่งไรกต็ำม กำรพจิำรณำจ�ำนวนเงนิปันผลดงักลำ่วอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดโ้ดยจะขึน้อยูก่บั
ผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคลอ่ง ควำมจ�ำเป็นในกำรใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนในกำรด�ำเนินงำน แผนกำรลงทนุ
และกำรขยำยธุรกจิในอนำคต ควำมเหมำะสมและปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด�ำเนินงำน และกำรบรหิำรงำนของ 
บรษิทัฯ โดยกำรด�ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เหน็สมควร เมือ่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มมีตเิหน็ชอบใหจ้ำ่ยเงนิปันผลประจ�ำปีแลว้ จะตอ้งน�ำเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำล ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอี�ำนำจอนุมตัใิหจ้ำ่ยเงนิปันผลได ้แลว้
ใหร้ำยงำนใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป
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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 คณะกรรมกำรอำจจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมือ่เหน็วำ่บรษิทัฯ มผีลก�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)

ในกำรจ่ำยเงนิปันผลทุกครำว บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส�ำรองอยำ่งน้อยหน่ึงในยีส่บิของเงนิก�ำไร
สุทธซิึง่บรษิทัฯ ท�ำมำหำไดจ้ำกกจิกำรของบรษิทัฯ จนกว่ำทุนส�ำรองนัน้จะมจี�ำนวนถงึหน่ึงในสบิของจ�ำนวนทุน 
ของบรษิทัฯ 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. 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน
ไดป้ระชมุรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

ส�ำหรบักำรสรรหำกรรมกำร ผูบ้รหิำร คณะกรรมกำรณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดด้�ำเนินกำรสรรหำ 
คดัเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด และไมข่ดัต่อขอ้ก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกบั
ดแูล ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ไดพ้จิำรณำ เสนอต่อวำระกำรเป็นกรรมกำร เพือ่
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 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 2564
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คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ  ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 
3 ทำ่น โดยทัง้ 3 ทำ่นเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้นบญัช ีหรอืกำรเงนิโดยตรง และมคีณุสมบตั ิ
ตรงตำมทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์�ำหนด

ในรอบปี พ.ศ. 2563 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. 2563 ไดด้งัน้ี

1.	สอบทานงบการเงินประจ�าปี	พ.ศ.	2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส  
และงบกำรเงนิประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยไดป้ระชมุ
รว่มกบัผูส้อบบญัช ี ฝ่ำยบรหิำร ฝ่ำยบญัช ี และแผนกตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ในกำรพจิำรณำงบกำรเงนิรวม
รำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ�ำปี เพือ่สอบทำนควำมถกูตอ้งครบถว้น กำรปฏบิตัติำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  
กำรเลอืกใชน้โยบำยกำรบญัช ีและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ไดน้�ำขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชมีำปรบัปรงุแกไ้ข
ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่ำ 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 13 ปีซอ้น (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2563) 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.	สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั		และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์	
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำบรษิทัฯ ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถูกตอ้ง
ครบถว้นตำมขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรปกตขิองธรุกจิ มคีวำม
เหมำะสมเพือ่ประโยชน์ทัง้หมดของบรษิทัฯ

6.	ก�ากบัดแูลระบบการควบคมุภายใน	และตรวจสอบภายใน 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.	คดัเลือก	และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคดัเลอืกผู้สอบบญัช ี 
โดยพจิำรณำควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ ทมีงำนของ 
ผูส้อบบญัชใีนส�ำนกังำน และคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ 
ผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมกำร บรษิทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่ 1/2564 เมือ่วนัที ่ 25 กุมภำพนัธ ์
พ.ศ. 2564 เพือ่ขออนุมตัติ่อทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจำกบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ�ำกดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2564

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 2564
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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
-		 ศนูยก์ระจายสินค้า	และคลงัสินค้า หนงัสอืทีบ่รษิทัฯ 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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นอกจากนั้น บริษัทฯ พัฒนาระบบการท�างานส�ารอง เพื่อให้สามารถท�างานทดแทนได้ในกรณีที่ระบบของคลัง
สินค้าเกิดการขัดข้องใดๆ  รวมทัง้ความพร้อมในการเปิดคลงัสนิค้าชัว่คราว เพือ่ท�าหน้าทีรั่บสนิค้าจากส�านกัพมิพ์ และ
ผู้จัดจ�าหน่าย ส่งผ่านไปยังสาขาทั่วประเทศได้

• ความเส่ี่�ยงจากเหตุุเพลิิงไหม้ แลิะไฟฟ้าขััดขั้อง ในธุุรกิจด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ ทรัพย์สินและสินค้าของ 
บรษิทัฯ อาจเสยีหายหรอืช�ารดุไดโ้ดยงา่ย จากเหตุภุัยัในดา้นตุา่งๆ ซ่ึ่ง่อาจสง่ผลกระทบตุอ่การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ  
อยา่งไรก็ตุาม แม้วา่บริษทัฯ และบริษทัย่อย จะได้ท�าประกันภัยัไว้อย่างครอบคลุม แตุ่บริษทัฯ กย็งัได้ตุระหนักถง่ความ
ส�าคัญของเหตุุดังกล่าวอยู่เสมอ จ่งได้มีการปรับปรุงมาตุรการป้องกันภััยตุ่างๆ ไว้อย่างตุ่อเนื่อง

ความเส่ียงจากเหตุุเพลิงไหม้ ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่ ได้ตุิดตุั้งระบบแจ้งเตุือนสัญญาณ
เพลิงไหม้อัตุโนมัตุิ (Fire Alarm) และระบบดับเพลิงอัตุโนมัตุิ (Sprinkler) บนหลังคาของอาคารเก็บสินค้า และระหว่าง
ชั้นวางสินค้า เพื่อลดความรุนแรง ป้องกันการลุกลามของไฟ นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีการฝึึกอบรมประจ�าปีในเรื่อง 
การดับเพลิงขั้นตุ้น และเร่ืองการซึ่้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน พร้อมจัดท�าคู่มือแผนป้องกัน และระงับอัคคีภััย 
โดยครอบคลุมขั้นตุอนการปฏิบัตุิงาน ก�าหนดตุัวบุคคล และทีมงานรับผิดชอบชัดเจน เมื่อเกิดเหตุุการณ์

ความเส่ียงจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง จัดให้มีระบบไฟฟ้าส�ารองในกรณีท่ีเกิดเหตุุขัดข้อง เพื่อลดผลกระทบจาก
การหยุดปฏิบัตุิงาน และจัดให้มีระบบซึ่่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หม้อแปลงไฟฟ้า ตุู้ควบคุม
ไฟฟ้า และเครื่องส�ารองไฟฟ้า

• ความเส่ี่�ยงจากระบบเทคโนโลิย่สี่ารสี่นเทศ แลิะข้ัอขัดัข้ัองระบบคอมพิวเตุอร์  ในปัจจบัุนการน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตุอร์ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการด�าเนินงานให้ทันตุ่อการแข่งขันทางธุุรกิจ
นัน้ ย่อมตุ้องเพิม่การบรหิารความเส่ียงในด้านการรักษาความปลอดภััย และป้องกนัระบบงานทีส่�าคญัให้สามารถด�าเนนิ
ไปทางสม�่าเสมอ ตุ่อเนื่อง เพื่อให้สามารถด�าเนินธุุรกิจได้อย่างมีประสิทธุิภัาพ

ดังนั้นบริษัทฯ จ่งก�าหนดให้มีนโยบายก�ากับดูแลระบบสารสนเทศ และแนวทางการปฏิบัติุในการใช้งาน 
การควบคุม การป้องกันรักษาความปลอดภััย และการให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี และดิจิทัล สร้างความตุระหนัก
รู้รับผิดชอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตุอร์ กับพนักงานอย่างตุ่อเนื่อง
เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดข้องของระบบคอมพิวเตุอร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศท้ังที่สาขา 
คลังสินค้า ส�านักงานใหญ่ และบริษัทย่อย  

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้พัฒนาระบบทัง้หมดให้มศีกัยภัาพในการท�างานทดแทนได้ทนัท ี(High 
Availability) ซ่ึ่ง่เป็นระบบทีมี่ขดีความสามารถในการรองรับปรมิาณรายการซึ่ือ้ขาย (Transaction) ทีม่ากข่น้ ครอบคลุม
ถง่ระบบการป้องกนัไวรัส และรองรับปริมาณการเข้าเยีย่มชมเวบ็ไซึ่ต์ุมากข่น้ อย่างไรก็ตุาม พฒันาการทางเทคโนโลยี
มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้บรษิทัฯ ตุอ้งพฒันาระบบเครอืข่ายทัง้หมดอย่างตุอ่เนือ่ง เพือ่ให้มเีสถยีรภัาพ 
และสามารถรองรับการขยายตุัวของธุุรกิจใหม่ได้  โดยในปี 2555 บริษัทฯ ท�าการเปลี่ยนระบบเครือข่ายเชื่อมโยงจาก 
MPLS (128/128kbps) (Multiprotocol Label Switching) เป็นระบบ ADSL (1024/512kbps) (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) ท�าให้ประสิทธุิภัาพในการเชื่อมตุ่อดีข่้นมาก

• ความเสี่่�ยงเก่�ยวกับการขัาดแคลินบุคลิากรท่�เช่�ยวชาญเฉพาะด้าน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ
มีความสามารถเฉพาะด้าน นับเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดตุ่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตุ
หนงัสือ หรือการสรรหาครูช�านาญการพเิศษ ทีมี่ศกัยภัาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนกัเรียน และการสร้างสรรค์
ผลงานอื่น ในธุุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�าเนินงาน ซึ่่่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแตุ่เป็นธุุรกิจบุกเบิก

บริษัทฯ จ่งมีการทบทวนค่าตุอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
เงินเดือน เงินพิเศษ สวัสดิการตุ่างๆ จัดฝึึกอบรบให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภัาพ และประสิทธุิภัาพ
ของบุคลากรอย่างตุ่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถท�างานทดแทนกันได้ และจัดท�าคู่มือการปฏิบัตุิงานที่ส�าคัญ ท�าให้
พนักงานใหม่สามารถศ่กษา ท�าความเข้าใจกับงานที่รับมอบหมายได้ง่ายข่้น
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• ความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาดรา้ยแรง กำรเกดิโรคระบำดรำ้ยแรงสง่ผลกระทบต่อก�ำลงัซือ้ และเศรษฐกจิ
โดยรวมของประเทศ ท�ำใหร้ำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรไ์ดร้บัผลกระทบโดยตรง บรษิทัฯ จงึไดเ้พิม่ชอ่งทำงกำรขำย และกำร
ตลำดออนไลน์ มกีำรจดัท�ำแผนเพือ่บรหิำร Cash Flow ทีเ่หมำะสม นอกจำกน้ียงัไดส้รำ้งควำมตระหนกั และใหค้วำม
รูก้บัพนกังำนในกำรปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำ หรอืประกำศของกระทรวงสำธำรณสขุ หรอืหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

	 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	หรอืขายหนังสือท่ีอาจไปละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น		บรษิทัฯ มนีโยบำยชดัเจนไม่
สนบัสนุนกำรละเมดิลขิสทิธิ ์ดงันัน้ในกรณหีนงัสอืแปลจำกภำษำต่ำงประเทศ จะท�ำกำรตรวจสอบกบัตน้ฉบบักบัส�ำนกั
พมิพเ์จำ้ของลขิสทิธิว์ำ่มลีขิสทิธิถ์กูตอ้ง และไมม่กีำรทบัซอ้นลขิสทิธิก์ำรแปลภำยในประเทศ พรอ้มทัง้มหีนงัสอืยนืยนั
วำ่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของขอ้มลู หรอืรปูภำพแลว้

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

ความเส่ียงทางด้านการเงิน

• ความเส่ียงจากการเกบ็หน้ีจ�านวนมากจากลกูหน้ีไม่ได้จนเป็นหน้ีสญู	บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรก�ำหนด
วงเงนิกำรขำยเชื่อใหก้บัลกูคำ้ โดยมกีำรตรวจสอบฐำนะกำรเงนิลกูคำ้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไขทีก่�ำหนด 
มรีะบบตดิตำมทวงถำมหน้ี และพจิำรณำทบทวนสถำนะลูกคำ้ และวงเงนิกำรใหส้นิเชื่อกบัลูกคำ้เป็นประจ�ำทุกปี 
เพือ่ปรบัเปลีย่นวงเงนิกำรใหส้นิเชือ่ใหเ้หมำะสม และสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิในปัจจบุนั

• ความเส่ียงจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ�านวนมาก จำกกำรทีบ่รษิทัฯ 
ไดเ้ซน็สญัญำเป็นตวัแทนจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืเรยีนภำษำองักฤษ (ELT) แต่ผูเ้ดยีวในประเทศไทยใหก้บัส�ำนกัพมิพ์
มหำวทิยำลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University Press : OUP) และมสีทิธกิำรขำยในประเทศกมัพชูำ ลำว พมำ่ และ
อนิโดนีเซยีดว้ย 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 



รายงานประจ�าปี 2563รายงานประจ�าปี 256386 87

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกลไกทีส่�าคญัของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ในการก�ากบัดูแลการด�าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทัฯ ใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นไปในแนวทาง 
ทีถ่กูตอ้ง โดยมกีารปรบัปรงุนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการและคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์ และทนัสมยั รวมถงึมหีน้าทีด่แูลทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลทีด่แีละรายงานการปฏบิตัติามนโยบาย
บรรษทัภบิาลใหค้ณะกรรมการรบัทราบเป็นประจ�า

จากการทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อการพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด ซึง่ความมุง่มัน่ในการ
ด�าเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใส ท�าใหใ้นปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการของ
บรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2020) วา่อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนั 13 ปีซอ้น (2551-2563) ซึง่ประเมนิโดยสมาคม 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุม่อุตสาหกรรมบรกิาร (Service) หมวดธรุกจิ
สือ่และสิง่พมิพ ์ทีไ่ดร้บัการประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 13 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

การก�ากับดูแลกิจการ
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6. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
พรอ้มทัง้ก�าหนดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งกนั

7. คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อพจิารณากลัน่กรองงานเฉพาะเรื่อง| 
ตามความเหมาะสม

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

คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักถึงสทิธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบรษิัทฯ ผ่านการแต่งตัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหท้�าหน้าที่แทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคญั 
ของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายบุคคล 
นักลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดใ้ชส้ทิธขิองตน ตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก่ การซื้อขาย 
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 : สิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม

การจดัการประชมุผูถื้อหุ้น

ส�าหรบัการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ ์ 
ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และสง่ค�าถามเป็นการ
ล่วงหน้าได ้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดชว่งเวลาการรบัเรือ่งดงักล่าว ตัง้แต่วนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 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. 2564 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดชว่งเวลาการ
รบัเรือ่งดงักลา่วตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยผา่นชอ่งทางโดยตรงกบัเลขา 
นุการบรษิทัฯ หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์กรรมการอสิระ หรอืผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยเป็นการใหเ้สนอวาระการประชมุ 
และเสนอชือ่บุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีและบรษิทัฯ ไดน้�า
หลกัเกณฑว์ธิกีารต่างๆ แสดงบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธต์ัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา อน่ึง ไมม่ ี
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเพิม่วาระการประชมุและเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ส�าหรบัการสง่ค�าถาม
เป็นการลว่งหน้าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค�าถามไดจ้นถงึวนัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้



รายงานประจ�าปี 2563รายงานประจ�าปี 256388 89

การจดัส่งหนังสือเชิญประชมุผูถื้อหุ้น

ในการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริม่จาก 
การจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมที่มรีายละเอยีดวาระการประชุม วตัถุประสงค์ และเหตุผล พรอ้มความเหน็ของ 
คณะกรรมการ รายละเอยีดของเรือ่งเพือ่พจิารณาเหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบในแต่ละวาระ หนงัสอื
มอบฉนัทะ และรายชือ่ของกรรมการอสิระ พรอ้มทัง้ค�าแนะน�าในการมอบฉนัทะ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบ
ฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ และไดป้ระกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนัไมน้่อย
กวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั เพือ่บอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการลว่งหน้า ซึง่ในการประชมุ
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ ไดน้�าหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ฉบบัสมบรูณ์ และรายงานประจ�าปี  
พ.ศ. 2563 พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
และสง่หนงัสอืเชญิประชมุฯ ผา่นทางนายทะเบยีน ลว่งหน้าก่อนการประชมุ ไมน้่อยกวา่ 21 วนั อน่ึง ภายใตส้ถานการณ์
ของโรคระบาด COVID-19 บรษิทัฯ ไดม้กีารเลือ่นการจดัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ออกไปจากเดอืนเมษายน 2563 
เป็นเดอืนกรกฎาคม 2563

วนัประชมุผูถื้อหุ้น และการด�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. 2563 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
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชดุต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นบญัชี
การเงนิ ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั เพือ่ตอบค�าถามในทีป่ระชมุ ประธาน
กรรมการ จะด�าเนินการประชมุตามล�าดบัวาระการประชมุ รวมถงึจะไมเ่พิม่วาระการประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ลว่งหน้า รวมระยะเวลาการประชมุแต่ละครัง้ประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่ หรอืมากกวา่นัน้
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบขอ้ซกัถาม และ 
รบัฟัง โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปี พ.ศ. 2563 มกีรรมการเขา้รว่มประชุมจ�านวน 7 ทา่น จากทัง้หมด 
10 ทา่น (รอ้ยละ 70) ทัง้น้ีในการประชมุยงัไดป้ระกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นบญัช ีการเงนิ ตรวจสอบภายใน และผู้
สอบบญัช ีเพือ่ตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนบัคะแนน
เสยีงทีเ่ป็นกลาง คอื คณุสมจติร กนกเสรวีงศ ์จากส�านกังาน ชวน แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ทนายความ เพือ่ท�าหน้าที่
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในครัง้น้ี

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

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)
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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. 2563 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
กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกเวน้กรณกีารเลอืกตัง้กรรมการจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง
ในทุกกรณีทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง และภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุม เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็
บตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัทกุวาระ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ทีีป่รกึษาทางกฎหมาย
ท�าหน้าทีพ่ยานในการตรวจนบัคะแนน เพือ่ความโปรง่ใส

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ จดัท�าและบนัทกึรายงานการประชุมอย่าง 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเผยแพรร่ายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรบัทราบผา่นทางเวบ็ไซตน์กัลงทุน
สมัพนัธ ์และบรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หลงัการประชมุเสรจ็สิน้ไมเ่กนิ 
14 วนั นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพรภ่าพ และเสยีงของการจดัประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตน์กัลงทนุ
สมัพนัธเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจสามารถรบัชมยอ้นหลงัได้

6. บรษิทัฯ ไดก้�าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์ของกรรมการ และผูบ้รหิาร 
โดยการแจง้ทุกท่านใหร้บัทราบ บทบาทภาระหน้าที ่ ทีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไมบ่รรลนิุตภิาวะซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 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
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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 เมือ่เกดิรายการ 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 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

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
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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 2563

ระดบัความรนุแรง จ�านวนพนักงานท่ีได้รบับาดเจบ็

บาดเจบ็เลก็น้อยโดยไมต่อ้งหยดุงาน 1 คน

บาดเจบ็โดยทีห่ยดุงานไมเ่กนิ 3 วนั -

บาดเจบ็โดยทีห่ยดุงานตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป -

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 2563 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 
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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 2563 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

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

การเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส

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

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ โดยก�าหนดใหม้ี
การรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ เป็นประจ�าทกุปี
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนด และเปิดเผยไวถ้งึนโยบายที่ว่าด้วยการท�ารายการระหว่างกนัที่ส�าคญั 
โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใิหฝ่้ายจดัการสามารถท�าธรุกรรมทางการคา้ซึง่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้
โดยทัว่ไป 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

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)  
โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของ บรษิทั  
ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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 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. 2563 ไมม่นีกัลงทนุสถาบนั
ในประเทศ หรอืนกัลงทนุต่างประเทศ ขอเขา้พบผูบ้รหิาร
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นอกจากน้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ไดก้�าหนดระยะเวลางดการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประกอบ
การของบรษิทัฯ แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และนกัวเิคราะห ์ ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบการ รายไตรมาส 
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นเวลา 7 วนั

นอกจากการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก�าหนดของกฎหมายจากหน่วยงานก�ากบัดแูลแลว้ คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ยงัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัช ี ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิ และ 
เลขานุการบรษิทั ร่วมกนัด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 
แก่ ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการ 
บรษิทั  เป็นผูด้แูลแผนงานประจ�าปี งบประมาณ อตัราก�าลงัคน และรวมถงึรบัทราบการปฏบิตังิานต่างๆ ของหน่วยงาน 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มลูประเดน็ต่างๆ ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามทีไ่ดม้กีาร
เกบ็รวบรวม พรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบรษิทั  ไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบอยา่ง
สม�่าเสมอประจ�าทกุไตรมาส

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 รวมทัง้มกีารสื่อสารบทบาท หน้าที ่ และความรบัผดิชอบดงักล่าว 
ต่อกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ อยา่งสม�่าเสมอ

ทัง้น้ีรายละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้โครงสรา้ง 
การถอืหุน้ และการจดัการ

นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการ และผูบ้ริหาร

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดนโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ�านวนไมเ่กนิ 5 บรษิทั

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดให ้กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู สามารถรบัต�าแหน่งกรรมการ 
ทีบ่รษิทัอื่นไดต้ามความจ�าเป็น และไมท่�าใหม้ผีลกระทบต่อหน้าที ่ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ โดยตอ้งไดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูม้อี�านาจอนุมตักิอ่น คณะกรรมการบรษิทัฯ ไมไ่ดก้�าหนดจ�านวนวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ และกรรมการอสิระ เน่ืองจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เชือ่วา่ความเชีย่วชาญ
ในธรุกจิหนงัสอื และเรือ่งต่างๆ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง หากแต่กรรมการบรษิทัฯ ยงัคงมคีวาม
สามารถ และอุทศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถทีจ่ะก�าหนดนโยบาย กลยทุธ ์วสิยัทศัน์ และการใหค้�า
ปรกึษาในการด�าเนินธรุกจิต่างๆ โดยการตดัสนิใจในการคดัเลอืกบุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ เป็นสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะคดัเลอืกบุคคลเขา้ท�าหน้าทีแ่ทนตน

การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัฯ มจี�านวน 10 ทา่น 
ประกอบดว้ย

•  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 1 ทา่น

•  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 5 ทา่น

•  กรรมการอสิระ จ�านวน 4 ทา่น
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ดงันัน้ บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระทัง้หมด 4 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของกรรมการทัง้คณะซึ่งยงัต�่ากว่า 
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

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. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ 
รายนัน้ๆ ดว้ย

2. ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน 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 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

4. ไมม่ ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรอื
เคยเป็น ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะ ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี

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

6. ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็น 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย  
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน  
ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทั

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

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

การรวม หรือแยกต�าแหน่ง บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายทีจ่ะใหป้ระธานคณะกรรมการไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกบั
กรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุ และมกีารสอบทานการบรหิารงานไดอ้ยา่งโปรง่ใส

ประธานคณะกรรมการมาจากกรรมการอสิระ และเป็นผูน้�า ผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหม้ี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 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 เพือ่ชว่ยศกึษา และกลัน่
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

ทัง้น้ีรายละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่ละชดุไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้โครงสรา้ง 
การถอืหุน้ และการจดัการ
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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. 2563 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดม้กีารทบทวน และอนุมตั ิวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยทุธข์องบรษิทั จ�านวน 3 ครัง้

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
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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

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 และทีป่ระชมุ
ผูบ้รหิารใหท้ราบถงึประกาศของส�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 นอกจากนัน้ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน หรอื
ไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดงักลา่ว

บรษิทัฯ ไดก้�าหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังานทีเ่กีย่วกบัการก�าหนดไมใ่หน้�าเอกสาร หรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใช้
เพือ่ประโยชน์สว่นตวั หรอืน�าออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญาต รวมทัง้หา้มน�าขอ้มลูงบการเงนิ หรอืขอ้มลูอืน่ทีร่บั
ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหา้มท�าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่ง 1 เดอืน ก่อน
ทีข่อ้มลูงบการเงนิ หรอืขอ้มลูอืน่จะเผยแพรต่่อสาธารณชน การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดงักลา่วถอืเป็นการกระท�าผดิ
วนิยัของบรษิทัฯ หากผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีไ่ดล้ว่งรูข้อ้มลูภายในทีส่�าคญัคนใดกระท�าผดิวนิยั จะไดร้บัโทษตัง้แต่
การตกัเตอืน การตดัคา่จา้ง การพกังานโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง จนถงึการเลกิจา้ง
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ระบบการควบคมุ และการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคมุ และการตรวจสอบภายใน บรษิทัฯ ได้ใหค้วามส�าคญัต่อระบบควบคุมภายใน 
ทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิาน จงึไดก้�าหนดภาระหน้าที ่ อ�านาจการด�าเนินการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร  
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบง่
แยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคมุ และประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหวา่ง
กนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมกีารควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงาน
ทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ

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

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ

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

หลกัเกณฑใ์นการประเมิน การประเมนิแบง่ตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้ง และคณุสมบตัขิอง 
คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การท�า
หน้าทีข่องกรรมการ (5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  (6) การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร

กระบวนการในการประเมิน คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ จดัสง่แบบประเมนิ
ใหก้บัคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยใหเ้ป็นผูร้วบรวมแบบประเมนิ เพือ่สรปุผลการประเมนิ 
และรายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุปี
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ในปี 2563 ผลการประเมนิการปฎบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย สรปุไดด้งัน้ี

การประเมินการปฏิบติังาน คะแนนเฉล่ีย (%) ผลการประเมิน

คณะกรรมการบรษิทั (ทัง้คณะ) 90.92 ดมีาก

กรรมการบรษิทั (รายบุคคล) 92.00 ดมีาก

คณะกรรมการตรวจสอบ (ทัง้คณะ) 91.40 ดมีาก

กรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) 84.44 ดมีาก

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (ทัง้คณะ) 76.90 ดี

กรรมการสรรหาและพจิาณาผลตอบแทน (รายบุคคล) 78.89 ดี

การพฒันาความรู้ของกรรมการ

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

ในปี พ.ศ. 2563 มกีรรมการเขา้อบรมเพือ่เพิม่พนูความรู ้ ความเขา้ใจ ในบทบาท และหน้าทีข่องกรรมการ 
ในการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ จ�านวน 1 ทา่น คอื ผศ.ดร. ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ โดยมรีายละเอยีดโปรแกรมการอบรมสมัมนา ดงัน้ี

1. ฟัง LIVE การใช ้e-Withholding Tax บอกเลยชวีติด ีโดย กรมสรรพากร

2. ฟัง LIVE การใช ้e-Withholding Tax หกั ณ ทีจ่า่ย 2% ทกุกรณใีชห่รอืไม ่โดย บรษิทั ธรรมนิต ิจ�ากดั 
(มหาชน)

3. ฟัง LIVE I How to เขา้ถงึ เขา้ใจ e-Withholding Tax โดย กรมสรรพากร

4. ฟัง Live การเสวนา Discussion Paper : Business Combinations-Disclosures,Goodwill and Impairment 
โดย สภาวชิาชพีบญัชี

5. Live ชม-สด คณุสมยศ เชาวลติ ผูก่้อตัง้แบรนด ์JIB ทีน่�าธรุกจิฝ่าแรงสัน่สะเทอืนจากสถานการณ์ COVID-19 
สูย่อดขายแตะหมืน่ลา้นบาท โดย คณุสมยศ เชาวลติ นกัธรุกจิ

6. รบัชม Live สดยอ้นหลงั หลกัสตูร “กลยุทธบ์รหิารการเงนิ เพื่อพลกิฟ้ืนองคก์ร และสรา้งการเตบิโต 
ในยคุ New Normal” Part 1 “สถานการณ์เศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิไทย ผลกระทบกบัภาคธรุกจิ  และบรษิทัจดทะเบยีน” 
โดย ตลาดหลกัทรพัย์

7. รบัชม Live สดยอ้นหลงั หลกัสตูร “กลยทุธบ์รหิารการเงนิ เพือ่พลกิฟ้ืนองคก์ร และสรา้งการเตบิโตใน
ยคุ New Normal” Part 2 “หลกัการบรหิารจดัการเงนิสด การประมาณการกระแสเงนิสด และกลยทุธก์ารจดัหาเงนิ 
และการอยูร่อดในภาวะวกิฤต” โดย ตลาดหลกัทรพัย์

8. รบัชม Live สดยอ้นหลงั หลกัสตูร “แนวทางการจดัท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
เหตุการณ์ COVID-19” Part 1 “ผลกระทบของรายงานทางการเงนิจากเหตุการณ์ COVID-19” โดย ตลาดหลกัทรพัย์
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9. รบัชม Live สดยอ้นหลงั หลกัสตูร “แนวทางการจดัท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
เหตุการณ์ COVID-19” Part 2 “มาตรการผอ่นปรน และแนวทางการจดัท�ารายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจาก COVID-19” โดย ตลาดหลกัทรพัย์

10. รบัชม Live สดยอ้นหลงั หลกัสตูร “แนวทางการจดัท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากเหตุการณ์ COVID-19” Part 3 “ถอดบทเรยีนจากวกิฤต ิCOVID มองเหน็โอกาสในภาวะวกิฤต ิและ New Normal 
ทีจ่ะเกดิขึน้ และการเตรยีมความพรอ้มของบรษิทัจดทะเบยีน” โดย ตลาดหลกัทรพัย์

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ สรุปขอ้มูลต่างๆ 
ใหก้รรมการใหมไ่ดร้บัทราบผา่นทางคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ ซึง่จดัท�า เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิ ทีค่รบถว้น และทนัสมยั 
และยงัก�าหนดใหก้รรมการใหมไ่ดเ้ขา้เยีย่มชมกจิการ เพือ่ใหเ้ขา้ใจการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 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�าหรบับุคคล 
ทีส่ามารถทดแทนต�าแหน่งงาน การพฒันาความรูค้วามสามารถ และทกัษะทีจ่�าเป็น นอกจากนัน้คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ยงัก�าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบถงึแผนเตรยีมความพรอ้มกรณี 
ทีผู่บ้รหิารไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้

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 ี 2563 
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



รายงานประจ�าปี 2563รายงานประจ�าปี 2563104 105

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 3 ทา่น

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

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

เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี และบญัชตี่างๆ จดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู ่ และจดัขึน้ตามนโยบายบญัชี
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิ

ด้านท่ี 5 ระบบการติดตาม บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตดิตามผลการด�าเนินงาน โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายการ
ด�าเนินธรุกจิทีไ่ดต้ัง้ไวเ้ป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบการควบคมุภายในมขีึน้อยา่งสม�่าเสมอ 
โดยผูต้รวจสอบภายในตอ้งจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมกีารตรวจ
พบขอ้บกพรอ่งอนัเป็นสาระส�าคญั จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอนัควร รวมถงึการรายงาน
ความคบืหน้าในการปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งดงักลา่ว

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพ การควบคมุภายในดา้น
บญัชขีองบรษิทัฯ วา่ไมพ่บจดุออ่นทีเ่ป็นสาระส�าคญัในระบบการควบคมุภายในดา้นบญัชี

หลกัเกณฑก์ารก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัได้

ในปี พ.ศ. 2563 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 คอืธรุกจิคา้ปลกีทีต่อ้งการความเชีย่วชาญ และความ
ช�านาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นสนิคา้ทีเ่ป็นหนงัสอื คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไมไ่ดม้กีารก�าหนดจ�านวน
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ เน่ืองดว้ยไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในธรุกจิ
หนงัสอืนัน้มคีวามจ�าเป็น และส�าคญัอยา่งยิง่ต่อการก�าหนดนโยบาย กลยทุธ ์ วสิยัทศัน์ และการใหค้�าแนะน�าต่างๆ 
เพือ่ชีแ้นะทศิทางการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อการเปิดเผยขอ้มลูวนัที ่
ทีก่รรมการอสิระแต่ละทา่นไดเ้ขา้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ในวาระปัจจบุนั ไวใ้นรายงานประจ�าปี อกีทัง้ยงั
ไดม้กีารน�าเสนอขอ้มลูจ�านวนปีสะสมทีก่รรมการอสิระแต่ละทา่นไดด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ไวใ้นหนงัสอื
เชญิประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
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อย่างไรกต็าม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีไ่ดก้�าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ�าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ซึง่กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งน้ีจะเป็นกรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ด 
โดยบรษิทัฯ ยงัไดม้ชีอ่งทางแก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอชือ่บุคคลผูม้คีณุสมบตัเิขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 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 ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ
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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 2563 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. 2563

  

 นายเกษมสนัต ์วีระกลุ นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกลู
 ประธานคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ี ส�าหรบัรอบบญัชปีี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่บรษิทั 
ธรรมนิต ิ จ�ากดั ในอตัราคา่สอบบญัชรีวมทัง้สิน้ 1,270,000 บาท (โดยไมร่วมคา่เดนิทางในการปฏบิตังิาน คา่ทีพ่กั 
และคา่สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้) ทัง้น้ีผูส้อบบญัชไีมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในดา้นอื่นๆ อกี นอกจาก
การสอบบญัชเีทา่นัน้

ค่าบริการอ่ืน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมไ่ดจ้า่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ใหแ้ก่ บรษิทั ธรรมนิต ิจ�ากดั ส�าหรบัรอบบญัชี
ปี พ.ศ. 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี





วิิเคราะห์์ 
ฐานะทางการเงิน 
จากผลการดำำาเนินงาน 
และงบการเงิน

•   วิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิน 
    จากผลการดำำาเนินงาน 
    ปีี พ.ศ. 2563

•   รายงานของผ้�สอบบัญชีี 
รับอนุญาต

•   งบการเงิน
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วิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิน 
จากผลการดำำาเนินงานปีี พ.ศ. 2563

ภาพรวมผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
(ปรบัปรงุใหม่)

2561
(ปรบัปรงุใหม่)

2563 2562 2561

รายได้รวม (ล้านบาท)* 2,121.38 3,027.83 3,380.18 1,903.67 2,812.79 3,181.33

อัตราการเติบโตจากปีก่อน (%) (29.94) (10.42) (10.31) (32.32) (11.58) (11.28)

* รายไดร้วม เป็นรายไดร้วมตามงบการเงนิ ทีบ่วกดว้ยสว่นแบง่ก�าไรจากบรษิทัรว่ม ซึง่ตรงตามการเปิดเผยขอ้มลู 
รายไดร้วม ตามตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ส�าหรับปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยและท่ัวโลกชะลอตัวลงมาก จากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปี บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะก�าลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่
อ่อนตวัลง รวมถงึการปรบัเปลีย่นการใช้ชวีติประจ�าวนั การท�างานจากทีบ้่าน (Work from home) และการเรยีนออนไลน์
อยูบ้่านถงึแม้ภาครฐัได้มกีารผ่อนปรนในเรือ่งมาตรการต่างๆ แต่ผูบ้รโิภคยงัคงมคีวามกังวลและเดินศนูย์การค้าน้อยลง 
จงึท�าให้รายได้หลกัของบรษิทัฯ ลดลงอย่างมาก นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้รบัผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่มาใช้เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 2563 อีกด้วย ส่งผลกระทบดังนี้ 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงไตรมาส 1/2563 ถึง ไตรมาส 2/2563 ร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เกือบทั้งหมดต้องปิดท�าการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 
จ�านวน 289 สาขา เหลือสาขาที่เปิดได้เพียง 23 สาขา ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคง
ควบคุมค่าใช้จ่ายทุกมิติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปิดสาขาท่ีไม่ท�าก�าไร ตลอดจนการเลือกผลิตหนังสือ
และส่ังซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า และในส่วนกลุ่มลูกค้าสถาบันการ
ศึกษา ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสน�าเสนอสินค้าสื่อการเรียนรู้และการบริการในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้ง
สื่อเสริมความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสื่อท่ีช่วยครูในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

• TFRS 16: เรื่องสญัญาเช่า การบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 379.01 ล้านบาท รวมสิทธิการเช่า
ที่ดินและอาคาร 28.22 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 313.84 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็น
ประมาณการหนีสิ้นต้นทนุการรือ้ถอน 45.63 ล้านบาท ตามสัญญาเช่าพืน้ทีร้่านสาขา อาคารและส�านกังาน 
ซึ่งถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีโดยปรับลดก�าไรสะสม 34.37 ล้านบาท และปรับลดหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 9 ล้านบาท ถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-time item)
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•  TFRS 9: เรื่องเครื่องมือทางการเงิน การบันทึกผลขาดทุนอื่นเพิ่มขึ้น 5.01 ล้านบาท จากการป้องกัน
ความเสีย่งในมลูค่ายตุธิรรม (Fair Value Hedge) ของอตัราดอกเบีย้โดยปรบัปรงุมลูค่ายตุธิรรมของสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวถือเป็นก�าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Fair value through 
profit or loss) มีผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ซึ่งปรับคู่กับบัญชีหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

•  การปิดสาขา ท่ีไม่สามารถท�าก�าไรได้จ�านวน 21 สาขา โดยบริษัทฯ มีสาขาที่ยังเปิดด�าเนินการอยู่ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 293 สาขา สามารถท�าให้บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกลดลงเพียง 15% ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อยอดขายของกลุม่ธรุกิจค้าปลกีลดลงถงึ 39% จากปีก่อน

•  การควบคมุค่าใช้จ่าย โดยการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสด
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองตามประกาศของภาครัฐ บริษัทฯ มีการปรับตัวตามสถานการณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงคู่ค้าและพันธมิตรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก�าลังพัฒนาช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น เพื่อจ�าหน่ายสินค้าและบริการ
ให้แก่ลูกค้าที่ปรับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยมาทางออนไลน์มากขึ้น  อีกทั้งบริษัทฯ ยังปรับปรุงโครงสร้างเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ธุรกิจใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับ Digital ก็เป็นอีกด้านหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ให้
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง และก�าลังอยู่ในช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการร่วมกับพันธมิตรในเรื่องของการศึกษา 
ผู้ให้บริการ Content และผู้น�าเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของโลก เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้น�าธุรกิจหนังสือและ
เริ่มต้นยุคใหม่แห่งการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์

ผลการด�าเนินงานส�าหรบั ปี 2563 และ 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรบัปี เปล่ียนแปลง

2563 2562
(ปรบัปรงุใหม่)

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) %

รายได้

รายได้จากการขาย 1,852.94 2,748.16 (895.22) (32.58%)

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 216.53 198.38 18.15 9.15%

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ 0.68 1.11 (0.43) (38.74%)

รายได้อื่น 51.00 80.16 (29.16) (36.38%)

รวมรายได้ 2,121.15 3,027.81 (906.66) (29.94%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 1,181.88 1,764.01 (582.13) (33.00%)

ต้นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 147.17 147.00 0.17 0.12%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 513.46 663.51 (150.05) (22.61%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 276.12 416.56 (140.44) (33.71%)

ผลขาดทุนอื่น 5.01 - 5.01 100.00%

รวมค่าใช้จ่าย 2,123.64 2,991.08 (867.44) (29.00%)
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ผลการด�าเนินงานส�าหรบั ปี 2563 และ 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรบัปี เปล่ียนแปลง

2563 2562
(ปรบัปรงุใหม่)

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) %

ก�าไรขั้นต้น 740.42 1,035.53 (295.11) (28.50%)

อัตราก�าไรขั้นต้น 35.78% 35.14% - 0.64%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อม

และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 101.88 162.76 (60.88) (37.40%)

ก�าไรที่เป็นตัวเงินจากกิจกรรมด�าเนินงาน

จากงบกระแสเงินสด 195.04 168.71 26.33 15.61%

ก�าไร (ขาดทนุ) สุทธส่ิวนท่ีเป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (33.13) 12.93 (46.06) (356.23%)

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น (บาท) (0.08) 0.03 (0.11) (366.67%)

ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

•  รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 29.94% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ลดลง 32.32% 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้รายหลักของบริษัทฯ ลดลงเป็นอย่างมาก 
และรายได้อื่นลดลง 29.59 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินเคลมประกันท่ีจ่ายชดเชย
ค่าเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อปี 2553 จ�านวน 18.60 ล้านบาท

•  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 26.44% เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและการได้รับส่วนลดค่าเช่าในช่วง COVID-19

•  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ่มขึ้น 4.28 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

EBITDA ลดลง 60.88 ล้านบาท คิดเป็น 37.40% เทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้หลักจากการขายลดลง 
29.77% และก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ลดลง 46.06 ล้านบาท
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน

สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 
2563

31 ธนัวาคม 
2562

(ปรบัปรงุใหม่)

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) %

สินทรัพย์หมุนเวียน 640.86 539.66 101.20 18.75%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,170.46 1,934.12 236.34 12.22%

รวมสินทรพัย์ 2,811.32 2,473.78 337.54 13.64%

หนี้สินหมุนเวียน 979.06 916.18 62.88 6.86%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 646.45 347.72 298.73 85.91%

รวมหนี้สิน 1,625.51 1,263.90 361.61 28.61%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,185.81 1,209.88 (24.07) (1.99%)

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,811.32 2,473.78 337.54 13.64%

สินทรพัยห์มนุเวียนเพ่ิมขึน้ 101.20 ล้านบาท คิดเป็น 18.75%  เกิดจาก

• สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 112.23 ล้านบาท จากการลงทุนในกองทุนเปิด

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 236.34 ล้านบาท คิดเป็น 12.22% เกิดจาก

• สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 379.01 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

หน้ีสินหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 62.88 ล้านบาท คิดเป็น 6.86% เกิดจาก

• เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 76.97 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 107.60 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระเจ้าหนี้ตามก�าหนดจ่ายช�าระ 

หน้ีสินไม่หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 298.73 ล้านบาท คิดเป็น 85.91% เกิดจาก

• หนี้สนิตามสญัญาเชา่ไมห่มนุเวยีนเพิม่ขึน้ 183.17 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 
16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2563

• เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 112.14 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 24.07 ล้านบาท คิดเป็น 1.99%  จากผลการด�าเนินงานที่ลดลง
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งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2563 2562
(ปรบัปรงุใหม่)

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) %

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนินงาน 60.09 12.62 47.47 376.15%

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน (168.62) (43.02) (125.60) (291.96%)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 117.15 2.42 114.73 7779.75%

กระแสเงินสดสทุธิ (ลดลง) 8.62 (27.98) 36.60 130.81%

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการด�าเนินงานส�าหรบัปี 2563 จ�านวน 60.09 ล้านบาท

• ก�าไรจากการด�าเนินงานที่เป็นตัวเงิน 195.04 ล้านบาท

• จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 18.27 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นใน
ช่วงฤดูเปิดภาคการศึกษาของทุกปี

• หนี้สินด�าเนินงานเปลี่ยนแปลงลดลง 85.64 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระเจ้าหนี้การค้า

• เงินสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้กับพนักงาน 8.89 ล้านบาท จากการจ่ายเงินเกษียณอายุ
และการให้รางวัลเกียรติคุณ

• เงินสดลดจากการจ่ายช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว 16.48 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุส�าหรบัปี 2563 จ�านวน (168.62)  ล้านบาท

• เงินสดลดจากการลงทุนในกองทุนเปิด 111.62 ล้านบาท

• เงินสดลด 54.96 ล้านบาท จากการซื้อที่ดิน ต่อเติมอาคารเรียน และซื้ออุปกรณ์การเรียนของบริษัทย่อย

• เงินสดลด 4.20 ล้านบาท จากการจ่ายค่าพัฒนาระบบโปรแกรม SE-ED Digital

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินส�าหรบัปี 2563 จ�านวน 117.15 ล้านบาท

• เงินสดเพิ่มจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 76.97 ล้านบาท

• เงินสดเพิ่มจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 118.05 ล้านบาท

• เงินสดลดจากการจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 73.54 ล้านบาท

• เงินสดลดจากการจ่ายเงินปันผล 4.32 ล้านบาท ของบริษัทย่อย
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อตัราส่วนทางการเงินส�าหรบัปี 2563 และ 2562

อตัราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

2563 2562
(ปรบัปรงุใหม่)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE % (2.99) 1.15

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA % (0.09) 1.46

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.37 1.04

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 13.04 15.48

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 Ratio = ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

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

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

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) เท่ากับ (2.99%) ลดลง 4.14% และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์
(ROA) เท่ากับ (0.09%) ลดลง 1.55% ตามผลการด�าเนินงานที่ลดลง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ที่เพิ่มขึ้น 0.33 เท่า จากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถือปฏิบัติ
ตาม TFRS#16 เรื่องสัญญาเช่าที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2563

อตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบีย้ ลดลง 2.44 เท่า ตามผลการด�าเนินงานที่ลดลงและดอกเบี้ยจ่ายที่
เพิ่มขึ้นตามภาระเงินต้น
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวมส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
งบก�าไรขาดทุน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและ
กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

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
ทีเ่กีย่วข้อง ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคัญเป็นพเิศษเก่ียวกับการใช้ดุลยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณการมลูค่าของ
สินค้าดังกล่าว

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวม
ถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูล
อื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

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

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหาร
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พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงาน
หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัด
ตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพนิจิและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเส่ียงทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ 
การสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

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

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

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้า
เชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล่าว หรอืในสถานการณ์ท่ียากทีจ่ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะ
การกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผูป้ระโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวนันท์นภัส  วรรณสมบูรณ์

(นางสาวนันท์นภัส  วรรณสมบูรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 1 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 1
ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 120,105,379         111,493,330         139,466,326         38,044,635           48,092,145           85,531,195           
เงินลงทุนชัวคราว 9 -                        6,100,034             -                        -                        100,034                -                        
ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 5, 7 55,736,284           57,788,888           62,950,818           50,158,578           54,698,912           57,944,984           
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        -                        -                        -                        1,800,000             
สินคา้คงเหลือ 8 317,823,819         327,591,960         335,088,836         315,880,439         326,305,959         330,431,836         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 9 118,330,857         -                        -                        118,330,857         -                        -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 10 28,861,126           36,689,596           38,822,934           26,267,412           34,238,297           36,033,154           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 640,857,465         539,663,808         576,328,914         548,681,921         463,435,347         511,741,169         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอืนทีมี
ภาระคําประกนั 11 12,952,177           12,932,664           13,413,204           12,952,177           12,932,664           13,413,204           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 24,087,783           24,365,699           25,338,779           100,000                100,000                100,000                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                        -                        -                        69,482,091           69,482,091           70,294,511           
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,665,942,028      1,722,403,093      1,778,488,054      1,364,427,808      1,449,712,191      1,512,357,997      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 379,013,764         -                        -                        357,316,569         -                        -                        
สิทธิการเช่าทีดิน 15 -                        5,524,264             5,809,523             -                        -                        -                        
สิทธิการเช่าอาคาร 15 -                        30,318,461           40,042,081           -                        30,318,461           40,042,081           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 6,212,493             2,943,182             3,616,984             5,941,557             2,814,524             3,495,072             
ค่าลิขสิทธิ และค่าแปลหนงัสือจ่ายล่วงหนา้ 22,241,998           21,018,667           17,599,460           22,241,998           21,018,667           17,599,460           
เงินคําประกนัการเช่าและเงินมดัจาํ 25,514,961           82,076,781           89,950,768           25,514,961           82,076,781           89,950,768           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 -                        -                        131,341                -                        -                        -                        
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายรอขอคืน 25,956,897           23,499,013           15,515,038           25,956,897           23,499,013           15,515,038           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 8,542,079             9,036,382             9,501,708             7,826,921             8,748,312             9,102,305             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,170,464,180      1,934,118,206      1,999,406,940      1,891,760,979      1,700,702,704      1,771,870,436      
รวมสินทรัพย์ 2,811,321,645      2,473,782,014      2,575,735,854      2,440,442,900      2,164,138,051      2,283,611,605      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

สินทรัพย์
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 1 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 1
ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน
จากสถาบนัการเงิน 17 140,000,000         63,032,754           -                        140,000,000         63,032,754           -                        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 18 573,339,713         680,937,194         826,276,136 560,410,005         668,009,365         810,979,636         
รายไดรั้บล่วงหนา้ส่วนทีรอรับรู้เป็นรายได้

ภายในหนึงปี 19 65,137,053           59,377,559           64,003,222           -                        -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 21 76,574,000           70,658,000           60,408,000           30,874,000           60,408,000           60,408,000           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 490,503                490,503                390,635                -                        -                        -                        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 3,679,482             8,663,271             5,793,411             3,679,482             8,663,271             5,793,411             
หนี สินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 25 85,040,589           -                        -                        83,789,639           -                        -                        
หนี สินทางการเงินหมุนเวยีนอืน 26 5,305,170             -                        -                        5,305,170             -                        -                        
หนี สินหมุนเวยีนอืน 20 29,489,308           33,019,447           29,242,839           26,352,420           31,115,826           24,095,474           

รวมหนีสินหมุนเวียน 979,055,818         916,178,728         986,114,243         850,410,716         831,229,216         901,276,521         
หนีสินไม่หมุนเวียน

รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 19 43,502,127           41,584,581           35,670,524           -                        -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาว 21 246,116,000         133,984,000         204,842,000         222,216,000         87,784,000           148,192,000         
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 38,289,990           39,978,451           41,867,187           34,507,777           35,909,897           37,397,061           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 78,889,209           76,787,568           55,326,216           70,156,423           68,350,960           48,486,491           
หนี สินตามสัญญาเช่า 25 183,173,492         -                        -                        167,963,450         -                        -                        
ประมาณการหนี สินตน้ทุนการรือถอน 23 45,629,701           45,513,349           45,363,160           45,629,701           45,513,349           45,363,160           
หนี สินไม่หมุนเวยีนอืน 10,856,706           9,868,240             9,057,239             6,972,672             7,412,680             8,001,240             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 646,457,225         347,716,189         392,126,326         547,446,023         244,970,886         287,439,952         
รวมหนีสิน 1,625,513,043      1,263,894,917      1,378,240,569      1,397,856,739      1,076,200,102      1,188,716,473      

 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 1 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 1
ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 391,944,529 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 391,944,529         391,944,529         391,944,529         391,944,529         391,944,529         391,944,529         
ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 391,944,418 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 391,944,418         391,944,418         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         149,420,558         149,420,558         
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้- สาํรองตามกฎหมาย
บริษทัใหญ่ 39,194,453           39,194,453           39,194,453           39,194,453           39,194,453           39,194,453           
บริษทัยอ่ย 1,117,130             631,994                631,994                -                        -                        -                        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 130,692,236         165,057,224         161,809,122         91,998,611           136,778,998         143,166,395         
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 379,764,193         380,896,491         382,025,642         370,028,121         370,599,522         371,169,308         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,092,132,988      1,127,145,138      1,125,026,187      1,042,586,161      1,087,937,949      1,094,895,132      
รวมส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 93,675,614           82,741,959           72,469,098           -                        -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,185,808,602      1,209,887,097      1,197,495,285      1,042,586,161      1,087,937,949      1,094,895,132      
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,811,321,645      2,473,782,014      2,575,735,854      2,440,442,900      2,164,138,051      2,283,611,605      

 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

รายงานประจ�าปี 2563122



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,852,940,631  2,748,158,649  1,852,990,411  2,743,678,523  
รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา 216,529,259     198,378,893     -                    -                    
รายไดด้อกเบียและเงินปันผลรับ 680,885            1,108,256         5,117,024         1,806,982         
รายไดอื้น 51,002,911       80,157,373       45,560,138       67,303,142       

รวมรายได้ 2,121,153,686  3,027,803,171  1,903,667,573  2,812,788,647  
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,181,878,230  1,764,009,458  1,182,113,099  1,757,992,499  
ตน้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 147,166,333     147,003,972     -                    -                    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 513,457,504     663,514,452     513,457,504     663,459,662     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 276,120,688     416,564,598     234,283,341     376,864,232     
ผลขาดทุนอืน 5,014,805         -                    5,014,805         -                    

รวมค่าใช้จ่าย 2,123,637,560  2,991,092,480  1,934,868,749  2,798,316,393  
(2,483,874)        36,710,691       (31,201,176)      14,472,254       

ตน้ทุนทางการเงิน 16,601,295       12,320,500       13,195,111       9,404,806         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 222,084            26,920              -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงนิได้ (18,863,085)      24,417,111       (44,396,287)      5,067,448         
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 30 994,851            (1,215,868)        930,593            (1,215,200)        
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (17,868,234)      23,201,243       (43,465,694)      3,852,248         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (33,126,056)      12,928,382       (43,465,694)      3,852,248         
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,257,822       10,272,861       -                    -                    

(17,868,234)      23,201,243       (43,465,694)      3,852,248         
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 31

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (0.08)                 0.03                  (0.11)                 0.01                  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

รายงานประจ�าปี 2563 123



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (17,868,234)      23,201,243       (43,465,694)      3,852,248         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :
รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นงบกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    27                     -                    27                     

รายการทีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นส่วนกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 379,178            (10,809,458)      379,178            (10,809,458)      
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 379,178            (10,809,431)      379,178            (10,809,431)      
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (17,489,056)      12,391,812       (43,086,516)      (6,957,183)        

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (32,746,878)      2,118,951         (43,086,516)      (6,957,183)        
ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 15,257,822       10,272,861       -                    -                    

(17,489,056)      12,391,812       (43,086,516)      (6,957,183)        

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

รายงานประจ�าปี 2563124
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (17,868,234)      23,201,243        (43,465,694)      3,852,248          
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัวคราว (158,801)           (499,004)           (158,801)           (499,004)           
ผลขาดทุนอืนทียงัไม่เกิดขึนจริง 4,403,405          -                    4,403,405          -                    
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (157,142)           -                    (157,142)           -                    
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (222,084)           (26,920)             -                    -                    
ค่าเผือผลขาดทุนและประมาณการรับคืนสินคา้ (โอนกลบับญัชี) (2,346,594)        (3,004,469)        (3,350,444)        (3,003,804)        
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบญัชีลูกหนี -                    (43,581)             -                    (43,581)             
ค่าใชจ่้ายจากสินคา้สูญหาย 3,682,173          5,977,539          3,682,173          5,977,539          
ค่าใชจ่้ายจากสาํรองสินคา้สูญหายเสือมสภาพและ

เคลือนไหวชา้ (โอนกลบับญัชี) 8,845,177          (22,462,865)      8,677,966          (22,456,029)      
ค่าใชจ่้ายจากการบริจาคสินคา้และอุปกรณ์ 6,120,184          11,930,655        6,120,184          11,930,655        
ค่าใชจ่้ายจากการบริจาคทรัพยสิ์น 1,452,649          234,555             1,452,649          234,555             
ค่าใชจ่้ายทาํลายสินคา้ 19,600,111        24,169,410        19,600,111        24,169,410        
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 75,693,278        88,053,090        56,236,751        71,026,787        
ค่าเสือมราคาทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่า 87,925,336        -                    86,360,691        -                    
ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18,547               -                    -                    -                    
ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบับญัชี) (857,326)           (1,251,830)        (857,326)           (1,251,830)        
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 705,832             7,551,149          186,712             6,823,790          
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 15                     -                    15                     -                    
กาํไรจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย (136,592)           -                    (136,592)           -                    
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทยอ่ย (โอนกลบับญัชี) -                    -                    -                    (187,510)           
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    217,543             
สิทธิการเช่าทีดินและอาคารตดัจ่าย -                    10,008,879        -                    9,723,620          
รายการปรับปรุงบญัชีเจา้หนีคา้งนาน (13,067,885)      (5,310,181)        (13,067,885)      (5,310,181)        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,480,125          7,154,194          5,658,290          6,505,687          
ตน้ทุนบริการในอดีตผลประโยชน์พนกังาน -                    10,753,924        -                    9,674,086          

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563 127



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดด้อกเบียรับ (680,885)           (1,108,257)        (467,024)           (806,982)           
ดอกเบียจ่าย 16,601,295        12,170,312        13,195,111        9,254,618          
เงินปันผลรับ -                    -                    (4,650,000)        (1,000,000)        
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (994,851)           1,215,868          (930,593)           1,215,200          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
และหนี สินดาํเนินงาน 195,037,733      168,713,711      138,332,557      126,046,817      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการคา้และลูกหนี อืน 2,178,999          8,209,980          5,670,579          6,293,457          
สินคา้คงเหลือ (28,479,503)      (12,117,863)      (27,654,914)      (15,495,698)      
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,040,035          (355,813)           3,978,548          (591,577)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 30,516,963        2,392,943          29,949,234        2,353,763          
ค่าลิขสิทธิ และค่าแปลจ่ายล่วงหนา้ (1,223,331)        (3,419,207)        (1,223,331)        (3,419,207)        
เงินคําประกนัการเช่าและเงินมดัจาํ 160,921             7,873,987          160,921             7,873,987          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (25,466,064)      465,326             (25,035,506)      353,993             

หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนี อืน (90,555,273)      (137,662,944)    (91,135,007)      (134,703,772)    
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 7,677,040          1,288,394          -                    -                    
หนี สินหมุนเวียนอืน (3,530,139)        3,776,608          (4,763,406)        7,020,352          
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 766,000             811,001             (439,999)           (588,560)           

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 91,123,381        39,976,123        27,839,676        (4,856,445)        
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนกังาน (8,888,300)        (7,088,729)        (8,362,643)        (6,957,267)        
จ่ายประมาณการหนี สินตน้ทุนการรื อถอน (2,401,154)        -                    (2,401,154)        -                    
เงินสดรับภาษีเงินได้ 76,351               -                    -                    -                    
เงินสดจ่ายดอกเบีย (16,483,812)      (12,206,650)      (13,077,628)      (9,290,956)        
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,340,658)        (8,058,804)        (2,457,884)        (7,983,975)        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 60,085,808        12,621,940        1,540,367          (29,088,643)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชัวคราว (469,200,000)    (769,800,000)    (475,200,000)    (769,800,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว 357,575,485      764,199,004      357,575,485      770,199,004      
เงินสดรับคืนจากการให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                    -                    -                    1,800,000          

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�าปี 2563128



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

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    782,386             
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอืนทีมีภาระคําประกนั (เพิมขึน) ลดลง (19,513)             480,540             (19,513)             480,540             
เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,963,126)      (42,113,375)      (5,561,844)        (17,578,846)      
เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,201,195)        (52,473)             (4,056,745)        (52,473)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 875,857             2,158,357          849,221             1,354,580          
เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 91,000               -                    -                    -                    
เงินปันผลรับ 500,000             1,000,000          4,650,000          1,000,000          
เงินสดรับจากดอกเบียรับ 719,145             1,108,257          467,024             839,648             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (168,622,347)    (43,019,690)      (121,296,372)    (10,975,161)      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิมขึน (ลดลง) (23,032,754)      23,032,754        (23,032,754)      23,032,754        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 220,000,000      210,000,000      220,000,000      210,000,000      
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (120,000,000)    (170,000,000)    (120,000,000)    (170,000,000)    
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาว 143,300,000      -                    120,000,000      -                    
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (25,252,000)      (60,608,000)      (15,102,000)      (60,408,000)      
เงินสดจ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่า (73,542,883)      -                    (72,156,751)      -                    
เงินปันผลจ่าย (4,323,775)        -                    -                    -                    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 117,148,588      2,424,754          109,708,495      2,624,754          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 8,612,049          (27,972,996)      (10,047,510)      (37,439,050)      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 111,493,330      139,466,326      48,092,145        85,531,195        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 120,105,379      111,493,330      38,044,635        48,092,145        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่เงินสด

รายการกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (157,176)           (34)                    (157,176)           (34)                    

เจา้หนี ซือสินทรัพยเ์พิมขึน (ลดลง) 1,574,305          (802,774)           996,450             (1,393,275)        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (354,176,699)    -                    (337,570,180)    -                    
หนี สินตามสญัญาเช่า 354,176,699      -                    337,570,180      -                    
รายการ (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการณ์ตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั              473,973 -                    473,973             -                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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1.	 ข้อมูลทั่วไป

1.1	 ภูมิล�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 
จังหวัดสมุทรปรำกำร

1.2	 ลักษณะธุรกิจและผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจร้ำนหนังสือโดยเป็นผู้ด�ำเนินงำนร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่ำย ซึ่งได้แก่ ร้ำนเครือข่ำย
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์และศูนย์หนงัสือมหำวทิยำลยัหลำยแห่งทีบ่รษิทัเป็นผูบ้รหิำรเองทัง้ในกรงุเทพมหำนคร
และต่ำงจังหวัด

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

3. ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ วำรสำรเชิงวิชำกำรและสำระควำมรู้ รับจ้ำงโฆษณำเพื่อจัดพิมพ์
ลงในวำรสำรรำยเดือนที่บริษัทผลิตขึ้นและรับจ้ำงพิมพ์หนังสือ

4. โรงเรียนเพลินพัฒนำ เป็นสถำบันกำรศึกษำเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบำลถึงมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6

5. บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้ค�ำปรึกษำ กำรจัดหำ จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้
ค�ำปรึกษำ จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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2.	 เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1	 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรแสดงรำยกำรได้ท�ำขึ้นตำมแบบ
ก�ำหนดรำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงินส�ำหรับบริษัทมหำชนจ�ำกัด ที่ก�ำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว

2.2	 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

2.2.1 งบกำรเงินรวมได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- 17 - 
 

2.2 เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 
  2.2.1 งบการเงินรวมไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของกลุมบริษัท ดังนี้ 
 

 จัดต้ังขึ้น  อัตรารอยละของการถือหุน
ชื่อบริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ  2563 2562

บริษัท เบสแล็บ จํากัด  ธุรกิจใหคําปรึกษา การจัดหา จําหนายเก่ียวกับซอฟตแวร 
และใหคําปรึกษา จําหนายเก่ียวกับฮารดแวร

ไทย  60.00 60.00

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  โรงเรียนเอกชน ไทย  48.97 48.97
 
 

2.2.2 บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับ
หรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ัง
การกิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได  

2.2.3  บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่บริษัท             
มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

2.2.4  งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ     
บริษัท 

2.2.5  ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัทรายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แลว  

2.2.6  สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทและแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกาํไร
หรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
2.3 บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

 
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
ไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให
แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ยกเวน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังตอไปนี้
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 
 

2.2.2 บริษัทจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

2.2.3  บริษัทน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

2.2.4  งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

2.2.5  ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุม่บรษิทัรำยกำรค้ำระหว่ำงกันทีม่สีำระส�ำคัญได้ถกูตดัออกจำกงบกำรเงนิรวม
นี้แล้ว

2.2.6  ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�ำนำจควบคมุ คอื จ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทนุและสินทรพัย์สุทธขิองบรษิทั
ย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัและแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3	 บริษัทจัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	 โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 และ
บริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน
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2.4	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19 กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่ดังกล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิด้วยมลูค่ำยตุธิรรมหรอืรำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยโดยพจิำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงนิ 
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำและแผนธรุกจิของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวธิกีำรค�ำนวณ
กำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำร
เกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน และ
เมือ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่นีม้ผีลบงัคับใช้ จะท�ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตคีวำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

กลุม่บรษิทัได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ มำใช้โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยกำรปรับปรุงยอดยกมำของก�ำไรสะสม (Modified Retrospective Approach) 
โดยไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูของสัญญำเช่ำ และก�ำหนดให้ผูเ้ช่ำรบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิส�ำหรบัสญัญำ
เช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต�่ำ

กำรบัญชีส�ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 
ผู้ให้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
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กลุ่มบริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำใช้โดยบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมจำก
กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก โดยไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อน
ที่แสดงเปรียบเทียบ ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทเลือกปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้กับสัญญำเช่ำ
ที่ก่อนหน้ำจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน โดยกำรรับรู้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษัท ณ วันที่น�ำมำปฏิบัติใช้ครั้งแรกและรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้เป็นรำยสัญญำในจ�ำนวนเท่ำกับหนี้
สินตำมสัญญำเช่ำปรับปรุงด้วยจ�ำนวนในกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหน้ำหรือค้ำงจ่ำยซึ่งเก่ียวข้อง
กับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวันที่น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุงบกำรเงินข้อ 4

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี	เรื่อง	มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส�ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติม
ทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ	2019	(COVID-19)

สภำวชิำชพีบญัชไีด้ประกำศใช้แนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชี เรือ่ง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส�ำหรบัทำงเลอืกเพิม่
เตมิทำงบญัชเีพือ่รองรบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่องจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ 
และเพือ่ให้เกิดควำมชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิำงบญัชใีนช่วงเวลำทีย่งัมคีวำมไม่แน่นอนเก่ียวกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันท่ี 22 เมษำยน 2563 และมี
ผลบังคับใช้ส�ำหรบักำรจดัท�ำงบกำรเงินของกลุม่บริษัทที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำง
วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส�ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดังต่อไปนี้

• เลือกท่ีจะไม่ต้องน�ำข้อมูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้วัด
มูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวัดมูลค่ำของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

• เลือกท่ีจะปฏิบัติตำมแนวทำงในกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเช่ำ ในกรณทีีกิ่จกำรในฐำนะผูเ้ช่ำ (ผูเ้ช่ำ) ได้รบักำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำจำก
ผู้ให้เชำ่ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ผู้เช่ำสำมำรถเลือกที่จะไม่ต้องน�ำกำรลดค่ำเช่ำดังกล่ำว 
มำถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ โดยเมื่อกิจกำรเลือกตำมทำงเลือก ดังกล่ำวแล้วกิจกำร
ต้องถอืปฏบิตักัิบทุกสัญญำท่ีได้รบักำรลดค่ำเช่ำ เมือ่ผูเ้ช่ำได้รบักำรยนืยนักำรลดค่ำเช่ำเป็นลำยลกัษณ์
อักษรให้ทยอยปรับลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ครบก�ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนที่ได้ส่วนลดตลอด
ช่วงเวลำที่ได้รับกำรลดค่ำเช่ำ ตำมท่ีค�ำนวณไว้เดิมตำมจ�ำนวนงวดท่ีได้รับกำรลดค่ำเช่ำนั้นพร้อม
ทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ยัง
คงรับรู้ ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำที่ลดลงและบันทึกผลต่ำงที่เกิดขึ้นในก�ำไรหรือขำดทุน 
ให้ผู้เช่ำปรับลดมูลค่ำหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่ต้องปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพย์ สิทธิกำรใช้และ
วัดมูลค่ำหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทั้งหมดใหม่
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2.5	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี และลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
ส�ำหรบักรอบแนวคิดส�ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (ใหม่) และมกีำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
จำกปี 2562 เป็นจ�ำนวนหลำยฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564  เป็นต้นไป ซึ่งกำรปรับปรุงดังกล่ำวเกิดจำกกำรปรับปรุง/แก้ไขหลักกำรดังต่อไปนี้

กำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับประกอบด้วยกำรอ้ำงอิงหรือกำรอ้ำงถึง “IASC’s Framework 
for the Preparation and Presentation of Financial Statements” กำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดใน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินได้ปรับกำรอ้ำงอิงหรือกำรอ้ำงถึงบำงส่วนท่ีกล่ำวข้ำงต้นให้เป็นปัจจุบันและ
ท�ำกำรปรับปรุงอื่นๆ เพื่ออธิบำยให้ชัดเจนขึ้นว่ำเอกสำรแต่ละฉบับนั้นเป็นกำรอ้ำงอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด

กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

กรอบแนวคดิส�ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ประกอบด้วย กำรปรบัปรงุค�ำนยิำมของสินทรพัย์และหนีสิ้น 
เกณฑ์ในกำรรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน นอกจำกนี้ยังรวมถึงหลักกำรใหม่และแนวปฏิบัติที่ได้ถูก
เพิ่มเติมเข้ำไป ดังต่อไปนี้

1. กำรวัดมูลค่ำ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑ์ในกำรวัดมูลค่ำ

2. กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถงึเมือ่ใดท่ีจะจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3. กิจกำรที่เสนอรำยงำน

4. เมื่อใดสินทรัพย์และหนี้สินจะถูกเอำออกจำกงบกำรเงิน

กรอบแนวคิด ยังได้อธิบำยให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำ
ทรพัยำกรเชงิเศรษฐกิจของกิจกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ค�ำนิยำมของธุรกิจ

ค�ำนยิำมของธรุกจิ ทีป่รบัปรงุในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธรุกิจ ได้อธบิำย
ให้ชัดเจนขึ้นถึงค�ำนิยำมของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจกำรใช้ในกำรก�ำหนดว่ำรำยกำรค้ำนั้นต้อง
บันทึกรำยกำรเป็น “กำรรวมธุรกิจ” หรือ “กำรซื้อสินทรัพย์” หรือไม่ กำรปรับปรุงมีดังนี้

1. อธิบำยให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องกำรพิจำรณำว่ำเป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มำ
ต้องรวมถงึข้อมลูปัจจยัน�ำเข้ำและกระบวนกำรทีส่�ำคัญเป็นอย่ำงน้อยซึง่เมือ่น�ำมำรวมกนัมส่ีวนอย่ำง
มีนัยส�ำคัญท�ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต

2. ตัดเรื่องกำรประเมินว่ำผู้ร่วมตลำดสำมำรถทดแทนปัจจัยน�ำเข้ำหรือกระบวนกำรที่ขำดหำยไปใดๆ 
และสร้ำงผลผลิตต่อไปได้ ออกจำกมำตรฐำนฯ

3. เพิม่แนวปฏบิตัแิละตวัอย่ำงเพือ่ประกอบควำมเข้ำใจเพือ่ช่วยให้กจิกำรประเมนิว่ำกระบวนกำรทีส่�ำคญั
ได้ถูกซื้อหรือไม่

4. ท�ำให้นิยำมของธุรกิจและนิยำมของผลผลิตแคบลง โดยกำรให้ควำมสนใจในตัวของสินค้ำและบริกำร
ที่ให้กับลูกค้ำ และตัดเรื่องกำรอ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนออกจำกมำตรฐำนฯ

5. เพิ่มเรื่องกำรทดสอบควำมตั้งใจเป็นทำงเลือก ซึ่งอนุญำตให้ท�ำกำรประเมินอย่ำงง่ำยว่ำกลุ่มของ
กิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มำไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่
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ค�ำนิยำมของควำมมีสำระส�ำคัญ

ค�ำนิยำมของควำมมีสำระส�ำคัญ ท�ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรน�ำเสนอ
งบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี
และข้อผิดพลำด และท�ำให้เกิดกำรปรับปรุงซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องไปมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับอื่น

กำรปรับปรุงช่วยท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้นของค�ำนิยำมของควำมมีสำระส�ำคัญโดย

1.  กำรท�ำให้ค�ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกันของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบแนวคิดเพื่อ
หลีกเลี่ยงควำมสับสนที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมแตกต่ำงของค�ำนิยำม

2. กำรรวมข้อก�ำหนดสนับสนุนเข้ำไว้ด้วยกันของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำร
เงิน ในค�ำนิยำมเพื่อท�ำให้ค�ำนิยำมมีควำมชัดเจนมำกขึ้นและอธิบำยถึงกำรน�ำควำมมีสำระส�ำคัญไป
ประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้น

3. กำรน�ำแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของค�ำนิยำมของควำมมีสำระส�ำคัญมำไว้ในที่เดียวกัน ร่วมกันกับค�ำนิยำม

กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง

กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง ท�ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 
เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน กำรปรับปรุงนั้นได้ปรับเปลี่ยนข้อก�ำหนดของกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงโดยเฉพำะเพื่อเป็นกำร
บรรเทำผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้จำกควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อ้ำงองิ เช่น อตัรำดอกเบีย้
อ้ำงอิงท่ีก�ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงได้ก�ำหนดให้
กิจกำรให้ข้อมลูเพิม่เตมิกับนกัลงทุนเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกันควำมเสีย่งท่ีได้รบัผลกระทบโดยตรง
จำกควำมไม่แน่นอนใดๆ นั้น

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเริ่มน�ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ

2.6	 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญำเช่ำ

สภำวิชำชีพบัญชีได้ปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ และได้ลง
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2564 โดยมีกำรปรับปรุงดังนี้

1. กำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2563 ทั้งนี้
อนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ได้ กำรปรับปรุงนี้เพื่อเป็นกำรผ่อนปรนในทำง
ปฏบิตัสิ�ำหรบัผูเ้ช่ำ โดยไม่จ�ำเป็นต้องประเมนิว่ำกำรยนิยอมลดค่ำเช่ำทีเ่กิดขึน้อนัเป็นผลโดยตรงจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และเข้ำเงื่อนไขตำมท่ีระบุไว้ ถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยให้บันทึกกำรยินยอมลดค่ำเช่ำนั้นเสมือนว่ำไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำ 

2. เพิ่มข้อก�ำหนดส�ำหรับข้อยกเว้นชั่วครำวที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง โดยกิจกำร
ต้องถอืปฏบิตัติำมกำรปรบัปรงุดังกล่ำวกับงบกำรเงนิประจ�ำปีส�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชท่ีีเริม่ในหรอื
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเริ่มน�ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
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3.	 นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

3.1	 กำรรับรู้รำยได้

3.1.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อได้โอนอ�ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส�ำหรับสินค้ำที่ได้
ส่งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสนิค้ำรบัคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ยกเว้นรำยได้จำก
กำรขำยฝำกจะรับรู้รำยได้เมื่อได้รับรำยงำนกำรขำยหรือได้ช�ำระค่ำสินค้ำแล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน

3.1.2 รำยได้จำกกำรโฆษณำรับรู้เมื่อให้บริกำรลงโฆษณำแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน

3.1.3 รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำนบริกำร

3.1.4 รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ บริษัทได้รับรู้รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำแรกเข้ำตำมระยะเวลำ
ตำมสิทธิ์สถำนภำพกำรเป็นนักเรียน

3.1.5 รำยได้ค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ รับรู้เป็นรำยได้ตำมรอบระยะเวลำกำรศึกษำนั้นๆ

3.1.6 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

3.1.7 เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

3.2	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำร
เบิกใช้

3.3	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นและค่ำเผื่อกำรรับคืนสินค้ำ	

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2563

ลกูหนีก้ำรค้ำรบัรูเ้มือ่เริม่แรกด้วยจ�ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงือ่นไขในกำรได้รบัช�ำระในกรณี
ที่มีส่วนประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่มีนัยส�ำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย
ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 ในกำรวัดมูลค่ำ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก�ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุหนี้
และรบัรูผ้ลขำดทนุตั้งแต่กำรรบัรูร้ำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำ ในกำรพิจำรณำผลขำดทนุด้ำนเครดิตทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
ลกูหนีก้ำรค้ำจะถกูจดักลุม่ตำมวนัทีค่รบก�ำหนดช�ำระ อตัรำควำมเสยีหำยทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้จะขึน้อยูกั่บประวตักิำร
ช�ำระเงนิและข้อมลูผลขำดทนุด้ำนเครดิตในอดีตซึง่มกีำรปรบัเพือ่สะท้อนข้อมลูปัจจบุนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ
เก่ียวกับปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำคท่ีมผีลต่อควำมสำมำรถของลกูค้ำในกำรช�ำระหนี ้กลุม่บรษิทัได้ระบผุลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตรำกำรว่ำงงำน และดัชนีรำคำผู้บริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศที่
ขำยสนิค้ำและบรกิำรให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมำกท่ีสดุ และปรบัอตัรำกำรสญูเสียในอดีตตำมกำรเปลีย่นแปลงที่
คำดกำรณ์ไว้ในปัจจยัเหล่ำนี ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบนัทึกในก�ำไรหรอืขำดทุนภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร
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ถือปฏิบัติก่อนวันที่	1	มกรำคม	2563

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยท่ัวไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

ค่ำเผื่อรับคืนสินค้ำค�ำนวณจำกอัตรำร้อยละของกำรรับคืนถัวเฉลี่ยทั้งปีของลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี

3.4	 สินค้ำคงเหลอื	ค่ำเผือ่สินค้ำเส่ือมสภำพและเคลือ่นไหวช้ำและค่ำเผือ่สินค้ำสูญหำย

สินค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือ มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ รำคำทนุดังกล่ำวหมำยถงึต้นทนุในกำรผลติท้ังหมดรวมท้ังค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติด้วยงำนระหว่ำง
ท�ำแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุมำตรฐำน (ซึง่ใกล้เคียงกบัต้นทนุจรงิ) หรอืมลูค่ำสทุธท่ีิจะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ

วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำ
กว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ ประมำณกำรสัดส่วนร้อยละจำกอัตรำกำรหมุนของสินค้ำ
ประกอบกับกำรพิจำรณำของบรรณำธิกำรหนังสือ

ค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำยค�ำนวณจำกอัตรำร้อยละที่ก�ำหนดไว้ของยอดขำยในแต่ละสำขำ ซึ่งบริษัทจะกลับ
รำยกำรค่ำเผือ่ดังกล่ำว เมือ่มกีำรตรวจนบัสนิค้ำคงเหลอืและบนัทึกผลขำดทนุจำกสนิค้ำทีส่ญูหำยจรงิของสำขำ
จำกผลกำรตรวจนับ

3.5	 เงินลงทุน

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

3.5.2 ตรำสำรหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสำมำรถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจน
ครบก�ำหนดเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด แสดงในรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยหักด้วยขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำของเงนิลงทนุ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำทนุทีซ่ือ้มำกับมลูค่ำไถ่ถอนของตรำสำรหนีจ้ะถกูตดัจ่ำย
โดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอำยุของตรำสำรหนี้ที่เหลือ

3.5.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

3.5.4 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงมลูค่ำตำมวธิรีำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)

มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
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3.6	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	และค่ำเสื่อมรำคำ

ที่ดินและอำคำรพร้อมส่วนปรับปรุงแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีตีใหม่หักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)

กลุ่มบริษัท บันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของท่ีดินและอำคำรในรำคำทุน ณ วันท่ีได้สินทรัพย์มำ หลังจำกนั้น
กลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดินและอำคำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่ำวใน
รำคำที่ตีใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวทุก 5 ปีเพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 
กลุ่มบริษัท บันทึกส่วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

• กลุม่บรษิทั บนัทกึรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรตรีำคำใหม่ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่
และรบัรูจ้�ำนวนสะสมในบญัช ี“ส่วนเกินทนุจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย์” ในส่วนของผูถ้อืหุน้ อย่ำงไรก็ตำม 
หำกสนิทรพัย์นัน้เคยมกีำรตรีำคำลดลงและกลุม่บรษิทัได้รบัรูร้ำคำทีล่ดลงในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน
แล้ว ส่วนท่ีเพิม่จำกกำรตรีำคำใหม่นีจ้ะถกูรบัรูเ้ป็นรำยได้ไม่เกินจ�ำนวนท่ีเคยลดลงซึง่รบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยปี
ก่อนแล้ว

• กลุ่มบริษัทรับรู้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคำ้งของบัญชี “ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์”

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนหรือรำคำท่ีตีใหม่ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้้

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

กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะ
ไม่ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้หรอืกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำก
กำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุเมือ่กลุม่บรษิทัตดัรำยกำรสนิทรพัย์นัน้ออกจำกบญัชี
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3.7	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 
ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจของสนิทรพัย์นัน้ และจะประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ดังกล่ำวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์
นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัว
ตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

 อำยุกำรให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี
ค่ำลิขสิทธิ์และค่ำแปลหนังสือ ตัดจ่ำยตำมปริมำณหนังสือที่ขำยได้

3.8	 สัญญำเช่ำ

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2563

ณ วันเริ่มต้นสัญญำ กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพย์ที่ระบุได้ส�ำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทประเมินอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญำเช่ำหรือตำมระยะเวลำ
ที่เหลืออยู่ของสัญญำเช่ำท่ีมีผลอยู่ ณ วันที่น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก (ณ วันที่ 
1 มกรำคม 2563) โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุ
สมผลท่ีจะใช้สิทธเิลอืกนัน้และระยะเวลำตำมสทิธเิลอืกในกำรยกเลกิสัญญำเช่ำ หำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุ
สมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำดังกล่ำว เป็นต้น

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้	-	ผู้เช่ำ

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและคำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ (ถ้ำมี) และปรับปรุงด้วยกำรวัดมูลคำ่ของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำ
ทุนดังกล่ำวประกอบด้วย จ�ำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่มแรก ต้นทุนทำงตรงที่
เกิดขึ้น และกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆ ท่ีจ่ำยช�ำระ ณ วันท่ีสัญญำเช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญำเริ่ม
มีผลหักสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ

รำคำทนุของสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้รวมถงึประมำณกำรต้นทนุทีจ่ะเกิดขึน้ส�ำหรบัผูเ้ช่ำในกำรรือ้และขนย้ำย
สินทรัพย์อ้ำงอิง กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์อ้ำงอิงให้อยู่ในสภำพตำมที่
ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของ
สัญญำเช่ำ หรืออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้แต่ละประเภท 
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หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำแสดงมลูค่ำตำมมลูค่ำปัจจบุนัของกำรจ่ำยช�ำระตำมสญัญำเช่ำทีย่งัไม่ได้จ่ำยช�ำระ ณ 
วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล กำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวประกอบด้วย กำรจ่ำยช�ำระคงที่ (รวมถึงกำรจ่ำย
ช�ำระคงที่โดยเนื้อหำ) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถ้ำมี) และจ�ำนวนเงินที่คำดว่ำผู้เช่ำจะจ่ำยช�ำระภำยใต้
กำรรับประกันมูลคำ่คงเหลือ นอกจำกนี้ กำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำยังรวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิกำรเลือก
ซื้อ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั้น และกำรจ่ำยช�ำระค่ำปรับเพื่อกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อก�ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วน
เพิ่ม ณ วันที่สัญญำเช่ำมีผล หำกอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของหนี้สินสัญญำเช่ำนั้นไม่สำมำรถก�ำหนดได้ ทั้งนี้
อัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเส่ียงที่
เหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลังจำกวันท่ีสัญญำเช่ำเริ่มมีผลกลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่ำของหนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงเพื่อสะท้อนกำรจ่ำยช�ำระตำม
สัญญำเช่ำที่จ่ำยช�ำระแล้ว นอกจำกนี้ กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่ำหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
อำยุสัญญำเช่ำ จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระ หรือกำรประเมินสิทธิกำรเลือกในกำรซื้อสินทรัพย์อ้ำงอิง

สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต�่ำ

กลุ่มบริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในกำรรับรู้รำยกำรส�ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 
12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล และไม่มีสิทธิกำรเลือกซื้อ) และสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิง
มีมูลค่ำต�่ำ จ�ำนวนเงินที่จ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำม
วิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

กลุม่บรษิทัรบัรูก้ำรจ่ำยช�ำระตำมสญัญำเช่ำจำกสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนเป็นรำยได้โดยใช้วธิเีส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ

ถือปฏิบัติก่อนวันที่	1	มกรำคม	2563

สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระ
ผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจำ่ยจะบันทึกในส่วน
ของก�ำไรหรอืขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ทีไ่ด้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิจะคดิค่ำเส่ือมรำคำตลอด
อำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ

สญัญำเช่ำทีดิ่น อำคำรและอปุกรณ์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำน จ�ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนนิงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

3.9	 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ�ำนำจควบคุมบริษัทหรือถูก
บริษัทควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจำกนี้
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรอืทำงอ้อมซึง่ท�ำให้มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่อบรษิทัผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนกังำนของบรษิทั
ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
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3.10	 เงินตรำต่ำงประเทศ

บริษัทแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 
สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนนิงำน

3.11	 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุม่บรษิทัจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของทีดิ่น อำคำรและอปุกรณ์หรอื
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ทั้งนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ยกเว้น ในกรณีท่ีท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่เคยบันทึกไว้ หำก
ในกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์มข้ีอบ่งชีท่ี้แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทีร่บัรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ
รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทีร่บัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทีใ่ช้ก�ำหนดมลูค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำร
ไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยรำคำ
ที่ตีใหม่กำรกลับรำยกำรส่วนที่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม

3.12		ผลประโยชน์ของพนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน	(โครงกำรสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงนิท่ีบรษิทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรพัย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีได้แยกออกจำกสินทรพัย์ของบรษิทั 
เงินที่บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน	(โครงกำรผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และ
ตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษัทจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ
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กลุม่บรษิทัค�ำนวณหนีสิ้นตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชำญอิสระท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรบัรูท้นัทใีนก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่และผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนกังำน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุน

3.13	 ส�ำรองต้นทุนในกำรรื้อถอน

กลุ่มบริษัทรับรู้ส�ำรองต้นทุนในกำรรื้อถอนเมื่อกลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันด้วยมูลค่ำปัจจุบันของประมำณ
กำรต้นทนุในกำรรือ้ถอนทีจ่ะเกดิขึน้ ประมำณกำรต้นทนุในกำรรือ้ถอนดังกล่ำวได้รวมเป็นส่วนหนึง่ของรำคำทนุ
ของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และตัดจ�ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะท�ำกำรรื้อถอน ส�ำรองต้นทุน
ในกำรรือ้ถอนทีร่บัรูคิ้ดมำจำกประมำณกำรต้นทนุในกำรรือ้ถอนในอนำคต โดยมสีมมตฐิำนต่ำงๆ เช่น ระยะเวลำ
ในกำรรื้อถอน อัตรำเงินเฟ้อในอนำคตและอัตรำคิดลด เป็นต้น

3.14	 ประมำณกำรหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึน้แล้ว และมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุม่บรษิทัจะเสยีทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้ง
ภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

3.15	 ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนีสิ้น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อัตรำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ี
ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท�ำกำรปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชีดังกล่ำว หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุม่บรษิทัจะไม่มกี�ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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3.16		กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อ
โอนหนีส้นิให้ผูอ้ืน่โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) 
ณ วันที่วัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัทใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้น
ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ
ที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมลูอืน่ทีส่ำมำรถสงัเกตได้ของสนิทรพัย์หรอืหนีสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นข้อมลูทำงตรงหรอืทำงอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ล�ำดับชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมส�ำหรบัสินทรพัย์และหนีสิ้นท่ีถอือยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
ที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

3.17	 เครื่องมือทำงกำรเงิน

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2563

ณ วนัท่ีรบัรูร้ำยกำรเมือ่เริม่แรก กลุม่บรษิทัต้องรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนีส้นิทำงกำรเงนิด้วยมลูค่ำ
ยุติธรรม ส�ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือ
ขำดทุนจะรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนกำรท�ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรือ
กำรออกสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินนั้น ส�ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินท่ี
วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก�ำไรหรอืขำดทุน ต้นทุนกำรท�ำรำยกำรให้รบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในก�ำไรหรอืขำดทนุ

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

กำรจัดประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและลักษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมลักษณะกำรวัดมูลค่ำเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำ
ในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน

ตรำสำรทุนสำมำรถจ�ำแนกและไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมประเภทของกำรวัดมูลค่ำได้สองประเภท 
ได้แก่ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุนหรือกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งไม่
สำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทในกำรจัดกำรสินทรัพย์
ทำงกำรเงนิและลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมลูค่ำตรำสำรหนีส้ำมำรถ
ท�ำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับกำรจัดประเภทตรำสำรหนี้ของกลุ่มบริษัท
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• รำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย สินทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยเมื่อกลุ่มบริษัท
ถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อก�ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งท�ำให้เกิด
กระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�ำหนดไว้ 
รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องค�ำนวณโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ก�ำไร
หรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก�ำไรหรือขำดทุน 

• มลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิต้องวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำน
ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่เมือ่กลุม่บรษิทัถอืครองสินทรพัย์ทำงกำรเงนิตำมโมเดลธรุกิจทีม่วีตัถปุระสงค์
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อก�ำหนดตำมสัญญำของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งท�ำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�ำหนดไว้ กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรับรู้ผ่ำน
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อมีกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ก�ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคย
รับรู้รำยกำรในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก�ำไรหรือขำดทุน รำยได้
ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวต้องค�ำนวณโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน
ตัดจ�ำหน่ำยหรือวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรือขำดทุน ก�ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไร
ขำดทุน จะรับรู้เป็นก�ำไรหรือขำดทุน 

เงนิปันผลทีไ่ด้รบัจำกเงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นก�ำไรหรอืขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยได้อ่ืนเมือ่บรษิทัและ
บริษัทย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก�ำไรขำดทนุ
จะรบัรูเ้ป็นก�ำไรขำดทุนอืน่ในงบก�ำไรขำดทนุ รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ) ของตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่แยกแสดงรำยกำร
ต่ำงหำกจำกรำยกำรเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในมูลค่ำยุติธรรม

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน

หนี้สินทำงกำรเงินทั้งหมดวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงทั้งนี้ ผล
ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินและกำรตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะ
รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค�ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยค�ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ 
รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจ�ำหน่ำยตำม
วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

กำรรับรู้รำยกำรและกำรตัดรำยกำร

กลุ่มบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะเมื่อกลุ่ม
บริษัทเป็นคู่สัญญำตำมข้อก�ำหนดของสัญญำของเครื่องมือทำงกำรเงินนั้น กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำร
เงินตำมวิธีปกติต้องรับรู้รำยกำรในวันซื้อขำย ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขำยสินทรัพย์ สินทรัพย์
ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรเฉพำะเมื่อสิทธิตำมสัญญำที่จะได้รับกระแสเงินสดจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมด
อำยุ หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจ้ำของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี
รำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัท
พจิำรณำกำรเปลีย่นแปลงในควำมเสีย่งด้ำนเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเป็นระดบั และก�ำหนดวธิกีำรวดัค่ำ
เผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตและกำรค�ำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นส�ำหรับ
ลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินท่ีมีนัยส�ำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำร
พิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ

3.18	 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทพิจำรณำว่ำบริษัทมีอ�ำนำจควบคุมในบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ถึงแม้วำ่บริษัทจะ
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 48.97 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีน้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ 
เนื่องจำกบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสำมำรถส่ังกำรกิจกรรมท่ีส�ำคัญของบริษัทดังกล่ำวได้ อีก
ท้ังผู้ถือหุ้นรำยอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อย ๆ เท่ำนั้น ดังนั้น บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัดจึงถือเป็นบริษัทย่อยของ
กลุ่มกิจกำรและต้องน�ำมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�ำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำร
เก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ในกำรค�ำนวณมลูค่ำสทุธท่ีิคำดว่ำจะได้รบัของสนิค้ำคงเหลอื (มลูค่ำสุทธจิำกค่ำเผือ่สินค้ำรบัคืนค่ำเผือ่สนิค้ำ
เสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ และค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำย) ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสนิค้ำคงเหลอืแต่ละประเภทโดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์กำรรบัคืนสนิค้ำในอดีต 
อัตรำกำรหมุนของสินค้ำคงเหลือ กำรพิจำรณำของบรรณำธิกำรหนังสือ และประสบกำรณ์สินค้ำหำยในอดีต

กำรก�ำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ

กลุม่บรษิทัก�ำหนดอำยสุญัญำเช่ำตำมระยะเวลำทีบ่อกเลกิไม่ได้ของสญัญำเช่ำ โดยรวมระยะเวลำตำมสทิธิ
เลอืกในกำรขยำยอำยสุญัญำเชำ่ หำกมคีวำมแนน่อนอย่ำงสมเหตสุมผลที่จะใชส้ิทธเิลือกนัน้ และระยะเวลำตำม
สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำร
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือก
ในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดท่ีท�ำให้เกิดสิ่งจูงใจในทำงเศรษฐกิจส�ำหรับกลุ่มบริษัทในกำรใช้สิทธิเลือกนั้น ภำย
หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่มีนัย
ส�ำคัญซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
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ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้	
และค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ตลอดจนสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และค่ำตดัจ�ำหน่ำยของ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งำน
ของอำคำรและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืใหม่หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเกิดขึน้

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่ำของที่ดินและอำคำรด้วยรำคำท่ีตีใหม่ ซึ่งรำคำที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมิน
รำคำอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและวิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนส�ำหรับ
สนิทรพัย์ประเภทอำคำร ซึง่กำรประเมนิมลูค่ำดังกล่ำวต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร 
ตำมที่อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 14

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ใน
กำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเก่ียว
เนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

กลุม่บรษิทัจะรบัรูสิ้นทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษแีละขำดทนุ
ทำงภำษทีีไ่ม่ได้ใช้เมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทควรรับรู้จ�ำนวน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดใน
อนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์	
และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน

หนีสิ้นตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอืน่
ของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภยั ซึง่ต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ 
เช่น อตัรำคดิลด อตัรำกำรขึน้เงนิเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ�ำนวนพนกังำน เป็นต้น

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

ในกำรประเมนิมลูค่ำยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ท่ีไม่มกีำรซือ้ขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซือ้ขำยคล่อง ฝ่ำยบรหิำรต้องใช้ดุลยพนิจิในกำรประเมนิมลูค่ำยตุธิรรม
ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิดังกล่ำว โดยใช้เทคนคิและแบบจ�ำลองกำรประเมนิมลูค่ำ ซึง่ตวัแปรทีใ่ช้ในแบบจ�ำลอง
ได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูล
ควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงของ
สมมตฐิำนทีเ่ก่ียวข้องกับตวัแปรท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมผีลกระทบต่อมลูค่ำยตุธิรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน และกำรเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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4.	 ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ

ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.4 กลุ่มบริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติในระหว่ำงปีปัจจุบัน 
โดยกิจกำรได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำว และไม่ปรับย้อนหลัง
งบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

จำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชเีนือ่งจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักลำ่วขำ้งตน้
มำถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
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จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
ขางตนมาถือปฏิบัติ แสดงไดดังนี้   
 บาท
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุม

เคร่ืองมือทางการเงนิ

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี 16 

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพยหมุนเวียน   
   เงินลงทุนชั่วคราว 6,100,034 (6,100,034) -  -
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 57,788,888 (2,220,199) -  55,568,689
   สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 6,385,465 -  6,385,465
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 60,188,609 - (1,493,322)  58,695,287
       รวมสินทรัพยหมุนเวียน 563,162,821 (1,934,768) (1,493,322)  559,734,731
สินทรัพยไมหมุนเวียน   
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 1,722,403,093 - (32,911,467)  1,689,491,626
 สินทรัพยสิทธิการใช - - 480,825,111  480,825,111
   สิทธิการเชาที่ดิน 5,524,264 - (5,524,264)  -
   สิทธิการเชาอาคาร 30,318,461 - (30,318,461)  -
 เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 82,076,781 - (56,400,898)  25,675,883
       รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,910,619,193 - 355,670,021  2,266,289,214
รวมสินทรัพย 2,473,782,014 (1,934,768) 354,176,699  2,826,023,945
หนี้สินหมุนเวียน   
 หนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 85,794,269  85,794,269
   รวมหนี้สินหมุนเวียน 916,178,728 - 85,794,269  1,001,972,997
หนี้สินไมหมุนเวียน   
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 39,978,451 (566,327) -  39,412,124

   หนี้สินตามสัญญาเชา - - 268,382,430  268,382,430
หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น - 896,831 -  896,831

    รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 347,716,189 330,504 268,382,430  616,429,123
รวมหนี้สิน 1,263,894,917 330,504 354,176,699  1,618,402,120
สวนของผูถอืหุน   
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 165,057,224 (2,265,245) -  162,791,979
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 380,896,491 (27) -  380,896,464
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,127,145,138 (2,265,272) -  1,124,879,866
รวมสวนของผูถอืหุน 1,209,887,097 (2,265,272) -  1,207,621,825
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 2,473,782,014 (1,934,768) 354,176,699  2,826,023,945
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 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุม

เคร่ืองมือทางการเงนิ

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี 16 

 ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินลงทุนชั่วคราว 100,034 (100,034) -  -

   ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 54,698,912 (2,220,199) -  52,478,713
   สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 385,465 -  385,465
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 486,934,360 (1,934,768) -  484,999,592
สินทรัพยไมหมุนเวียน   
 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 1,449,712,191 - (32,911,467)  1,416,800,724
 สินทรัพยสิทธิการใช - - 457,201,006  457,201,006
   สิทธิการเชาอาคาร 30,318,461 - (30,318,461)  -
 เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 82,076,781 - (56,400,898)  25,675,883
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,677,203,691 - 337,570,180  2,014,773,871
รวมสินทรัพย 2,164,138,051 (1,934,768) 337,570,180  2,499,773,463
หนี้สินหมุนเวียน   
 หนี้สินตามสัญญาเชาสวนที่ถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - 85,794,269  85,794,269
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 831,229,216 - 85,794,269  917,023,485
หนี้สินไมหมุนเวียน   
   หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 35,909,897 (566,327) -  35,343,570
   หน้ีสินตามสัญญาเชา - - 251,775,911  251,775,911
   หน้ีสินทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น - 896,831 -  896,831
    รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 244,970,886 330,504 251,775,911  497,077,301
รวมหนี้สิน 1,076,200,102 330,504 337,570,180  1,414,100,786
สวนของผูถอืหุน   
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 136,778,998 (2,265,245) -  134,513,753
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 370,599,522 (27) -  370,599,495
รวมสวนของผูถอืหุน 1,087,937,949 (2,265,272) -  1,085,672,677
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 2,164,138,051 (1,934,768) 337,570,180  2,499,773,463
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4.1	 เครื่องมือทำงกำรเงิน

ผลกระทบที่มีต่อก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดังต่อไปนี้
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ผลกระทบท่ีมีตอกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 165,057,224 136,778,998
การเพ่ิมขึ้นจากคาเผ่ือผลขาดทุนลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (2,220,199) (2,220,199)
สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทนุเผ่ือขาย 27 27
การบัญชีปองกันความเสี่ยงและสัญญาอนุพันธ (611,400) (611,400)
(คาใชจาย) รายไดภาษีที่เก่ียวของ 566,327 566,327
การปรับปรุงกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจากการนํามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

 
(2,265,245)  (2,265,245)

กําไรสะสมยังไมจดัสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง) 162,791,979  134,513,753
 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (วันท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินโมเดลธุรกิจที่

ใชจัดการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ดังนี้ 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทนุ
ราคาทุน 

ตัดจําหนาย รวม
มูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทนุ 
 ราคาทุน 

ตัดจําหนาย รวม
สินทรพัยทางการเงนิ ณ วันท่ี 1มกราคม 2563   
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - 111,493,330 111,493,330 -  48,092,145 48,092,145
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - 55,568,689 55,568,689 -  52,478,713 52,478,713
สินทรพัยทางการเงนิหมุนเวียนอืน่ 385,465 6,000,000 6,385,465 385,465  - 385,465
สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ - 58,695,287 58,695,287 -  57,737,310 57,737,310
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่น  

ท่ีติดภาระคํ้าประกัน -
 

12,932,664
 

12,932,664
 

- 
 

12,932,664
 

12,932,664
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - 9,036,382 9,036,382 -  8,748,312 8,748,312

385,465 253,726,352 254,111,817 385,465  179,989,144 180,374,609
หนี้สินทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะส้ัน 

จากสถาบันการเงิน - 63,032,754 63,032,754 - 
 

63,032,754 63,032,754
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอืน่ - 680,937,194 680,937,194 -  668,009,365 668,009,365
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 33,019,447 33,019,447 -  31,115,826 31,115,826
เงินกูยืมระยะยาว - 204,642,000 204,642,000 -  148,192,000 148,192,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - 354,176,699 354,176,699 -  337,570,180 337,570,180
หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 896,831 - 896,831 896,831  - 896,831
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ - 9,868,240 9,868,240 -  7,412,680 7,412,680

896,831 1,345,676,334 1,346,573,165 896,831  1,255,332,805 1,256,229,636

 
 
 
 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้
จัดกำรสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน และจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน ดังนี้
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ผลกระทบท่ีมีตอกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังตอไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 165,057,224 136,778,998
การเพิ่มขึ้นจากคาเผ่ือผลขาดทุนลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (2,220,199) (2,220,199)
สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทนุเผ่ือขาย 27 27
การบัญชีปองกันความเสี่ยงและสัญญาอนุพันธ (611,400) (611,400)
(คาใชจาย) รายไดภาษีที่เก่ียวของ 566,327 566,327
การปรับปรุงกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจากการนํามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

 
(2,265,245)  (2,265,245)

กําไรสะสมยังไมจดัสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง) 162,791,979  134,513,753
 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (วันท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินโมเดลธุรกิจที่

ใชจัดการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ดังนี้ 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทนุ
ราคาทุน 

ตัดจําหนาย รวม
มูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทนุ 
 ราคาทุน 

ตัดจําหนาย รวม
สินทรัพยทางการเงนิ ณ วันท่ี 1มกราคม 2563   
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - 111,493,330 111,493,330 -  48,092,145 48,092,145
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - 55,568,689 55,568,689 -  52,478,713 52,478,713
สินทรัพยทางการเงนิหมุนเวียนอืน่ 385,465 6,000,000 6,385,465 385,465  - 385,465
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ - 58,695,287 58,695,287 -  57,737,310 57,737,310
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่น  

ท่ีติดภาระคํ้าประกัน -
 

12,932,664
 

12,932,664
 

- 
 

12,932,664
 

12,932,664
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - 9,036,382 9,036,382 -  8,748,312 8,748,312

385,465 253,726,352 254,111,817 385,465  179,989,144 180,374,609
หนี้สินทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะส้ัน 

จากสถาบันการเงิน - 63,032,754 63,032,754 - 
 

63,032,754 63,032,754
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอืน่ - 680,937,194 680,937,194 -  668,009,365 668,009,365
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 33,019,447 33,019,447 -  31,115,826 31,115,826
เงินกูยืมระยะยาว - 204,642,000 204,642,000 -  148,192,000 148,192,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - 354,176,699 354,176,699 -  337,570,180 337,570,180
หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 896,831 - 896,831 896,831  - 896,831
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ - 9,868,240 9,868,240 -  7,412,680 7,412,680

896,831 1,345,676,334 1,346,573,165 896,831  1,255,332,805 1,256,229,636
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กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง

สัญญำอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันควำมเสี่ยง บริษัทมีรำยกำรสัญญำอนุพันธ์ดังต่อไปนี้
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การบัญชีปองกันความเส่ียง 
สัญญาอนุพันธและกิจกรรมปองกันความเส่ียง บริษัทมีรายการสัญญาอนุพันธดังตอไปน้ี 

 บาท
 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 1 มกราคม  2563 
สินทรัพยหมุนเวียน 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
   - การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม 285,431
รวมสินทรัพยหมุนเวียนสัญญาอนุพันธ 285,431
หนี้สินไมหมุนเวียน 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบ้ีย
   - การปองกันความเส่ียงในมลูคายุติธรรม 896,831
รวมหนี้สินไมหมุนเวียนสัญญาอนุพันธ 896,831

 
 

ลูกหนี้การคา  
ในการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน กลุมบริษัทมีการจัดกลุมลูกหนี้การคา

ตามความเส่ียงดานเครดิตที่มีลักษณะรวมกันและระยะเวลาเกินกําหนดชําระ อัตราขาดทุนดาน
เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนพิจารณาจากลักษณะการจายชําระเงินในอดีต ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิต
จากประสบการณในอดีตและปจจัยในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบตออัตราขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน ดวยวิธีการดังกลาว คาเผ่ือผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้การคามีรายละเอียด ดังนี้ 

บาท
งบการเงินรวม

ยังไมถึง
กําหนดชาํระ

ไมเกิน 
6 เดือน 6 - 12 เดือน

 
 

เกินกวา 
12 เดือน  รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ยอดลูกหนี้ 35,893,833 18,451,668 3,754,317  3,462,611 61,562,429
คาเผื่อผลขาดทุน (177,011) 2,838,918 2,624,699  3,047,092 8,333,698

 
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยังไมถึง

กําหนดชาํระ
ไมเกิน
6 เดือน 6 - 12 เดือน

 
 

เกินกวา 
12 เดือน  รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ยอดลูกหนี้ 35,893,833 16,505,498 2,802,632  2,170,816 57,372,779
คาเผื่อผลขาดทุน (177,011) 2,838,918 2,172,406  1,755,298 6,589,611

ลูกหนี้กำรค้ำ

ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทมีกำรจัดกลุ่มลูกหนี้กำรค้ำตำมควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและระยะเวลำเกินก�ำหนดช�ำระ อัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
พิจำรณำจำกลักษณะกำรจ่ำยช�ำระเงินในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัย
ในอนำคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ส�ำหรับลูกหนี้กำรค้ำมีรำยละเอียด ดังนี้
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การบัญชีปองกันความเส่ียง 
สัญญาอนุพันธและกิจกรรมปองกันความเส่ียง บริษัทมีรายการสัญญาอนุพันธดังตอไปน้ี 

 บาท
 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 1 มกราคม  2563 
สินทรัพยหมุนเวียน 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
   - การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม 285,431
รวมสินทรัพยหมุนเวียนสัญญาอนุพันธ 285,431
หน้ีสินไมหมุนเวียน 
สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบ้ีย
   - การปองกันความเส่ียงในมลูคายุติธรรม 896,831
รวมหนี้สินไมหมุนเวียนสัญญาอนุพันธ 896,831

 
 

ลูกหนี้การคา  
ในการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน กลุมบริษัทมีการจัดกลุมลูกหนี้การคา

ตามความเส่ียงดานเครดิตที่มีลักษณะรวมกันและระยะเวลาเกินกําหนดชําระ อัตราขาดทุนดาน
เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนพิจารณาจากลักษณะการจายชําระเงินในอดีต ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิต
จากประสบการณในอดีตและปจจัยในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบตออัตราขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน ดวยวิธีการดังกลาว คาเผ่ือผลขาดทุนสําหรับลูกหนี้การคามีรายละเอยีด ดังนี้ 

บาท
งบการเงินรวม

ยังไมถึง
กําหนดชาํระ

ไมเกิน 
6 เดือน 6 - 12 เดือน

 
 

เกินกวา 
12 เดือน  รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ยอดลูกหนี้ 35,893,833 18,451,668 3,754,317  3,462,611 61,562,429
คาเผื่อผลขาดทุน (177,011) 2,838,918 2,624,699  3,047,092 8,333,698

 
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยังไมถึง

กําหนดชาํระ
ไมเกิน
6 เดือน 6 - 12 เดือน

 
 

เกินกวา 
12 เดือน  รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
ยอดลูกหนี้ 35,893,833 16,505,498 2,802,632  2,170,816 57,372,779
คาเผื่อผลขาดทุน (177,011) 2,838,918 2,172,406  1,755,298 6,589,611
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กำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กับค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้
กำรค้ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดังนี้
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การกระทบยอดคาเผ่ือผลขาดทุนลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กับคาเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ี
การคา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังนี้  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
คาเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 6,113,499 4,369,412
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีตอกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 2,220,199 2,220,199
คาเผ่ือผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 8,333,698 6,589,611

 
4.2 สัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชาดังกลาววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายชําระตาม
สัญญาเชาท่ียังไมไดจายชําระ คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท อัตราดอกเบ้ีย
เงินกูยืมสวนเพิ่มดังกลาวที่นํามาคํานวณหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 รอยละ 4.50 ตอป 

 
 สําหรับสัญญาเชาท่ีเคยจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 

กลุมบริษัทรับรูมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชาดังกลาวกอนวันนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชและ
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีนํามาปฏิบัติใชคร้ังแรก  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

ภาระผูกพนัตามสัญญาเชาดาํเนนิงานที่เปดเผย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 208,633,794  179,544,599
บวก สิทธิที่จะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีคอนขางแนทีจ่ะมีการใชสิทธิ 315,122,297  314,709,759
หัก  สัญญาพิจารณาเปนสัญญาบริการ (121,571,929)   (121,571,929)  
หัก คาเชาจายลวงหนา (1,493,322)           -

 400,690,840  372,682,429
หัก  ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญช ี (46,514,141)  (35,112,249)
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิม่ข้ึนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที ่16 มาถอืปฏิบัติ  354,176,699  337,570,180

หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 -  -
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 354,176,699  337,570,180

   
ประกอบดวย   

หนี้สินสัญญาเชาหมุนเวียน 85,794,269  85,794,269
หนี้สินสัญญาเชาไมหมุนเวียน 268,382,430  251,775,911

 354,176,699  337,570,180
 

4.2	 สัญญำเช่ำ

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำววัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำ
ที่ยังไม่ได้จ่ำยช�ำระ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ดังกล่ำวที่น�ำมำค�ำนวณหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ร้อยละ 4.50 ต่อปี

ส�ำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 กลุ่มบริษัท
รับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวก่อนวันน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติเป็นมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่น�ำ
มำปฏิบัติใช้ครั้งแรก 
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การกระทบยอดคาเผ่ือผลขาดทุนลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กับคาเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ี
การคา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังนี้  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 6,113,499 4,369,412
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีตอกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 2,220,199 2,220,199
คาเผ่ือผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 8,333,698 6,589,611

 
4.2 สัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชาดังกลาววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายชําระตาม
สัญญาเชาท่ียังไมไดจายชําระ คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท อัตราดอกเบ้ีย
เงินกูยืมสวนเพ่ิมดังกลาวท่ีนํามาคํานวณหนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 รอยละ 4.50 ตอป 

 
 สําหรับสัญญาเชาท่ีเคยจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 

กลุมบริษัทรับรูมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชาดังกลาวกอนวันนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติเปนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชและ
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีนํามาปฏิบัติใชคร้ังแรก  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

ภาระผูกพนัตามสัญญาเชาดาํเนนิงานท่ีเปดเผย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 208,633,794  179,544,599
บวก สิทธิที่จะซ้ือหรือขยายระยะเวลาที่คอนขางแนทีจ่ะมีการใชสิทธิ 315,122,297  314,709,759
หัก  สัญญาพิจารณาเปนสัญญาบริการ (121,571,929)   (121,571,929)  
หัก คาเชาจายลวงหนา (1,493,322)           -

 400,690,840  372,682,429
หัก  ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญช ี (46,514,141)  (35,112,249)
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิม่ข้ึนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที ่16 มาถอืปฏิบัติ  354,176,699  337,570,180

หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 -  -
หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 354,176,699  337,570,180

   
ประกอบดวย   

หนี้สินสัญญาเชาหมุนเวียน 85,794,269  85,794,269
หนี้สินสัญญาเชาไมหมุนเวียน 268,382,430  251,775,911

 354,176,699  337,570,180
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สินทรัพยสิทธิการใชแบงตามประเภทสินทรัพยไดดังนี้ 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
      ที่ดนิ 18,099,841 -
      สิทธิการเชาทีด่ิน 5,524,264 -
      สิทธิการเชาอาคาร 30,318,461 30,318,461
      พื้นที่เชา 386,745,726  386,745,726
 สวนปรับปรุงพื้นที่เชา 32,911,467  32,911,467
      ยานพาหนะ 7,225,352  7,225,352
รวมสินทรัพยสิทธิการใช 480,825,111  457,201,006

 
5. รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงมีความเก่ียวของกันท้ังโดย
ทางตรงและโดยทางออมในหุนสามัญและ/หรือเปนกรรมการชุดเดียวกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัท บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ซ่ึงเปนไปตามธุรกิจ  

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันมีดังตอไปน้ี 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เบสแล็บ จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง  

 
บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 โดยสามารถสรุปดังนี้   
   บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  นโยบายการกําหนดราคา 2563 2562  2563 2562
รายการในงบกําไรขาดทุน    
บริษัทยอย   
ขายสินคา  ราคาตลาด - -  386,134 141,933
คาบริการจาย  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน - -  - 117,196
ดอกเบี้ยรับ  รอยละ MOR ตอป - -  - 86,282
คาบริการรับ  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน - -  4,673 76,682
เงินปนผลรบั  ตามที่ประกาศจาย - -  4,150,000 -

5.	 รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บรษิทัมรีำยกำรธรุกจิทีส่�ำคัญกับบคุคลและกจิกำรทีเ่ก่ียวข้องกนัซึง่มคีวำมเกีย่วข้องกันทัง้โดยทำงตรงและ
โดยทำงอ้อมในหุ้นสำมัญและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำร
ค้ำและเกณฑ์ตำมทีต่กลงกันระหว่ำงบรษิทั บรษิทัย่อยและบคุคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ซึง่เป็นไปตำมธรุกิจ 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้
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สินทรัพยสิทธิการใชแบงตามประเภทสินทรัพยไดดังน้ี 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
      ที่ดนิ 18,099,841 -
      สิทธิการเชาทีด่ิน 5,524,264 -
      สิทธิการเชาอาคาร 30,318,461 30,318,461
      พื้นที่เชา 386,745,726  386,745,726
 สวนปรับปรุงพื้นที่เชา 32,911,467  32,911,467
      ยานพาหนะ 7,225,352  7,225,352
รวมสินทรัพยสิทธิการใช 480,825,111  457,201,006

 
5. รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงมีความเกี่ยวของกันท้ังโดย
ทางตรงและโดยทางออมในหุนสามัญและ/หรือเปนกรรมการชุดเดียวกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัท บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ซ่ึงเปนไปตามธุรกิจ  

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันมีดังตอไปน้ี 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เบสแล็บ จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง  

 
บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 โดยสามารถสรุปดังนี้   
   บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  นโยบายการกําหนดราคา 2563 2562  2563 2562
รายการในงบกําไรขาดทุน    
บริษัทยอย   
ขายสินคา  ราคาตลาด - -  386,134 141,933
คาบริการจาย  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน - -  - 117,196
ดอกเบี้ยรับ  รอยละ MOR ตอป - -  - 86,282
คาบริการรับ  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน - -  4,673 76,682
เงินปนผลรบั  ตามที่ประกาศจาย - -  4,150,000 -

บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
และ 2562 โดยสำมำรถสรุปดังนี้
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สินทรัพยสิทธิการใชแบงตามประเภทสินทรัพยไดดังนี้ 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
      ที่ดนิ 18,099,841 -
      สิทธิการเชาทีด่ิน 5,524,264 -
      สิทธิการเชาอาคาร 30,318,461 30,318,461
      พื้นที่เชา 386,745,726  386,745,726
 สวนปรับปรุงพื้นที่เชา 32,911,467  32,911,467
      ยานพาหนะ 7,225,352  7,225,352
รวมสินทรัพยสิทธิการใช 480,825,111  457,201,006

 
5. รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงมีความเกี่ยวของกันท้ังโดย
ทางตรงและโดยทางออมในหุนสามัญและ/หรือเปนกรรมการชุดเดียวกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัท บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ซ่ึงเปนไปตามธุรกิจ  

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันมีดังตอไปน้ี 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เบสแล็บ จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง  

 
บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 โดยสามารถสรุปดังนี้   
   บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  นโยบายการกําหนดราคา 2563 2562  2563 2562
รายการในงบกําไรขาดทุน    
บริษัทยอย   
ขายสินคา  ราคาตลาด - -  386,134 141,933
คาบริการจาย  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน - -  - 117,196
ดอกเบี้ยรับ  รอยละ MOR ตอป - -  - 86,282
คาบริการรับ  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน - -  4,673 76,682
เงินปนผลรบั  ตามที่ประกาศจาย - -  4,150,000 -
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   บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  นโยบายการกําหนดราคา 2563 2562  2563 2562
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
 เงินปนผลรบั  ตามที่ประกาศจาย - -  500,000 1,000,000
บริษัทที่เกี่ยวของกัน    
คาบริการรับ  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 33,645 4,260,950  33,645 4,260,950
ซ้ือสินคา  ราคาตลาด 540,197 3,056,024  540,197 3,056,024

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย    
คาเชาที่ดิน  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 1,115,404 1,116,555  - -
สิทธิการเชาที่ดนิตัดจาย  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 286,060 285,259  - -
ดอกเบี้ยจาย  รอยละ 5 - 6 ตอป 62,541 60,000  - -

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม

และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
บริษัทยอย    

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - -  7,482  14,925
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 229,588 1,495,068  229,588  1,495,068
เจาหน้ีการคา 1,074,813 1,137,794  1,074,813  1,137,794

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย     
       สิทธิการเชาที่ดินตดัจาย 5,238,224 5,524,264  -  -

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของ
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ผลประโยชนระยะส้ัน 14,601,019 22,982,402  11,284,985  19,737,210
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 637,348 2,332,510  532,336  2,166,378
 รวม 15,238,367 25,314,912  11,817,321  21,903,588

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสำระส�ำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้
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   บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  นโยบายการกําหนดราคา 2563 2562  2563 2562
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
 เงินปนผลรบั  ตามที่ประกาศจาย - -  500,000 1,000,000
บริษัทที่เกี่ยวของกัน    
คาบริการรับ  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 33,645 4,260,950  33,645 4,260,950
ซ้ือสินคา  ราคาตลาด 540,197 3,056,024  540,197 3,056,024

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย    
คาเชาที่ดิน  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 1,115,404 1,116,555  - -
สิทธิการเชาที่ดนิตัดจาย  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 286,060 285,259  - -
ดอกเบี้ยจาย  รอยละ 5 - 6 ตอป 62,541 60,000  - -

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม

และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
บริษัทยอย    

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - -  7,482  14,925
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 229,588 1,495,068  229,588  1,495,068
เจาหนี้การคา 1,074,813 1,137,794  1,074,813  1,137,794

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย     
       สิทธิการเชาที่ดินตดัจาย 5,238,224 5,524,264  -  -

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของ
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ผลประโยชนระยะส้ัน 14,601,019 22,982,402  11,284,985  19,737,210
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 637,348 2,332,510  532,336  2,166,378
 รวม 15,238,367 25,314,912  11,817,321  21,903,588
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของ
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้
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   บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  นโยบายการกําหนดราคา 2563 2562  2563 2562
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     
 เงินปนผลรับ  ตามที่ประกาศจาย - -  500,000 1,000,000
บริษัทที่เกี่ยวของกัน    
คาบริการรับ  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 33,645 4,260,950  33,645 4,260,950
ซ้ือสินคา  ราคาตลาด 540,197 3,056,024  540,197 3,056,024

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย    
คาเชาที่ดิน  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 1,115,404 1,116,555  - -
สิทธิการเชาที่ดนิตัดจาย  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 286,060 285,259  - -
ดอกเบี้ยจาย  รอยละ 5 - 6 ตอป 62,541 60,000  - -

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม

และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน    
บริษัทยอย    

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - -  7,482  14,925
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 229,588 1,495,068  229,588  1,495,068
เจาหนี้การคา 1,074,813 1,137,794  1,074,813  1,137,794

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย     
       สิทธิการเชาที่ดินตดัจาย 5,238,224 5,524,264  -  -

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของ
กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ผลประโยชนระยะส้ัน 14,601,019 22,982,402  11,284,985  19,737,210
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 637,348 2,332,510  532,336  2,166,378
 รวม 15,238,367 25,314,912  11,817,321  21,903,588

 
 

6.		เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

บัญชีนี้ประกอบด้วย

- 42 - 
 

6.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
เงินสด 11,512,277 16,302,807  11,227,486  16,132,211
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 2,843,482 5,017,520  2,161,839  4,876,810
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 105,749,620 90,173,003  24,655,310  27,083,124
 รวม 120,105,379 111,493,330  38,044,635  48,092,145

 
7.  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
  บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกนั     
แยกตามอายุหนี้ทีค่างชําระ     

     ยังไมถึงกําหนดชําระ - 1,495,068  7,482  1,509,993
     มากกวา 12 เดือน 229,589 -  229,589  -
  รวม 229,589 1,495,068  237,071  1,509,993
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น     
แยกตามอายุหนี้ทีค่างชําระ     

     ยังไมถึงกําหนดชําระ 34,673,448 35,893,833  34,673,448  35,893,833
     0 - 6 เดือน 8,445,769 18,451,668  5,772,996  16,505,498
     6 - 12 เดือน 3,576,785 3,754,317  2,187,010  2,802,632
     มากกวา 12 เดือน 8,865,597 3,462,611  6,790,457  2,170,816
  รวม 55,561,599 61,562,429  49,423,911  57,372,779
หัก  ผลขาดทุนทีค่าดวาจะเกิดข้ึน (4,770,700) (6,149,513)  (2,022,762)  (4,405,426)

         คาเผื่อการรับคืนสินคา (1,792,858) (2,760,638)  (1,792,858)  (2,760,638)
  รวม 48,998,041 52,652,278  45,608,291  50,206,715
รวมลูกหนี้การคา 49,227,630 54,147,346  45,845,362  51,716,708
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น    
เงินทดรองจาย 756,768 535,952  749,768  508,965
อื่น ๆ 5,751,886 3,105,590 3,563,448 2,473,239
รวมลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 6,508,654 3,641,542  4,313,216  2,982,204
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 55,736,284 57,788,888  50,158,578  54,698,912
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7.	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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6.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
เงินสด 11,512,277 16,302,807  11,227,486  16,132,211
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 2,843,482 5,017,520  2,161,839  4,876,810
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 105,749,620 90,173,003  24,655,310  27,083,124
 รวม 120,105,379 111,493,330  38,044,635  48,092,145

 
7.  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
  บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกนั     
แยกตามอายุหนี้ทีค่างชําระ     

     ยังไมถึงกําหนดชําระ - 1,495,068  7,482  1,509,993
     มากกวา 12 เดือน 229,589 -  229,589  -
  รวม 229,589 1,495,068  237,071  1,509,993
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น     
แยกตามอายุหนี้ทีค่างชําระ     

     ยังไมถึงกําหนดชําระ 34,673,448 35,893,833  34,673,448  35,893,833
     0 - 6 เดือน 8,445,769 18,451,668  5,772,996  16,505,498
     6 - 12 เดือน 3,576,785 3,754,317  2,187,010  2,802,632
     มากกวา 12 เดือน 8,865,597 3,462,611  6,790,457  2,170,816
  รวม 55,561,599 61,562,429  49,423,911  57,372,779
หัก  ผลขาดทุนทีค่าดวาจะเกิดข้ึน (4,770,700) (6,149,513)  (2,022,762)  (4,405,426)

         คาเผื่อการรับคืนสินคา (1,792,858) (2,760,638)  (1,792,858)  (2,760,638)
  รวม 48,998,041 52,652,278  45,608,291  50,206,715
รวมลูกหนี้การคา 49,227,630 54,147,346  45,845,362  51,716,708
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น    
เงินทดรองจาย 756,768 535,952  749,768  508,965
อื่น ๆ 5,751,886 3,105,590 3,563,448 2,473,239
รวมลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 6,508,654 3,641,542  4,313,216  2,982,204
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 55,736,284 57,788,888  50,158,578  54,698,912
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและค่ำเผื่อกำรรับคืนสินค้ำสรุปได้ดังนี้
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รายการเปล่ียนแปลงของคาเผ่ือผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนและคาเผ่ือการรับคืนสินคาสรุปไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 คาเผื่อผล

ขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดข้ึน

คาเผื่อการรับ
คืนสินคา 

 คาเผื่อผล
ขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดข้ึน 

 คาเผื่อการ 
รับคืนสินคา 

ยอดยกมาตนป 6,149,513 2,760,638  4,405,426 2,760,638
บวก  คาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนและคา  
        เผือ่การรับคืนสินคาระหวางป 1,003,851 -      -  -
หัก   โอนกลบัคาเผื่อผลขาดทนุที่คาดวาจะเกดิข้ึน   
        และคาเผือ่การรับคืนสินคาระหวางป (2,382,664) (967,780)  (2,382,664) (967,780)
ยอดคงเหลือปลายป 4,770,700 1,792,858  2,022,762 1,792,858

 
8. สินคาคงเหลือ 
  บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

วัตถุดิบ 731,236 1,073,796  731,236 1,073,796
สินคาระหวางผลิต 8,805,697 7,195,136  8,805,697 7,043,776
สินคาสําเร็จรูป 485,519,862 487,878,038  483,476,897 486,643,812

รวม 495,056,795 496,146,970  493,013,830 494,761,384
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (2,990,253) (2,766,575)  (2,990,253) (2,766,575)

คาเผือ่สินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา (174,242,723) (165,788,435)  (174,143,138) (165,688,850)
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 317,823,819 327,591,960  315,880,439 326,305,959
 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือสินคาสูญหายและสินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวสรุปไดดังน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

ยอดยกมาตนป 168,555,010 191,017,875  168,455,425  190,911,454
เพิ่มข้ึน 21,030,453 8,791,589  21,030,453  8,791,590
ลดลง (12,352,487) (31,254,454)  (12,352,487)  (31,247,619)
ยอดคงเหลือปลายป 177,232,976 168,555,010  177,133,391  168,455,425

8.	 สินค้ำคงเหลือ

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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รายการเปล่ียนแปลงของคาเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนและคาเผ่ือการรับคืนสินคาสรุปไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 คาเผื่อผล

ขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดข้ึน

คาเผื่อการรับ
คืนสินคา 

 คาเผื่อผล
ขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดข้ึน 

 คาเผื่อการ 
รับคืนสินคา 

ยอดยกมาตนป 6,149,513 2,760,638  4,405,426 2,760,638
บวก  คาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนและคา  
        เผือ่การรับคืนสินคาระหวางป 1,003,851 -      -  -
หัก   โอนกลบัคาเผื่อผลขาดทนุที่คาดวาจะเกดิข้ึน   
        และคาเผือ่การรับคืนสินคาระหวางป (2,382,664) (967,780)  (2,382,664) (967,780)
ยอดคงเหลือปลายป 4,770,700 1,792,858  2,022,762 1,792,858

 
8. สินคาคงเหลือ 
  บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

วัตถุดิบ 731,236 1,073,796  731,236 1,073,796
สินคาระหวางผลิต 8,805,697 7,195,136  8,805,697 7,043,776
สินคาสําเร็จรูป 485,519,862 487,878,038  483,476,897 486,643,812

รวม 495,056,795 496,146,970  493,013,830 494,761,384
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (2,990,253) (2,766,575)  (2,990,253) (2,766,575)

คาเผือ่สินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา (174,242,723) (165,788,435)  (174,143,138) (165,688,850)
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 317,823,819 327,591,960  315,880,439 326,305,959
 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือสินคาสูญหายและสินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวสรุปไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

ยอดยกมาตนป 168,555,010 191,017,875  168,455,425  190,911,454
เพิ่มข้ึน 21,030,453 8,791,589  21,030,453  8,791,590
ลดลง (12,352,487) (31,254,454)  (12,352,487)  (31,247,619)
ยอดคงเหลือปลายป 177,232,976 168,555,010  177,133,391  168,455,425

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำยและสินค้ำเสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวสรุปได้ดังนี้
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รายการเปล่ียนแปลงของคาเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนและคาเผ่ือการรับคืนสินคาสรุปไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 คาเผื่อผล

ขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดข้ึน

คาเผื่อการรับ
คืนสินคา 

 คาเผื่อผล
ขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดข้ึน 

 คาเผื่อการ 
รับคืนสินคา 

ยอดยกมาตนป 6,149,513 2,760,638  4,405,426 2,760,638
บวก  คาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนและคา  
        เผือ่การรับคืนสินคาระหวางป 1,003,851 -      -  -
หัก   โอนกลบัคาเผื่อผลขาดทนุที่คาดวาจะเกดิข้ึน   
        และคาเผือ่การรับคืนสินคาระหวางป (2,382,664) (967,780)  (2,382,664) (967,780)
ยอดคงเหลือปลายป 4,770,700 1,792,858  2,022,762 1,792,858

 
8. สินคาคงเหลือ 
  บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

วัตถุดิบ 731,236 1,073,796  731,236 1,073,796
สินคาระหวางผลิต 8,805,697 7,195,136  8,805,697 7,043,776
สินคาสําเร็จรูป 485,519,862 487,878,038  483,476,897 486,643,812

รวม 495,056,795 496,146,970  493,013,830 494,761,384
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (2,990,253) (2,766,575)  (2,990,253) (2,766,575)

คาเผือ่สินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา (174,242,723) (165,788,435)  (174,143,138) (165,688,850)
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 317,823,819 327,591,960  315,880,439 326,305,959
 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือสินคาสูญหายและสินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวสรุปไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

ยอดยกมาตนป 168,555,010 191,017,875  168,455,425  190,911,454
เพิ่มข้ึน 21,030,453 8,791,589  21,030,453  8,791,590
ลดลง (12,352,487) (31,254,454)  (12,352,487)  (31,247,619)
ยอดคงเหลือปลายป 177,232,976 168,555,010  177,133,391  168,455,425
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9.	 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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9. สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

เงินลงทุนในหลักทรัพย    
หนวยลงทุน - ราคาทุน 117,883,316 100,000  117,883,316  100,000
บวก   กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
          มูลคาเงินลงทุน 157,176 34

 
157,176 

  
34

เงินลงทุนในหลักทรัพย     
 -  แสดงตามมูลคายุติธรรม 118,040,492 100,034  118,040,492  100,034
สัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 290,365 -  290,365  -
เงินฝากประจํา อายุ 7 เดือน - 6,000,000  -  -
รวม 118,330,857 6,100,034  118,330,857  100,034

 
10.   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

   บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

วัสดุส้ินเปลือง 15,197,124 18,616,162  15,056,857 17,895,191
คาใชจายลวงหนา 10,016,567 14,056,602  8,470,103 12,448,651
อื่นๆ 3,647,435 4,016,832  2,740,452 3,894,455

รวม 28,861,126 36,689,596  26,267,412 34,238,297
 
11. เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีภาระค้ําประกัน 

   บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563  2562
เงินฝากประจํา 12 เดือน 8,000,000  8,000,000
พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป 4,952,177  4,932,664

 รวม 12,952,177  12,932,664
 
 
 

10.	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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9. สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

เงินลงทุนในหลักทรัพย    
หนวยลงทุน - ราคาทุน 117,883,316 100,000  117,883,316  100,000
บวก   กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
          มูลคาเงินลงทุน 157,176 34

 
157,176 

  
34

เงินลงทุนในหลักทรัพย     
 -  แสดงตามมูลคายุติธรรม 118,040,492 100,034  118,040,492  100,034
สัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 290,365 -  290,365  -
เงินฝากประจํา อายุ 7 เดือน - 6,000,000  -  -
รวม 118,330,857 6,100,034  118,330,857  100,034

 
10.   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

   บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

วัสดุส้ินเปลือง 15,197,124 18,616,162  15,056,857 17,895,191
คาใชจายลวงหนา 10,016,567 14,056,602  8,470,103 12,448,651
อื่นๆ 3,647,435 4,016,832  2,740,452 3,894,455

รวม 28,861,126 36,689,596  26,267,412 34,238,297
 
11. เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีภาระค้ําประกัน 

   บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563  2562
เงินฝากประจํา 12 เดือน 8,000,000  8,000,000
พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป 4,952,177  4,932,664

 รวม 12,952,177  12,932,664
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11.	 เงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนอื่นที่มีภำระค�้ำประกัน

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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9. สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

เงินลงทุนในหลักทรัพย    
หนวยลงทุน - ราคาทุน 117,883,316 100,000  117,883,316  100,000
บวก   กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
          มูลคาเงินลงทุน 157,176 34

 
157,176 

  
34

เงินลงทุนในหลักทรัพย     
 -  แสดงตามมูลคายุติธรรม 118,040,492 100,034  118,040,492  100,034
สัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 290,365 -  290,365  -
เงินฝากประจํา อายุ 7 เดือน - 6,000,000  -  -
รวม 118,330,857 6,100,034  118,330,857  100,034

 
10.   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

   บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562

วัสดุส้ินเปลือง 15,197,124 18,616,162  15,056,857 17,895,191
คาใชจายลวงหนา 10,016,567 14,056,602  8,470,103 12,448,651
อื่นๆ 3,647,435 4,016,832  2,740,452 3,894,455

รวม 28,861,126 36,689,596  26,267,412 34,238,297
 
11. เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีภาระค้ําประกัน 

   บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563  2562
เงินฝากประจํา 12 เดือน 8,000,000  8,000,000
พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป 4,952,177  4,932,664

 รวม 12,952,177  12,932,664
 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินฝำกธนำคำรประจ�ำ 12 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 และ
ร้อยละ 1.85 ต่อปี ตำมล�ำดับ และเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์อำยุ 10 ปี มูลค่ำตำมหน้ำตั๋วจ�ำนวน 5.00 
ล้ำนบำท และจ�ำนวน 5.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.625 และร้อยละ 3.625 ต่อปี ตำมล�ำดับ 
ได้น�ำไปค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรเช่ำพื้นที่และตัวแทนจ�ำหน่ำย (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 34.2)

12.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1		รำยละเอยีดของบรษิทัร่วม
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 
และรอยละ 1.85 ตอป ตามลําดับ และเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยอายุ 10 ป มูลคาตามหนาต๋ัวจํานวน 
5.00 ลานบาท และจํานวน 5.00 ลานบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.625 และรอยละ 3.625 ตอป 
ตามลําดับ ไดนําไปคํ้าประกันการใชไฟฟา การเชาพื้นท่ีและตัวแทนจําหนาย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 34.2) 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 12.1  รายละเอียดของบริษัทรวม 
   บาท
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย - สุทธิ  วิธีราคาทุน

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ   (รอยละ) 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร  25 24,667,783 24,945,699 (580,000) (580,000) 24,087,783  24,365,699  100,000 100,000
 รวม เทคนิคและคูมือวิศวกร 24,667,783 24,945,699 (580,000) (580,000) 24,087,783  24,365,699  100,000 100,000

 
12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู
เงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลที่บริษทัรับในระหวางป
 2563 2562 2563  2562

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  222,084 26,920 500,000  1,000,000
  222,084 26,920 500,000  1,000,000

 
12.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม โดยสรุปมีดังนี้ 
 บาท
 ทุนเรียกชําระ  สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับป  กําไรสําหรับป

ชื่อบริษัท 2563  2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 400,000  400,000 84,534,771 88,274,810 1,394,911 1,294,579 4,520,178 4,472,231  1,075,577 888,336

 
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยทีแ่สดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    บาท 

ชื่อบริษัท  
ทุนที่ออกและ 
เรยีกชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

คาเผื่อการดอยคา 
ของเงินลงทุน

มูลคาตามบญัช ี
วิธีราคาทุน - สุทธิ  

เงินปนผลทีบ่รษิัทรบั 
ในระหวางป

  2563  2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
 (พันบาท)  (พันบาท)  (รอยละ) (รอยละ)    
บรษิัท เบสแล็บ จํากัด 250  250 60.00 60.00 150,000 150,000 - - 150,000 150,000            -      -
บริษทั เพลินพัฒน จํากัด 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   4,150,000 -
 รวม   83,150,000 83,150,000 (13,667,909) (13,667,909) 69,482,091 69,482,091  4,150,000 -

12.2	ส่วนแบ่งก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่ำงปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับ
จำกบริษัทร่วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 
และรอยละ 1.85 ตอป ตามลําดับ และเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยอายุ 10 ป มูลคาตามหนาต๋ัวจํานวน 
5.00 ลานบาท และจํานวน 5.00 ลานบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.625 และรอยละ 3.625 ตอป 
ตามลําดับ ไดนําไปคํ้าประกันการใชไฟฟา การเชาพื้นท่ีและตัวแทนจําหนาย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 34.2) 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 12.1  รายละเอียดของบริษัทรวม 
   บาท
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย - สุทธิ  วิธีราคาทุน

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ   (รอยละ) 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร  25 24,667,783 24,945,699 (580,000) (580,000) 24,087,783  24,365,699  100,000 100,000
 รวม เทคนิคและคูมือวิศวกร 24,667,783 24,945,699 (580,000) (580,000) 24,087,783  24,365,699  100,000 100,000

 
12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู
เงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลที่บริษทัรับในระหวางป
 2563 2562 2563  2562

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  222,084 26,920 500,000  1,000,000
  222,084 26,920 500,000  1,000,000

 
12.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม โดยสรุปมีดังนี้ 
 บาท
 ทุนเรียกชําระ  สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับป  กําไรสําหรับป

ชื่อบริษัท 2563  2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 400,000  400,000 84,534,771 88,274,810 1,394,911 1,294,579 4,520,178 4,472,231  1,075,577 888,336

 
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยทีแ่สดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    บาท 

ชื่อบริษัท  
ทุนที่ออกและ 
เรยีกชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

คาเผื่อการดอยคา 
ของเงินลงทุน

มูลคาตามบญัช ี
วิธีราคาทุน - สุทธิ  

เงินปนผลทีบ่รษิัทรบั 
ในระหวางป

  2563  2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
 (พันบาท)  (พันบาท)  (รอยละ) (รอยละ)    
บรษิัท เบสแล็บ จํากัด 250  250 60.00 60.00 150,000 150,000 - - 150,000 150,000            -      -
บริษทั เพลินพัฒน จํากัด 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   4,150,000 -
 รวม   83,150,000 83,150,000 (13,667,909) (13,667,909) 69,482,091 69,482,091  4,150,000 -
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12.3	ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมที่มีสำระส�ำคัญ

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดังนี้
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 
และรอยละ 1.85 ตอป ตามลําดับ และเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยอายุ 10 ป มูลคาตามหนาต๋ัวจํานวน 
5.00 ลานบาท และจํานวน 5.00 ลานบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.625 และรอยละ 3.625 ตอป 
ตามลําดับ ไดนําไปคํ้าประกันการใชไฟฟา การเชาพื้นท่ีและตัวแทนจําหนาย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 34.2) 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 12.1  รายละเอียดของบริษัทรวม 
   บาท
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย - สุทธิ  วิธีราคาทุน

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ   (รอยละ) 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร  25 24,667,783 24,945,699 (580,000) (580,000) 24,087,783  24,365,699  100,000 100,000
 รวม เทคนิคและคูมือวิศวกร 24,667,783 24,945,699 (580,000) (580,000) 24,087,783  24,365,699  100,000 100,000

 
12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู
เงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลที่บริษทัรับในระหวางป
 2563 2562 2563  2562

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  222,084 26,920 500,000  1,000,000
  222,084 26,920 500,000  1,000,000

 
12.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม โดยสรุปมีดังนี้ 
 บาท
 ทุนเรียกชําระ  สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับป  กําไรสําหรับป

ชื่อบริษัท 2563  2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 400,000  400,000 84,534,771 88,274,810 1,394,911 1,294,579 4,520,178 4,472,231  1,075,577 888,336

 
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    บาท 

ชื่อบริษัท  
ทุนที่ออกและ 
เรยีกชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

คาเผื่อการดอยคา 
ของเงินลงทุน

มูลคาตามบญัช ี
วิธีราคาทุน - สุทธิ  

เงินปนผลทีบ่รษิัทรบั 
ในระหวางป

  2563  2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
 (พันบาท)  (พันบาท)  (รอยละ) (รอยละ)    
บรษิัท เบสแล็บ จํากัด 250  250 60.00 60.00 150,000 150,000 - - 150,000 150,000            -      -
บริษทั เพลินพัฒน จํากัด 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   4,150,000 -
 รวม   83,150,000 83,150,000 (13,667,909) (13,667,909) 69,482,091 69,482,091  4,150,000 -

13.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1	 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร	มรีำยละเอยีดดังต่อไปนี้
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 
และรอยละ 1.85 ตอป ตามลําดับ และเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยอายุ 10 ป มูลคาตามหนาต๋ัวจํานวน 
5.00 ลานบาท และจํานวน 5.00 ลานบาท ตามลําดับ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.625 และรอยละ 3.625 ตอป 
ตามลําดับ ไดนําไปคํ้าประกันการใชไฟฟา การเชาพื้นท่ีและตัวแทนจําหนาย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 34.2) 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 12.1  รายละเอียดของบริษัทรวม 
   บาท
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย - สุทธิ  วิธีราคาทุน

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ   (รอยละ) 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร  25 24,667,783 24,945,699 (580,000) (580,000) 24,087,783  24,365,699  100,000 100,000
 รวม เทคนิคและคูมือวิศวกร 24,667,783 24,945,699 (580,000) (580,000) 24,087,783  24,365,699  100,000 100,000

 
12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู
เงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลที่บริษทัรับในระหวางป
 2563 2562 2563  2562

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  222,084 26,920 500,000  1,000,000
  222,084 26,920 500,000  1,000,000

 
12.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม โดยสรุปมีดังนี้ 
 บาท
 ทุนเรียกชําระ  สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับป  กําไรสําหรับป

ชื่อบริษัท 2563  2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 400,000  400,000 84,534,771 88,274,810 1,394,911 1,294,579 4,520,178 4,472,231  1,075,577 888,336

 
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยทีแ่สดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    บาท 

ชื่อบริษัท  
ทุนที่ออกและ 
เรยีกชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

คาเผื่อการดอยคา 
ของเงินลงทุน

มูลคาตามบญัช ี
วิธีราคาทุน - สุทธิ  

เงินปนผลท่ีบรษิัทรบั 
ในระหวางป

  2563  2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
 (พันบาท)  (พันบาท)  (รอยละ) (รอยละ)    
บรษิัท เบสแล็บ จํากัด 250  250 60.00 60.00 150,000 150,000 - - 150,000 150,000            -      -
บริษทั เพลินพัฒน จํากัด 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   4,150,000 -
 รวม   83,150,000 83,150,000 (13,667,909) (13,667,909) 69,482,091 69,482,091  4,150,000 -

13.2	รำยละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ
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13.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ  
   บาท

 ช่ือบริษัท  
สัดสวนท่ีถือโดยสวนได
เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทยอยสะสม

กําไรท่ีแบงใหกับสวนไดเสีย   
ท่ีไมมีอํานาจควบคุม         

ในบริษัทยอยในระหวางป 

 เงินปนผลจายใหกับสวน  
ไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมในระหวางป

  2563  2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
  (รอยละ)  (รอยละ)     

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  51.03  51.03 93,673,614 82,741,962 15,257,822  10,209,833  4,324,167 -
 
13.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมี

สาระสําคัญ ซ่ึงเปนขอมูลกอนการตัดรายการระหวางกัน  
บาท 

2563  2562
สินทรัพยหมนุเวยีน 91,994,741  75,700,678
สินทรัพยไมหมุนเวยีน 325,331,329  279,892,961
หนี้สินหมุนเวยีน 128,644,549  84,609,298
หนี้สินไมหมนุเวยีน 98,921,168  102,877,750
   
รายได 222,190,406  212,243,278
กําไร   29,905,448  20,849,159
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 222,089  221,482
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 30,127,537  21,070,641
   
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 58,770,374  40,995,135
กระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (44,814,228)  (29,987,557)
กระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,676,225  (200,000)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ 18,632,371  10,807,578
 
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปน 

บริษัทยอยของบริษัท มีมติใหเปล่ียนผูดําเนินกิจการโรงเรียนจาก บริษัท เพลินพัฒน จํากัด เปนนิติบุคคล
โรงเรียนตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 24 เม่ือไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ
แลวใหโรงเรียนในระบบเปนนิติบุคคลนับต้ังแตวันที่ไดรับใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตเปนผูแทน
ของนิติบุคคล ซ่ึงเปนเหตุใหตองแยกโรงเรียนเพลินพัฒนาออกจาก บริษัท เพลินพัฒน จํากัด เพื่อให
บริหารงานเปนไปตาม พรบ.2550 

 



รายงานประจ�าปี 2563160

13.3	ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัท	 เพลินพัฒน์	 จ�ำกัด ที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจ
ควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน 
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13.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ  
   บาท

 ช่ือบริษัท  
สัดสวนท่ีถือโดยสวนได
เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมในบริษัทยอยสะสม

กําไรท่ีแบงใหกับสวนไดเสีย   
ท่ีไมมีอํานาจควบคุม         

ในบริษัทยอยในระหวางป 

 เงินปนผลจายใหกับสวน  
ไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมในระหวางป

  2563  2562 2563 2562 2563  2562  2563 2562
  (รอยละ)  (รอยละ)     

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  51.03  51.03 93,673,614 82,741,962 15,257,822  10,209,833  4,324,167 -
 
13.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมี

สาระสําคัญ ซ่ึงเปนขอมูลกอนการตัดรายการระหวางกัน  
บาท 

2563  2562
สินทรัพยหมนุเวยีน 91,994,741  75,700,678
สินทรัพยไมหมุนเวยีน 325,331,329  279,892,961
หนี้สินหมุนเวยีน 128,644,549  84,609,298
หนี้สินไมหมนุเวยีน 98,921,168  102,877,750
   
รายได 222,190,406  212,243,278
กําไร   29,905,448  20,849,159
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 222,089  221,482
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 30,127,537  21,070,641
   
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 58,770,374  40,995,135
กระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (44,814,228)  (29,987,557)
กระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,676,225  (200,000)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ 18,632,371  10,807,578
 
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปน 

บริษัทยอยของบริษัท มีมติใหเปล่ียนผูดําเนินกิจการโรงเรียนจาก บริษัท เพลินพัฒน จํากัด เปนนิติบุคคล
โรงเรียนตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 24 เม่ือไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนในระบบ
แลวใหโรงเรียนในระบบเปนนิติบุคคลนับต้ังแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตเปนผูแทน
ของนิติบุคคล ซ่ึงเปนเหตุใหตองแยกโรงเรียนเพลินพัฒนาออกจาก บริษัท เพลินพัฒน จํากัด เพื่อให
บริหารงานเปนไปตาม พรบ.2550 

 

เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท มีมติให้เปลี่ยนผู้ด�ำเนินกิจกำรโรงเรียนจำก บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด เป็นนิติบุคคลโรงเรียนตำม 
พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มำตรำ 24 เมื่อได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้วให้โรงเรียนใน
ระบบเป็นนิติบุคคลนับตั้งแต่วันท่ีได้รับใบอนุญำต และผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้แทนของนิติบุคคล ซึ่งเป็นเหตุ
ให้ต้องแยกโรงเรียนเพลินพัฒนำออกจำก บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด เพื่อให้บริหำรงำนเป็นไปตำม พรบ.2550

เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 ของ บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ประชุมมีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.50 
บำท ต่อหุ้น จ�ำนวน 16,947,550 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ำยปันผล จ�ำนวน 8.47 ล้ำนบำท จ่ำยให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 
สิงหำคม 2563
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14.	 ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ของ บริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ท่ีประชุมมีมติจายเงินปนผลระหวางกาลป 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 
0.50 บาท ตอหุน จํานวน 16,947,550 หุน รวมเปนเงินจายปนผล จํานวน 8.47 ลานบาท จายใหผูถือหุนใน
วันท่ี 24 สิงหาคม 2563 

 
14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท
 งบการเงินรวม
 ยอดตามบัญชี ผลกระทบจาก รายการเคล่ือนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี

 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม)

การนํามาตรฐาน 
TFRS 16  

มาถือปฏิบัติ

เพิ่มขึ้น ลดลง  โอนเขา 
(โอนออก) 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 

ราคาทุน    
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 479,007,312 -   15,000,000 -      4,998,481  499,005,793 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 820,646,422 -   748,241 (973,901)   3,916,514  824,337,276 
อาคารและคาตกแตงอาคาร 397,902,968 (214,637,627) 4,522,991 (24,292,580)  - 163,495,752 
ตนทุนการรื้อถอน 36,904,889 (19,844,205) - -  - 17,060,684
เครื่องใชสํานักงาน 575,924,637 -   11,197,402 (23,511,284)   3,211,236  566,821,991 
ยานพาหนะ 35,683,288 -   -   (7,759,044)   -    27,924,244 
งานระหวางกอสราง 5,895,677 -   24,995,666 -   (15,199,388) 15,691,955 
 รวม 2,351,965,193 (234,481,832) 56,464,300 (56,536,809)  (3,073,157) 2,114,337,695
คาเสื่อมราคาสะสม   
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 26,888,913 -   2,786,607 -      -    29,675,520 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 211,013,483 -   23,759,756 (514,444)   -    234,258,795 
อาคารและคาตกแตงอาคาร 348,675,095 (182,723,982) 10,972,075 (23,206,846)   -    153,716,342 
ตนทุนการรื้อถอน 35,907,067 (18,846,383) - -  - 17,060,684
เครื่องใชสํานักงาน 470,415,574 -   33,988,119 (22,093,386)   -    482,310,307 
ยานพาหนะ 31,348,631 -   1,182,444 (7,759,022)   -    24,772,053 
 รวม 1,124,248,763 (201,570,365) 72,689,001 (53,573,698)   -    941,793,701
คาเผื่อการดอยคา   
อาคารและคาตกแตงอาคาร 914,991 -   57,665 (914,991)   -    57,665 
 รวม 914,991 -   57,665 (914,991)   -    57,665 
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ   
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 454,263,154 -   -  -      -    454,263,154 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 41,338,500 -   -   (2,145,955)   -    39,192,545 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณรวมราคา

ประเมินเพิ่ม - สุทธิ 495,601,654 -   -   (2,145,955)   -    493,455,699 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธ ิ 1,722,403,093    1,665,942,028



รายงานประจ�าปี 2563162

- 48 - 
 

บาท
 งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(ปรับปรุงใหม)

รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ยอดตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม)

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา  
(โอนออก) 

ราคาทุน     
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 478,320,312 313,200 -  373,800   479,007,312
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 807,294,249 1,457,288 (1,302,087)  13,196,972   820,646,422
อาคารและคาตกแตงอาคาร 439,708,135 984,873 (46,547,915)  3,757,875   397,902,968
ตนทุนการร้ือถอน 36,904,889 - - -  36,904,889
เคร่ืองใชสํานักงาน 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
งานระหวางกอสราง 3,035,955 23,001,472 -  (20,141,750)  5,895,677
 รวม 2,462,481,126 41,310,601 (151,826,534) -  2,351,965,193
คาเสื่อมราคาสะสม   
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 24,157,109 2,731,804 - -  26,888,913
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 188,669,890 22,802,832 (459,239) -  211,013,483
อาคารและคาตกแตงอาคาร 369,636,964 22,289,770 (43,251,639) -  348,675,095
ตนทุนการร้ือถอน 35,318,826 588,241 - -  35,907,067
เคร่ืองใชสํานักงาน 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 1,179,567,996 86,563,241 (141,882,474) -  1,124,248,763
คาเผ่ือการดอยคา   
อาคารและคาตกแตงอาคาร 2,166,821 57,328 (1,309,158) -  914,991
 รวม 2,166,821 57,328 (1,309,158) -  914,991
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ     
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 454,263,154 - - -  454,263,154
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 43,478,591 - (2,140,091) -  41,338,500
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 
 รวมราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ 497,741,745

 
- (2,140,091)

 
-  495,601,654

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 1,778,488,054   1,722,403,093
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 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ยอดตามบัญชี ผลกระทบจาก รายการเคล่ือนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี

 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม)

การนํามาตรฐาน 
TFRS 16  

มาถือปฏิบัติ

เพิ่มขึ้น ลดลง  โอนเขา 
(โอนออก) 

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 

ราคาทุน    
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 364,160,894 -   -   -      -    364,160,894 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 553,793,229 -   -   -      -    553,793,229 
อาคารและคาตกแตงอาคาร 397,904,474 (214,637,627) 4,522,991 (24,292,580)  - 163,497,258 
ตนทุนการรื้อถอน 36,904,889 (19,844,205) - -  - 17,060,684
เครื่องใชสํานักงาน 498,620,352 -   2,468,525 (20,868,647)        65,000 480,285,230 
ยานพาหนะ 33,986,188 -   -   (7,759,044)   -    26,227,144 
งานระหวางกอสราง 2,571,748 -   649,358 -      (3,138,157) 82,949 
 รวม 1,887,941,774 (234,481,832) 7,640,874 (52,920,271)  (3,073,157) 1,605,107,388
คาเสื่อมราคาสะสม    
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 5,668,690 -   870,427 -      -    6,539,117 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 83,684,606 -   13,284,097 -      -    96,968,703 
อาคารและคาตกแตงอาคาร 348,674,546 (182,723,982) 10,972,075 (23,206,846)  - 153,715,793 
ตนทุนการรื้อถอน 35,907,067 (18,846,383) - -  - 17,060,684
เครื่องใชสํานักงาน 408,218,496 -   28,472,202 (19,463,401)   -    417,227,297 
ยานพาหนะ 29,840,038 -   993,938 (7,759,022)   -    23,074,954 
 รวม 911,993,443 (201,570,365) 54,592,739 (50,429,269)  - 714,586,548
คาเผื่อการดอยคา    
อาคารและคาตกแตงอาคาร 914,991 -   57,665 (914,991)   -    57,665 
 รวม 914,991 -   57,665 (914,991)   -    57,665 
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ   
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 453,344,554 -   -   -      -    453,344,554 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 21,334,297 -   -   (714,218)   -    20,620,079 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 รวมราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ 474,678,851 -   

   
-   

 
(714,218) 

   
-    

   
473,964,633 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธ ิ 1,449,712,191    1,364,427,808
    



รายงานประจ�าปี 2563164

- 50 - 
 

บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
(ปรับปรุงใหม)

รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ยอดตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม)

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา  
(โอนออก) 

ราคาทุน    
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 364,160,894 - - -  364,160,894
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 553,793,229 - - -  553,793,229
อาคารและคาตกแตงอาคาร 438,924,135 984,873 (45,762,409) 3,757,875  397,904,474
ตนทุนการร้ือถอน 36,904,889 - - -  36,904,889
เคร่ืองใชสํานักงาน 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
งานระหวางกอสราง - 7,631,406 - (5,059,658)  2,571,748
 รวม 2,016,742,247 16,185,572 (144,986,045) -  1,887,941,774
คาเสื่อมราคาสะสม   
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 4,800,641 868,049 - -  5,668,690
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 70,436,804 13,247,802 - -  83,684,606
อาคารและคาตกแตงอาคาร 369,313,138 22,185,243 (42,823,835) -  348,674,546
ตนทุนการร้ือถอน 35,318,826 588,241 - -  35,907,067
เคร่ืองใชสํานักงาน 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 977,608,546 70,958,017 (136,573,120) -  911,993,443
คาเผ่ือการดอยคา   
อาคารและคาตกแตงอาคาร 2,166,821 57,328 (1,309,158) -  914,991
 รวม 2,166,821 57,328 (1,309,158) -  914,991
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ   
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 453,344,554 - - -  453,344,554
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 22,046,563 - (712,266) -  21,334,297
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 
 รวมราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ 475,391,117

 
- (712,266) - 

 
474,678,851

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ 1,512,357,997   1,449,712,191

 
บริษัทโอนคาพัฒนาระบบ SE-ED Digital ท่ีบันทึกในงานระหวางกอสรางไปเปนสินทรัพยไมมี

ตัวตนจํานวน 3.07 ลานบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16) 
กลุมบริษัทไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระในป 2560 ตามรายกลุม

ของสินทรัพยซ่ึงเกณฑท่ีใชประเมินราคาสินทรัพย (ระดับ 3) มีดังนี้  
ที่ดินประเมินราคาโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  
ส่ิงปลูกสรางประเมินราคาโดยใชมูลคาตนทุน (Cost Approach) ซ่ึงหมายถึงการประมาณการตนทุน

ในการสรางอาคารใหมทดแทนตามราคา ณ ปจจุบันหักคาเส่ือมตามอายุการใชงาน  

บริษัทโอนค่ำพัฒนำระบบ SE-ED Digital ที่บันทึกในงำนระหว่ำงก่อสร้ำงไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จ�ำนวน 3.07 ล้ำนบำท (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16)

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพย์โดยผู้ประเมินรำคำอิสระในปี 2560 ตำมรำยกลุ่มของ
สินทรัพย์ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินรำคำสินทรัพย์ (ระดับ 3) มีดังนี้ 

ที่ดินประเมินรำคำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)

สิ่งปลูกสร้ำงประเมินรำคำโดยใช้มูลค่ำต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งหมำยถึงกำรประมำณกำรต้นทุนใน
กำรสร้ำงอำคำรใหม่ทดแทนตำมรำคำ ณ ปัจจุบันหักค่ำเสื่อมตำมอำยุกำรใช้งำน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำ
หมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดังกล่ำวมีจ�ำนวน 652.26 ล้ำนบำทและ 574.68 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 596.94 ล้ำนบำท 
และ 518.41 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

บรษิทัได้จดจ�ำนองทีดิ่นพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศนูย์กระจำยสินค้ำ เพือ่ค�ำ้ประกันวงเงนิสนิเชือ่
ที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17 21 และ 35)

15.	 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวมีจํานวน 652.26 ลานบาทและ 574.68 ลานบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการจํานวน 596.94 ลานบาท 
และ 518.41 ลานบาท ตามลําดับ) 

บริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซ่ึงเปนที่ตั้งของศูนยกระจายสินคา เพื่อคํ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชย (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 21 และ 35) 

 
15. สินทรัพยสิทธิการใช 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท
 งบการเงินรวม
 ยอดตามบัญชี ผลกระทบจากการ รายการเคล่ือนไหวระหวางป  ยอดตามบัญชี

 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562
นํามาตรฐาน TFRS 16

มาถือปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น  ลดลง  ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563
ราคาทุน     
สิทธิการเชา-ท่ีดิน  10,030,858 -   - -  10,030,858 
สิทธิการเชา-อาคาร  214,870,600 -   -   (41,410,525)  173,460,075 
พื้นท่ีเชา -   404,845,567 -   (388,189)  404,457,378 
สวนปรับปรุงพื้นท่ีเชา -   214,637,627 -    -     214,637,627 
ตนทุนการรื้อถอน -   19,844,205 -    -     19,844,205
รถยนตเชา -   7,225,352 -    -     7,225,352 
 รวม  224,901,458 646,552,751 -   (41,798,714)  829,655,495
คาเสื่อมราคาสะสม   
สิทธิการเชา-ท่ีดิน  4,506,594 -   286,039 -  4,792,633 
สิทธิการเชา-อาคาร  184,552,139 -   7,340,617 (41,410,522)  150,482,234 
พื้นท่ีเชา -   -   84,419,164 (25,923)  84,393,241 
สวนปรับปรุงพื้นท่ีเชา -   182,723,982 6,031,693  -     188,755,675 
ตนทุนการรื้อถอน -   18,846,383 386,700  -     19,233,083
รถยนตเชา -   -   2,984,865  -     2,984,865 
 รวม  189,058,733 201,570,365 101,449,078 (41,436,445)  450,641,731
สินทรัพยสิทธิการใช- สุทธิ 35,842,725   379,013,764 
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 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ยอดตามบัญชี ผลกระทบจากการ รายการเคล่ือนไหวระหวางป  ยอดตามบัญชี

 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562
นํามาตรฐาน TFRS 16

มาถือปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น  ลดลง  ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563
ราคาทุน     
สิทธิการเชา-อาคาร  214,870,600 -   -   (41,410,525)  173,460,075 
พื้นท่ีเชา -   386,745,726 -    -     386,745,726 
สวนปรับปรุงพื้นท่ีเชา -   214,637,627 -    -     214,637,627 
ตนทุนการรื้อถอน -   19,844,205 -    -     19,844,205
รถยนตเชา -   7,225,352 -    -     7,225,352 
 รวม  214,870,600 628,452,910 -   (41,410,525)  801,912,985
คาเสื่อมราคาสะสม   
สิทธิการเชา-อาคาร  184,552,139 -   7,340,617 (41,410,522)  150,482,234 
พื้นท่ีเชา -   -   83,140,559  -     83,140,559 
สวนปรับปรุงพื้นท่ีเชา -   182,723,982 6,031,693  -     188,755,675 
ตนทุนการรื้อถอน -   18,846,383   386,700  -     19,233,083
รถยนตเชา -   -   2,984,865  -     2,984,865 
 รวม  184,552,139 201,570,365 99,884,434 (41,410,522)  444,596,416
สินทรัพยสิทธิการใช- สุทธิ  30,318,461   357,316,569 

 
สิทธิการเชาอาคารสวนใหญเปนสิทธิการเชาพื้นท่ีในศูนยการคาช้ันนํา เพ่ือเปดสาขารานหนังสือซี

เอ็ดบุคเซ็นเตอร ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 10 - 30 ป  
สิทธิการเชาที่ดินท้ังจํานวนเปนคาใชประโยชนจากที่ดินตามสัญญาเชาท่ีดินของบริษัทยอย โดยเชา

จากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จํานวน 10 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พื้นท่ีประมาณ 20 ไร 
เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา 

 
16. สินทรัพยไมมีตัวตน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
บาท

 งบการเงินรวม 
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,659,097 4,201,195 (289,365)  52,570,927
หัก คาตัดจําหนายสะสม 45,715,915 931,869 (289,350)  46,358,434
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,943,182   6,212,493

สิทธิกำรเช่ำอำคำรส่วนใหญ่เป็นสิทธิกำรเช่ำพื้นท่ีในศูนย์กำรค้ำชั้นน�ำ เพื่อเปิดสำขำร้ำนหนังสือซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุประมำณ 10 - 30 ปี 

สิทธิกำรเช่ำท่ีดินท้ังจ�ำนวนเป็นค่ำใช้ประโยชน์จำกที่ดินตำมสัญญำเช่ำที่ดินของบริษัทย่อย โดยเช่ำจำก
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยรวม 2 สัญญำ จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท มีระยะเวลำเช่ำ 30 ปี พื้นที่ประมำณ 20 ไร่ เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจสถำนศึกษำ

16.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ยอดตามบัญชี ผลกระทบจากการ รายการเคล่ือนไหวระหวางป  ยอดตามบัญชี

 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562
นํามาตรฐาน TFRS 16

มาถือปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น  ลดลง  ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563
ราคาทุน     
สิทธิการเชา-อาคาร  214,870,600 -   -   (41,410,525)  173,460,075 
พื้นท่ีเชา -   386,745,726 -    -     386,745,726 
สวนปรับปรุงพ้ืนท่ีเชา -   214,637,627 -    -     214,637,627 
ตนทุนการรื้อถอน -   19,844,205 -    -     19,844,205
รถยนตเชา -   7,225,352 -    -     7,225,352 
 รวม  214,870,600 628,452,910 -   (41,410,525)  801,912,985
คาเสื่อมราคาสะสม   
สิทธิการเชา-อาคาร  184,552,139 -   7,340,617 (41,410,522)  150,482,234 
พื้นท่ีเชา -   -   83,140,559  -     83,140,559 
สวนปรับปรุงพ้ืนท่ีเชา -   182,723,982 6,031,693  -     188,755,675 
ตนทุนการรื้อถอน -   18,846,383   386,700  -     19,233,083
รถยนตเชา -   -   2,984,865  -     2,984,865 
 รวม  184,552,139 201,570,365 99,884,434 (41,410,522)  444,596,416
สินทรัพยสิทธิการใช- สุทธิ  30,318,461   357,316,569 

 
สิทธิการเชาอาคารสวนใหญเปนสิทธิการเชาพื้นท่ีในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือซี

เอ็ดบุคเซ็นเตอร ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 10 - 30 ป  
สิทธิการเชาที่ดินท้ังจํานวนเปนคาใชประโยชนจากท่ีดินตามสัญญาเชาท่ีดินของบริษัทยอย โดยเชา

จากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จํานวน 10 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พื้นท่ีประมาณ 20 ไร 
เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา 

 
16. สินทรัพยไมมีตัวตน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
บาท

 งบการเงินรวม 
ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,659,097 4,201,195 (289,365)  52,570,927
หัก คาตัดจําหนายสะสม 45,715,915 931,869 (289,350)  46,358,434
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,943,182   6,212,493
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บาท
 งบการเงินรวม 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,606,624 52,473 -  48,659,097
หัก คาตัดจําหนายสะสม 44,989,640 726,275 -  45,715,915
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,616,984   2,943,182
 

บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,265,665 4,056,745 (289,365)  52,033,045
หัก คาตัดจําหนายสะสม 45,451,141 929,697 (289,350)  46,091,488 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,814,524   5,941,557
 

บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,213,192 52,473 -  48,265,665
หัก คาตัดจําหนายสะสม 44,718,120 733,021 -  45,451,141
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,495,072   2,814,524

 
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจํานวนเงิน 140.00 ลานบาทและ 
40.00 ลานบาท ตามลําดับ ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินวงเงิน 220.00 ลานบาท อายุไมเกิน 3 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 23.03 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 35) 
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บาท
 งบการเงินรวม 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,606,624 52,473 -  48,659,097
หัก คาตัดจําหนายสะสม 44,989,640 726,275 -  45,715,915
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,616,984   2,943,182
 

บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,265,665 4,056,745 (289,365)  52,033,045
หัก คาตัดจําหนายสะสม 45,451,141 929,697 (289,350)  46,091,488 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,814,524   5,941,557
 

บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,213,192 52,473 -  48,265,665
หัก คาตัดจําหนายสะสม 44,718,120 733,021 -  45,451,141
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,495,072   2,814,524

 
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจํานวนเงิน 140.00 ลานบาทและ 
40.00 ลานบาท ตามลําดับ ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินวงเงิน 220.00 ลานบาท อายุไมเกิน 3 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 23.03 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 35) 
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บาท
 งบการเงินรวม 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,606,624 52,473 -  48,659,097
หัก คาตัดจําหนายสะสม 44,989,640 726,275 -  45,715,915
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,616,984   2,943,182
 

บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,265,665 4,056,745 (289,365)  52,033,045
หัก คาตัดจําหนายสะสม 45,451,141 929,697 (289,350)  46,091,488 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,814,524   5,941,557
 

บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ราคาทุน   
โปรแกรมคอมพิวเตอร 48,213,192 52,473 -  48,265,665
หัก คาตัดจําหนายสะสม 44,718,120 733,021 -  45,451,141
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,495,072   2,814,524

 
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจํานวนเงิน 140.00 ลานบาทและ 
40.00 ลานบาท ตามลําดับ ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินวงเงิน 220.00 ลานบาท อายุไมเกิน 3 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวน 23.03 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 35) 
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17.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวนเงิน 140.00 ล้ำนบำทและ 40.00 
ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ในรูปแบบของตั๋วสัญญำใช้เงินวงเงิน 220.00 ล้ำนบำท อำยุไม่เกิน 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจ�ำนวน 23.03 ล้ำนบำท อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 35)

18.	 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 1,137,794  7,482 1,137,794
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 486,491,843 594,559,079  485,419,959 593,935,758
คาใชจายคางจาย 62,281,629 66,101,878  50,608,447 54,567,349
เจาหนี้คาซ้ือทรัพยสิน 622,025 2,196,330  429,901 1,426,351
ตั๋วเงินจาย 40,885 3,077,511  40,885 3,077,511
เจาหนี้อื่น 23,903,331 13,864,602  23,903,331 13,864,602
 รวม 573,339,713 680,937,194  560,410,005 668,009,365

 
19. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 

งบการเงินรวม
 2563  2562

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 108,639,180  100,962,140
หัก สวนที่รอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป (65,137,053)  (59,377,559)

  สุทธิ 43,502,127  41,584,581
 
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

ดังตอไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 
 รายไดคาธรรมเนยีม

แรกเขา
รายไดคาบาํรุง
การศึกษา 

 รวม 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 39,178,333 60,495,413  99,673,746
บวก เพิ่มข้ึนระหวางป 14,726,000 186,970,301  201,696,301
หัก รับรูเปนรายไดระหวางป (7,816,375) (190,562,518)  (198,378,893)
หัก คืนเงินเนื่องจากนักเรียนลาออก (187,000) (1,842,014)  (2,029,014)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 45,900,958 55,061,182  100,962,140
บวก เพิ่มข้ึนระหวางป 15,230,000 209,090,199  224,320,199
หัก รับรูเปนรายไดระหวางป (10,164,882) (206,364,377)  (216,529,259)
หัก คืนเงินเนื่องจากนักเรียนลาออก (80,000) (33,900)  (113,900)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 50,886,076 57,753,104  108,639,180

 

19.	 รำยได้รับล่วงหน้ำรอตัดบัญชี

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 1,137,794  7,482 1,137,794
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 486,491,843 594,559,079  485,419,959 593,935,758
คาใชจายคางจาย 62,281,629 66,101,878  50,608,447 54,567,349
เจาหนี้คาซ้ือทรัพยสิน 622,025 2,196,330  429,901 1,426,351
ตั๋วเงินจาย 40,885 3,077,511  40,885 3,077,511
เจาหนี้อื่น 23,903,331 13,864,602  23,903,331 13,864,602
 รวม 573,339,713 680,937,194  560,410,005 668,009,365

 
19. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 

งบการเงินรวม
 2563  2562

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 108,639,180  100,962,140
หัก สวนที่รอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป (65,137,053)  (59,377,559)

  สุทธิ 43,502,127  41,584,581
 
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

ดังตอไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 
 รายไดคาธรรมเนยีม

แรกเขา
รายไดคาบาํรุง
การศึกษา 

 รวม 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 39,178,333 60,495,413  99,673,746
บวก เพิ่มข้ึนระหวางป 14,726,000 186,970,301  201,696,301
หัก รับรูเปนรายไดระหวางป (7,816,375) (190,562,518)  (198,378,893)
หัก คืนเงินเนื่องจากนักเรียนลาออก (187,000) (1,842,014)  (2,029,014)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 45,900,958 55,061,182  100,962,140
บวก เพิ่มข้ึนระหวางป 15,230,000 209,090,199  224,320,199
หัก รับรูเปนรายไดระหวางป (10,164,882) (206,364,377)  (216,529,259)
หัก คืนเงินเนื่องจากนักเรียนลาออก (80,000) (33,900)  (113,900)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 50,886,076 57,753,104  108,639,180
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รำยได้รับล่วงหน้ำรอตัดบัญชีมีรำยกำรเคลื่อนไหวส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
ดังต่อไปนี้
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18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 1,137,794  7,482 1,137,794
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 486,491,843 594,559,079  485,419,959 593,935,758
คาใชจายคางจาย 62,281,629 66,101,878  50,608,447 54,567,349
เจาหนี้คาซ้ือทรัพยสิน 622,025 2,196,330  429,901 1,426,351
ตั๋วเงินจาย 40,885 3,077,511  40,885 3,077,511
เจาหนี้อื่น 23,903,331 13,864,602  23,903,331 13,864,602
 รวม 573,339,713 680,937,194  560,410,005 668,009,365

 
19. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 

งบการเงินรวม
 2563  2562

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 108,639,180  100,962,140
หัก สวนท่ีรอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป (65,137,053)  (59,377,559)

  สุทธิ 43,502,127  41,584,581
 
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

ดังตอไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 
 รายไดคาธรรมเนยีม

แรกเขา
รายไดคาบาํรุง
การศึกษา 

 รวม 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 39,178,333 60,495,413  99,673,746
บวก เพิ่มข้ึนระหวางป 14,726,000 186,970,301  201,696,301
หัก รับรูเปนรายไดระหวางป (7,816,375) (190,562,518)  (198,378,893)
หัก คืนเงินเนื่องจากนักเรียนลาออก (187,000) (1,842,014)  (2,029,014)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 45,900,958 55,061,182  100,962,140
บวก เพิ่มข้ึนระหวางป 15,230,000 209,090,199  224,320,199
หัก รับรูเปนรายไดระหวางป (10,164,882) (206,364,377)  (216,529,259)
หัก คืนเงินเนื่องจากนักเรียนลาออก (80,000) (33,900)  (113,900)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 50,886,076 57,753,104  108,639,180

 

20.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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20. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
เจาหน้ีคาคูปองและบัตรเติมเงิน 17,414,267 19,849,706  17,414,267 19,849,706
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 1,709,939 1,592,519  1,344,617 1,425,793
รายไดรับลวงหนา 2,863,365 3,175,014  2,130,080 2,174,517
เงินรับลวงหนาคาหนังสือ 2,193,264 5,418,593  2,193,264 5,418,593
อื่นๆ 5,308,473 2,983,615  3,270,192 2,247,217
   รวม 29,489,308 33,019,447  26,352,420 31,115,826

 
21. เงินกูยืมระยะยาว 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
    บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
วง 
เงินกู  

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)  การชําระคืน

2563 2562  2563 2562 

1  THBFD 
3M+3.85* 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 1 เดือน เร่ิมต้ังแตวันที่ 
31 กรกฎาคม 2557 ครบกําหนดวันที่  
30 กันยายน 2564 44,380,000 53,320,000  44,380,000 53,320,000

2  MLR-1.5 ชําระคืนเปนงวดทกุ 1 เดือน เร่ิมต้ังแตวันที่  
30 พฤศจิกายน 2557 ครบกําหนดวันที่  
31 ธันวาคม 2566 88,710,000 94,872,000  88,710,000 94,872,000

3     THBFIX 6M 
+2.56 

ชําระคืนเงินเดอืนท่ี 13 นับต้ังแตเดือนที่มีการ
เบิกรับเงินกู เร่ิมวันที่ 30 กันยายน 2564 100,000,000 -  100,000,000 -

4 6.00 - 7.50 ** ชําระคืนเมื่อครบกําหนดตามสัญญา 69,600,000 56,450,000  - -
5 2.00 ชําระคืนปที่ 3 เร่ิม 14 เมษายน 2565 20,000,000 -  20,000,000 -

รวม   322,690,000 204,642,000  253,090,000 148,192,000
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (76,574,000) (70,658,000)  (30,874,000) (60,408,000)
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 246,116,000 133,984,000  222,216,000 87,784,000

 
* อัตราดอกเบี้ยจายตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
**   เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
 
เงินกูยืมระยะยาวคํ้าประกันโดยที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซ่ึงเปนที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาเพ่ือเปน

หลักประกันหนี้ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 35.3) 
ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุใน

สัญญา เชน การดํารงอัตราสวนภาระหนี้ท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของทุน และอัตราสวนความสามารถในการ
ชําระหนี้ เปนตน  
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20. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
บัญชีนี้ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
เจาหน้ีคาคูปองและบัตรเติมเงิน 17,414,267 19,849,706  17,414,267 19,849,706
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 1,709,939 1,592,519  1,344,617 1,425,793
รายไดรับลวงหนา 2,863,365 3,175,014  2,130,080 2,174,517
เงินรับลวงหนาคาหนังสือ 2,193,264 5,418,593  2,193,264 5,418,593
อื่นๆ 5,308,473 2,983,615  3,270,192 2,247,217
   รวม 29,489,308 33,019,447  26,352,420 31,115,826

 
21. เงินกูยืมระยะยาว 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
    บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
วง 
เงินกู  

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)  การชําระคืน

2563 2562  2563 2562 

1  THBFD 
3M+3.85* 

ชําระคืนเปนงวดทกุ 1 เดือน เร่ิมต้ังแตวันที่ 
31 กรกฎาคม 2557 ครบกําหนดวันที่  
30 กันยายน 2564 44,380,000 53,320,000  44,380,000 53,320,000

2  MLR-1.5 ชําระคืนเปนงวดทกุ 1 เดือน เร่ิมต้ังแตวันที่  
30 พฤศจิกายน 2557 ครบกําหนดวันที่  
31 ธันวาคม 2566 88,710,000 94,872,000  88,710,000 94,872,000

3     THBFIX 6M 
+2.56 

ชําระคืนเงินเดอืนท่ี 13 นับต้ังแตเดือนที่มีการ
เบิกรับเงินกู เร่ิมวันที่ 30 กันยายน 2564 100,000,000 -  100,000,000 -

4 6.00 - 7.50 ** ชําระคืนเมื่อครบกําหนดตามสัญญา 69,600,000 56,450,000  - -
5 2.00 ชําระคืนปที่ 3 เร่ิม 14 เมษายน 2565 20,000,000 -  20,000,000 -

รวม   322,690,000 204,642,000  253,090,000 148,192,000
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (76,574,000) (70,658,000)  (30,874,000) (60,408,000)
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 246,116,000 133,984,000  222,216,000 87,784,000

 
* อัตราดอกเบี้ยจายตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
**   เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
 
เงินกูยืมระยะยาวคํ้าประกันโดยที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ซ่ึงเปนที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาเพื่อเปน

หลักประกันหนี้ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 35.3) 
ภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาว บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุใน

สัญญา เชน การดํารงอัตราสวนภาระหนี้ท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของทุน และอัตราสวนความสามารถในการ
ชําระหนี้ เปนตน  

เงินกู้ยืมระยะยำวค�้ำประกันโดยที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจำยสินค้ำเพื่อเป็น
หลักประกันหนี้ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35.3)

ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืดงักลำ่ว บรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิบำงประกำรตำมทีร่ะบใุนสญัญำ 
เช่น กำรด�ำรงอตัรำส่วนภำระหนีท้ีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนของทุน และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี ้เป็นต้น 

บริษัทได้ท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยของวงเงินกู้ล�ำดับที่ 1 กับธนำคำรผู้ให้กู้เพื่อแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ยตำมท่ีก�ำหนดในสัญญำเงินกู้เป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตรำท่ีก�ำหนด (หมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 35.3)

และในเดือนเมษำยน 2563 บริษัท ได้ท�ำสัญญำกู้เงิน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อขอพักช�ำระหนี้วงเงินกู้ที่ 1 
และ 2 เป็นระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2563 ถึง มีนำคม 2564 โดยจะช�ำระวงเงินกู้ที่ 1 ให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือน มิถุนำยน 2565 และวงเงินกู้ที่ 2 ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2567
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22.	 ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน
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บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยของวงเงินกูลําดับที่ 1 กับธนาคารผูใหกูเพื่อแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียตามที่กําหนดในสัญญาเงินกูเปนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวบวกอัตราท่ีกําหนด (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 35.3) 

และในเดือนเมษายน 2563 บริษัท ไดทําสัญญากูเงิน (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) เพ่ือขอพักชําระหนี้วงเงินกู
ท่ี 1 และ 2 เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 ถึง มีนาคม 2564 โดยจะชําระวงเงินกูท่ี 1 ใหแลว
เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565 และวงเงินกูท่ี 2 ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 

 
22. ภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวพนักงาน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
สํารองเงินชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงาน 59,001,829 60,467,986  50,269,043  52,031,378
สํารองเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 23,566,862 24,982,853  23,566,862  24,982,853
   รวม 82,568,691 85,450,839  73,835,905  77,014,231

 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงานแสดงไดดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงานณ วันตนป 85,450,839 61,119,627  77,014,231  54,279,902
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:    
   ตนทุนบริการในอดีต - 10,753,924  -  9,674,086
   ตนทุนบริการปจจุบัน 6,546,410 5,271,998  5,919,618  4,817,198
   ตนทุนดอกเบ้ีย 1,338,321 1,882,196  1,143,278  1,688,489
   ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - ผลประโยชนระยะยาวอืน่ (1,404,606) 2,666,923  (1,404,606)  2,666,923

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:    
   กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภยั      
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงมูลคาตามประสบการณจริง (1,733,461) 4,392,762  (1,733,461)  4,392,762
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางดานการเงิน 1,259,488 6,452,138  1,259,488  6,452,138

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (8,888,300) (7,088,729)  (8,362,643)  (6,957,267)
ภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวพนักงาน ณ วนัปลายป 82,568,691 85,450,839 73,835,905  77,014,231

 
 
 

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนแสดงได้ดังนี้
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บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยของวงเงินกูลําดับที่ 1 กับธนาคารผูใหกูเพื่อแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียตามที่กําหนดในสัญญาเงินกูเปนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวบวกอัตราท่ีกําหนด (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 35.3) 

และในเดือนเมษายน 2563 บริษัท ไดทําสัญญากูเงิน (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) เพ่ือขอพักชําระหนี้วงเงินกู
ท่ี 1 และ 2 เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 ถึง มีนาคม 2564 โดยจะชําระวงเงินกูท่ี 1 ใหแลว
เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565 และวงเงินกูท่ี 2 ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 

 
22. ภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวพนักงาน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
สํารองเงินชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงาน 59,001,829 60,467,986  50,269,043  52,031,378
สํารองเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 23,566,862 24,982,853  23,566,862  24,982,853
   รวม 82,568,691 85,450,839  73,835,905  77,014,231

 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงานแสดงไดดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงานณ วันตนป 85,450,839 61,119,627  77,014,231  54,279,902
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:    
   ตนทุนบริการในอดีต - 10,753,924  -  9,674,086
   ตนทุนบริการปจจุบัน 6,546,410 5,271,998  5,919,618  4,817,198
   ตนทุนดอกเบ้ีย 1,338,321 1,882,196  1,143,278  1,688,489
   ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - ผลประโยชนระยะยาวอืน่ (1,404,606) 2,666,923  (1,404,606)  2,666,923

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:    
   กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภยั      
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงมูลคาตามประสบการณจริง (1,733,461) 4,392,762  (1,733,461)  4,392,762
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางดานการเงิน 1,259,488 6,452,138  1,259,488  6,452,138

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (8,888,300) (7,088,729)  (8,362,643)  (6,957,267)
ภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวพนักงาน ณ วนัปลายป 82,568,691 85,450,839 73,835,905  77,014,231

 
 
 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้ 
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได
ดังนี้  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ตนทุนขาย - 2,091,859  -  1,299,602
คาใชจายในการขายและบริหาร 6,480,125 15,816,259  5,658,290  14,880,171
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรขาดทนุ 6,480,125 17,908,118  5,658,290  16,179,773

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวน 3.68 ลานบาท และ 8.66 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 3.68 ลานบาทและ 8.66 ลานบาท ตามลําดับ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะ
ยาวของพนักงานของกลุมบริษัทประมาณ 7 - 14 ป และ 7 - 10  ป ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 7 - 14 ป 
และ 7 - 14 ป ตามลําดับ) 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้ 
 รอยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
อัตราคิดลด 0.92 - 2.65 1.71 - 2.65  0.92 – 1.49  1.71
อัตราการข้ึนเงินเดือน  4.00 4.00  4.00  4.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน* 0.00 - 45.84 0.00 - 45.84  3.82 - 45.84  3.82 - 45.84

 
* อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนพนักงานสวนท่ีมีอัตราหมุนเวียนสูงจะเกิดเฉพาะสวนของพนักงานสาขาซ่ึงถือเปนปกติ

ธุรกิจคาปลีกที่มีอัตราการหมุนเวียนเฉล่ียประมาณรอยละ 30 - 60 ตอป 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังนี้ 

 บาท 
 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน ลดลง  เพิ่มข้ึน   ลดลง
อัตราคิดลด (รอยละ 1) (3,432,768) 3,656,015  (3,438,622)  3,703,560
อัตราการข้ึนเงินเดือน (รอยละ 1) 6,035,113 (5,282,436)  5,951,404  (5,207,292)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนกังาน (รอยละ 20) (8,921,069) 11,312,634  (8,832,375)  11,176,986
 
 
 
 



รายงานประจ�าปี 2563172

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวน 3.68 ล้ำนบำท และ 8.66 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร จ�ำนวน 
3.68 ล้ำนบำทและ 8.66 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำนของกลุ่มบริษัทประมำณ 7 - 14 ปี และ 7 - 10  ปี ตำมล�ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 7 - 14 ปี 
และ 7 - 14 ปี ตำมล�ำดับ)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได
ดังน้ี  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ตนทุนขาย - 2,091,859  -  1,299,602
คาใชจายในการขายและบริหาร 6,480,125 15,816,259  5,658,290  14,880,171
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรขาดทนุ 6,480,125 17,908,118  5,658,290  16,179,773

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวน 3.68 ลานบาท และ 8.66 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 3.68 ลานบาทและ 8.66 ลานบาท ตามลําดับ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะ
ยาวของพนักงานของกลุมบริษัทประมาณ 7 - 14 ป และ 7 - 10  ป ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 7 - 14 ป 
และ 7 - 14 ป ตามลําดับ) 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้ 
 รอยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
อัตราคิดลด 0.92 - 2.65 1.71 - 2.65  0.92 – 1.49  1.71
อัตราการข้ึนเงินเดือน  4.00 4.00  4.00  4.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน* 0.00 - 45.84 0.00 - 45.84  3.82 - 45.84  3.82 - 45.84

 
* อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนพนักงานสวนที่มีอัตราหมุนเวียนสูงจะเกิดเฉพาะสวนของพนักงานสาขาซ่ึงถือเปนปกติ

ธุรกิจคาปลีกที่มีอัตราการหมุนเวียนเฉล่ียประมาณรอยละ 30 - 60 ตอป 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังนี้ 

 บาท 
 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน ลดลง  เพิ่มข้ึน   ลดลง
อัตราคิดลด (รอยละ 1) (3,432,768) 3,656,015  (3,438,622)  3,703,560
อัตราการข้ึนเงินเดือน (รอยละ 1) 6,035,113 (5,282,436)  5,951,404  (5,207,292)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนกังาน (รอยละ 20) (8,921,069) 11,312,634  (8,832,375)  11,176,986
 
 
 
 

*	 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ�านวนพนักงานส่วนที่มีอัตราหมุนเวียนสูงจะเกิดเฉพาะส่วนของพนักงานสาขาซึ่งถือเป็นปกติธุรกิจค้าปลีก

ที่มีอัตราการหมุนเวียนเฉลี่ยประมาณร้อยละ	30	-	60	ต่อปี

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนทีส่�ำคญัต่อมลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

- 57 - 
 

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได
ดังน้ี  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ตนทุนขาย - 2,091,859  -  1,299,602
คาใชจายในการขายและบริหาร 6,480,125 15,816,259  5,658,290  14,880,171
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรขาดทนุ 6,480,125 17,908,118  5,658,290  16,179,773

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวน 3.68 ลานบาท และ 8.66 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 3.68 ลานบาทและ 8.66 ลานบาท ตามลําดับ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะ
ยาวของพนักงานของกลุมบริษัทประมาณ 7 - 14 ป และ 7 - 10  ป ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 7 - 14 ป 
และ 7 - 14 ป ตามลําดับ) 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้ 
 รอยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
อัตราคิดลด 0.92 - 2.65 1.71 - 2.65  0.92 – 1.49  1.71
อัตราการข้ึนเงินเดือน  4.00 4.00  4.00  4.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน* 0.00 - 45.84 0.00 - 45.84  3.82 - 45.84  3.82 - 45.84

 
* อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนพนักงานสวนที่มีอัตราหมุนเวียนสูงจะเกิดเฉพาะสวนของพนักงานสาขาซ่ึงถือเปนปกติ

ธุรกิจคาปลีกที่มีอัตราการหมุนเวียนเฉล่ียประมาณรอยละ 30 - 60 ตอป 
 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังนี้ 

 บาท 
 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน ลดลง  เพิ่มข้ึน   ลดลง
อัตราคิดลด (รอยละ 1) (3,432,768) 3,656,015  (3,438,622)  3,703,560
อัตราการข้ึนเงินเดือน (รอยละ 1) 6,035,113 (5,282,436)  5,951,404  (5,207,292)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนกังาน (รอยละ 20) (8,921,069) 11,312,634  (8,832,375)  11,176,986
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 บาท 
 2562 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง
อัตราคิดลด (รอยละ 0.5) (3,728,858) 4,013,567  (3,447,560)  3,716,106
อัตราการข้ึนเงินเดือน (รอยละ 1) 6,680,307 (5,849,920)  5,935,279  (5,178,034)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนกังาน (รอยละ 20) (9,836,193) 12,678,778  (9,072,072)  11,555,396

 
23. ประมาณการหน้ีสินตนทุนการร้ือถอน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
ประมาณการหนี้สินตนทุนการร้ือถอน 45,828,492  45,828,492
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (198,791)  (315,143)

 45,629,701  45,513,349
 
  บริษัทรับรูประมาณการหนี้สินตนทุนในการรื้อถอนตามสัญญาเชาพื้นท่ีของบริษัท เนื่องจากบริษัทมี

ภาระผูกพันในการรื้อถอนภายหลังจากส้ินสุดสัญญาเชาพื้นท่ีในอาคารสํานักงาน รานสาขา 
 
24. สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562  

(ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 60,493,141 59,141,879  60,377,141  59,025,879
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (98,783,131) (99,120,330)  (94,884,918)  (94,935,776)
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (38,289,990) (39,978,451)  (34,507,777)  (35,909,897)
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23.	 ประมำณกำรหนี้สินต้นทุนกำรรื้อถอน

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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 บาท 
 2562 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง
อัตราคิดลด (รอยละ 0.5) (3,728,858) 4,013,567  (3,447,560)  3,716,106
อัตราการข้ึนเงินเดือน (รอยละ 1) 6,680,307 (5,849,920)  5,935,279  (5,178,034)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนกังาน (รอยละ 20) (9,836,193) 12,678,778  (9,072,072)  11,555,396

 
23. ประมาณการหน้ีสินตนทุนการร้ือถอน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
ประมาณการหนี้สินตนทุนการร้ือถอน 45,828,492  45,828,492
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (198,791)  (315,143)

 45,629,701  45,513,349
 
  บริษัทรับรูประมาณการหนี้สินตนทุนในการรื้อถอนตามสัญญาเชาพื้นท่ีของบริษัท เนื่องจากบริษัทมี

ภาระผูกพันในการรื้อถอนภายหลังจากส้ินสุดสัญญาเชาพื้นท่ีในอาคารสํานักงาน รานสาขา 
 
24. สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562  

(ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 60,493,141 59,141,879  60,377,141  59,025,879
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (98,783,131) (99,120,330)  (94,884,918)  (94,935,776)
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (38,289,990) (39,978,451)  (34,507,777)  (35,909,897)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัรบัรูป้ระมำณกำรหนีสิ้นต้นทุนในกำรรือ้ถอนตำมสญัญำเช่ำพืน้ท่ีของบรษิทั เนือ่งจำกบรษิทัมภีำระ
ผูกพันในกำรรื้อถอนภำยหลังจำกสิ้นสุดสัญญำเช่ำพื้นที่ในอำคำรส�ำนักงำน ร้ำนสำขำ

24.	 สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดังนี้
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 บาท 
 2562 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง
อัตราคิดลด (รอยละ 0.5) (3,728,858) 4,013,567  (3,447,560)  3,716,106
อัตราการข้ึนเงินเดือน (รอยละ 1) 6,680,307 (5,849,920)  5,935,279  (5,178,034)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนกังาน (รอยละ 20) (9,836,193) 12,678,778  (9,072,072)  11,555,396

 
23. ประมาณการหน้ีสินตนทุนการร้ือถอน 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
ประมาณการหนี้สินตนทุนการร้ือถอน 45,828,492  45,828,492
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (198,791)  (315,143)

 45,629,701  45,513,349
 
  บริษัทรับรูประมาณการหนี้สินตนทุนในการรื้อถอนตามสัญญาเชาพื้นท่ีของบริษัท เนื่องจากบริษัทมี

ภาระผูกพันในการรื้อถอนภายหลังจากส้ินสุดสัญญาเชาพื้นท่ีในอาคารสํานักงาน รานสาขา 
 
24. สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562  

(ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 60,493,141 59,141,879  60,377,141  59,025,879
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (98,783,131) (99,120,330)  (94,884,918)  (94,935,776)
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (38,289,990) (39,978,451)  (34,507,777)  (35,909,897)
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญช ี  ผลกระทบจาก  รายได (คาใชจาย) ในระหวางป  ยอดตามบัญช ี
 ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุม

เคร่ืองมือทางการเงิน

 ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี:       
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ - 122,280 880,680  - 1,002,960 
คาเผ่ือผลขาดทุนของลกูหนี้และการรับคืนสินคา 1,433,215 444,040 (1,114,131)  - 763,124 
คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและเคลือ่นไหวชา 33,103,713 - 1,724,915  - 34,828,628 
คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 182,999  -  (171,466)  -  11,533 
ประมาณการหนี้สินตนทุนการร้ือถอน 8,903,106  -  100,609  -  9,003,715 
คาเผ่ือการดอยคาของเงนิลงทุนในบริษัทรวม 116,000  -  -  -  116,000 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน 15,402,846  -  (540,870)  (94,795)  14,767,181 

 รวม 59,141,879  566,320  879,737  (94,795)  60,493,141 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี:          

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
 มูลคาเงินลงทุน 7  (7)  31,435  -  31,435 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 99,120,323  -  (429,184)  -  98,691,139 

    สินทรพัยสิทธิการใช -  -  60,557  -  60,557 
 รวม 99,120,330  (7)  (337,192)  -  98,783,131 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญชี รายได (คาใชจาย) ในระหวางป  ยอดตามบัญชี 
 ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2561 
(ปรับปรุงใหม) 

ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  31 
ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :      
คาเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีและการรับคืนสินคา 2,033,973  (600,758)  -  1,433,215 
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา 35,602,426  (2,498,713)  -  33,103,713 
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 433,364  (250,365)  -  182,999 
ประมาณการหน้ีสินตนทุนการรื้อถอน 8,755,419  147,687  -  8,903,106 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 116,000  -  -  116,000 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 10,871,322  4,531,524  -  15,402,846 

  รวม 57,812,504  1,329,375  -  59,141,879 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :        

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน -  -  7  7 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 99,548,350  -  (428,027)  99,120,323 

  รวม 99,548,350  -  (428,020)  99,120,330 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญช ี  ผลกระทบจาก  รายได (คาใชจาย) ในระหวางป  ยอดตามบัญช ี
 ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุม

เคร่ืองมือทางการเงิน

 ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี:       
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ - 122,280 880,680  - 1,002,960 
คาเผ่ือผลขาดทุนของลกูหนี้และการรับคืนสินคา 1,433,215 444,040 (1,114,131)  - 763,124 
คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและเคลือ่นไหวชา 33,103,713 - 1,724,915  - 34,828,628 
คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 182,999  -  (171,466)  -  11,533 
ประมาณการหนี้สินตนทุนการร้ือถอน 8,903,106  -  100,609  -  9,003,715 
คาเผ่ือการดอยคาของเงนิลงทุนในบริษัทรวม 116,000  -  -  -  116,000 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน 15,402,846  -  (540,870)  (94,795)  14,767,181 

 รวม 59,141,879  566,320  879,737  (94,795)  60,493,141 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี:          

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
 มูลคาเงินลงทุน 7  (7)  31,435  -  31,435 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 99,120,323  -  (429,184)  -  98,691,139 

    สินทรพัยสิทธิการใช -  -  60,557  -  60,557 
 รวม 99,120,330  (7)  (337,192)  -  98,783,131 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญชี รายได (คาใชจาย) ในระหวางป  ยอดตามบัญชี 
 ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2561 
(ปรับปรุงใหม) 

ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  31 
ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :      
คาเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีและการรับคืนสินคา 2,033,973  (600,758)  -  1,433,215 
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา 35,602,426  (2,498,713)  -  33,103,713 
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 433,364  (250,365)  -  182,999 
ประมาณการหน้ีสินตนทุนการรื้อถอน 8,755,419  147,687  -  8,903,106 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 116,000  -  -  116,000 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 10,871,322  4,531,524  -  15,402,846 

  รวม 57,812,504  1,329,375  -  59,141,879 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :        

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน -  -  7  7 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 99,548,350  -  (428,027)  99,120,323 

  รวม 99,548,350  -  (428,020)  99,120,330 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญช ี  ผลกระทบจาก  รายได (คาใชจาย) ในระหวางป  ยอดตามบัญช ี
 ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุม

เคร่ืองมือทางการเงิน

 ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี:       
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ - 122,280 880,680  - 1,002,960 
คาเผ่ือผลขาดทุนของลกูหนี้และการรับคืนสินคา 1,433,215 444,040  (1,114,131)  - 763,124 
คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและเคลือ่นไหวชา 33,103,713 -  1,724,915  - 34,828,628 
คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 182,999  -  (171,466)  -  11,533 
ประมาณการหนี้สินตนทุนการร้ือถอน 8,903,106  -  100,609  -  9,003,715 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน 15,402,846  -  (540,870)  (94,795)  14,767,181 

 รวม 59,025,879  566,320  879,737  (94,795)  60,377,141 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี:         
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
 มูลคาเงินลงทุน 7  (7)  31,435  -  31,435 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 94,935,769  -  (142,843)  -  94,792,926 

    สินทรพัยสิทธิการใช -  -  60,557  -  60,557 
 รวม 94,935,776  (7)  (50,851)  -  94,884,918 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญชี รายได (คาใชจาย) ในระหวางป  ยอดตามบัญชี 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
(ปรับปรุงใหม) 

ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :       
คาเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีและการรับคืนสินคา 2,033,973  (600,758)  -  1,433,215 
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา 35,602,426  (2,498,713)  -  33,103,713 
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 433,364  (250,365)  -  182,999 
ประมาณการหน้ีสินตนทุนการรื้อถอน 8,755,419  147,687  -  8,903,106 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 10,855,980  4,546,866  -  15,402,846 

  รวม 57,681,162  1,344,717  -  59,025,879 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :    
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน -  - 7  7 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 95,078,223  - (142,454)  94,935,769 

  รวม 95,078,223  - (142,447)  94,935,776 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญช ี  ผลกระทบจาก  รายได (คาใชจาย) ในระหวางป  ยอดตามบัญช ี
 ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุม

เคร่ืองมือทางการเงิน

 ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี:       
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ - 122,280 880,680  - 1,002,960 
คาเผ่ือผลขาดทุนของลกูหนี้และการรับคืนสินคา 1,433,215 444,040  (1,114,131)  - 763,124 
คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและเคลือ่นไหวชา 33,103,713 -  1,724,915  - 34,828,628 
คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 182,999  -  (171,466)  -  11,533 
ประมาณการหนี้สินตนทุนการร้ือถอน 8,903,106  -  100,609  -  9,003,715 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน 15,402,846  -  (540,870)  (94,795)  14,767,181 

 รวม 59,025,879  566,320  879,737  (94,795)  60,377,141 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี:         
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
 มูลคาเงินลงทุน 7  (7)  31,435  -  31,435 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 94,935,769  -  (142,843)  -  94,792,926 

    สินทรพัยสิทธิการใช -  -  60,557  -  60,557 
 รวม 94,935,776  (7)  (50,851)  -  94,884,918 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญชี รายได (คาใชจาย) ในระหวางป  ยอดตามบัญชี 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
(ปรับปรุงใหม) 

ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2562 
(ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :       
คาเผื่อผลขาดทุนของลูกหน้ีและการรับคืนสินคา 2,033,973  (600,758)  -  1,433,215 
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวชา 35,602,426  (2,498,713)  -  33,103,713 
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินทรัพยถาวร 433,364  (250,365)  -  182,999 
ประมาณการหน้ีสินตนทุนการรื้อถอน 8,755,419  147,687  -  8,903,106 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 10,855,980  4,546,866  -  15,402,846 

  รวม 57,681,162  1,344,717  -  59,025,879 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :    
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน -  - 7  7 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 95,078,223  - (142,454)  94,935,769 

  รวม 95,078,223  - (142,447)  94,935,776 
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25.	 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

มลูค่ำตำมบญัชขีองหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลือ่นไหวส�ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 แสดง
ได้ดังนี้
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25.   หนี้สินตามสัญญาเชา 
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาและการเคล่ือนไหวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

แสดงไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -  -
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
 มาถือปฏิบัติ 354,176,699 

 
337,570,180

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 354,176,699  337,570,180
เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 3,347,201  3,240,011
เงินจายชําระคาเชาตามสัญญา (74,918,637)  (74,918,637)
ลดลงจากการลดคาเชา (14,138,465)  (14,138,465)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (252,717)  -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 268,214,081  251,753,089
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (85,040,589)  (83,789,639)
หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 183,173,492  167,963,450
 
รายละเอียดจํานวนเงินที่ตองจายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2563  

(หลังปรับปรุง) มีดังนี้ 
 บาท
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
 เงินตน ดอกเบี้ยจาย ยอดชาํระ เงินตน  ดอกเบี้ยจาย ยอดชาํระ
ถึงกําหนดการจายชําระภายในหนึ่งป 85,040,589 5,707,831 90,748,420 85,794,269 3,239,894 89,034,163
ถึงกําหนดจายชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 173,412,542 27,845,855 201,258,397 257,312,059 33,198,572 290,510,631
ถึงกําหนดชําระมากกวาหาป 9,760,950 9,556,330 19,317,280 11,070,371 10,075,558 21,145,929

รวม 268,214,081 43,110,016 311,324,097 354,176,699 46,514,024 400,690,723

 
 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
 เงินตน ดอกเบี้ยจาย ยอดชาํระ เงินตน  ดอกเบี้ยจาย ยอดชาํระ
ถึงกําหนดการจายชําระภายในหนึ่งป 83,789,639 5,602,226 89,391,865 85,794,269 3,239,894 89,034,163
ถึงกําหนดจายชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 167,453,829 26,145,871 193,599,700 251,110,447 31,698,912 282,809,359
ถึงกําหนดชําระมากกวาหาป 509,621 115,627 625,248 665,464 173,326 838,790

รวม 251,753,089 31,863,724 283,616,813 337,570,180 35,112,132 372,682,312

 
 
 

รำยละเอียดจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และวันท่ี 1 มกรำคม 2563 (หลัง
ปรับปรุง) มีดังนี้
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25.   หนี้สินตามสัญญาเชา 
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาและการเคล่ือนไหวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

แสดงไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -  -
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
 มาถือปฏิบัติ 354,176,699 

 
337,570,180

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 354,176,699  337,570,180
เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 3,347,201  3,240,011
เงินจายชําระคาเชาตามสัญญา (74,918,637)  (74,918,637)
ลดลงจากการลดคาเชา (14,138,465)  (14,138,465)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (252,717)  -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 268,214,081  251,753,089
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (85,040,589)  (83,789,639)
หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 183,173,492  167,963,450
 
รายละเอียดจํานวนเงินที่ตองจายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2563  

(หลังปรับปรุง) มีดังนี้ 
 บาท
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
 เงินตน ดอกเบ้ียจาย ยอดชาํระ เงินตน  ดอกเบ้ียจาย ยอดชาํระ
ถึงกําหนดการจายชําระภายในหนึ่งป 85,040,589 5,707,831 90,748,420 85,794,269 3,239,894 89,034,163
ถึงกําหนดจายชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 173,412,542 27,845,855 201,258,397 257,312,059 33,198,572 290,510,631
ถึงกําหนดชําระมากกวาหาป 9,760,950 9,556,330 19,317,280 11,070,371 10,075,558 21,145,929

รวม 268,214,081 43,110,016 311,324,097 354,176,699 46,514,024 400,690,723

 
 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
 เงินตน ดอกเบ้ียจาย ยอดชาํระ เงินตน  ดอกเบ้ียจาย ยอดชาํระ
ถึงกําหนดการจายชําระภายในหนึ่งป 83,789,639 5,602,226 89,391,865 85,794,269 3,239,894 89,034,163
ถึงกําหนดจายชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 167,453,829 26,145,871 193,599,700 251,110,447 31,698,912 282,809,359
ถึงกําหนดชําระมากกวาหาป 509,621 115,627 625,248 665,464 173,326 838,790

รวม 251,753,089 31,863,724 283,616,813 337,570,180 35,112,132 372,682,312
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25.   หนี้สินตามสัญญาเชา 
มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาและการเคล่ือนไหวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

แสดงไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -  -
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
 มาถือปฏิบัติ 354,176,699 

 
337,570,180

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 354,176,699  337,570,180
เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 3,347,201  3,240,011
เงินจายชําระคาเชาตามสัญญา (74,918,637)  (74,918,637)
ลดลงจากการลดคาเชา (14,138,465)  (14,138,465)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (252,717)  -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 268,214,081  251,753,089
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (85,040,589)  (83,789,639)
หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 183,173,492  167,963,450
 
รายละเอียดจํานวนเงินที่ตองจายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2563  

(หลังปรับปรุง) มีดังนี้ 
 บาท
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
 เงินตน ดอกเบี้ยจาย ยอดชาํระ เงินตน  ดอกเบี้ยจาย ยอดชาํระ
ถึงกําหนดการจายชําระภายในหนึ่งป 85,040,589 5,707,831 90,748,420 85,794,269 3,239,894 89,034,163
ถึงกําหนดจายชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 173,412,542 27,845,855 201,258,397 257,312,059 33,198,572 290,510,631
ถึงกําหนดชําระมากกวาหาป 9,760,950 9,556,330 19,317,280 11,070,371 10,075,558 21,145,929

รวม 268,214,081 43,110,016 311,324,097 354,176,699 46,514,024 400,690,723

 
 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
 เงินตน ดอกเบี้ยจาย ยอดชาํระ เงินตน  ดอกเบี้ยจาย ยอดชาํระ
ถึงกําหนดการจายชําระภายในหนึ่งป 83,789,639 5,602,226 89,391,865 85,794,269 3,239,894 89,034,163
ถึงกําหนดจายชําระเกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 167,453,829 26,145,871 193,599,700 251,110,447 31,698,912 282,809,359
ถึงกําหนดชําระมากกวาหาป 509,621 115,627 625,248 665,464 173,326 838,790

รวม 251,753,089 31,863,724 283,616,813 337,570,180 35,112,132 372,682,312
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน
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คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช 87,925,335  86,360,691
ดอกเบี้ยจายจากหน้ีสินตามสัญญาเชา 2,869,072  2,761,882
  รวม 90,794,407  89,122,573
 

กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจายท้ังหมดของสัญญาเชาจํานวน 73.54 ลานบาท (เฉพาะกิจการจํานวน
72.15 ลานบาท) 

 
26.  หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของหนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน มีดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 2563  2562

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุ 
งบการเงินขอ 34.3.3) 5,305,170 - 5,305,170  -

รวมหนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 5,305,170 - 5,305,170  -
 
27. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว จะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีเหลืออยู
ของสินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ยอดคงเหลือตนป 380,896,464 382,025,642  370,599,495  371,169,308
ตีราคาเพ่ิมระหวางป - -  -  -
หัก การตัดจําหนายระหวางป (1,132,271) (1,129,178)  (571,374)  (569,813)
ยอดคงเหลือปลายป 379,764,193 380,896,464  370,028,121  370,599,495
 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถ    

จายเปนเงินปนผลได 
 
 
 

กลุม่บรษิทัมกีระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำจ�ำนวน 73.54 ล้ำนบำท (เฉพำะกจิกำรจ�ำนวน 72.15 
ล้ำนบำท)

26.	 หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 รำยละเอียดของหนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้
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คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีรับรูในรายการตอไปน้ีในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช 87,925,335  86,360,691
ดอกเบี้ยจายจากหน้ีสินตามสัญญาเชา 2,869,072  2,761,882
  รวม 90,794,407  89,122,573
 

กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจายท้ังหมดของสัญญาเชาจํานวน 73.54 ลานบาท (เฉพาะกิจการจํานวน
72.15 ลานบาท) 

 
26.  หนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของหนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน มีดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 2563  2562

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุ 
งบการเงินขอ 34.3.3) 5,305,170 - 5,305,170  -

รวมหนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 5,305,170 - 5,305,170  -
 
27. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว จะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีเหลืออยู
ของสินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ยอดคงเหลือตนป 380,896,464 382,025,642  370,599,495  371,169,308
ตีราคาเพ่ิมระหวางป - -  -  -
หัก การตัดจําหนายระหวางป (1,132,271) (1,129,178)  (571,374)  (569,813)
ยอดคงเหลือปลายป 379,764,193 380,896,464  370,028,121  370,599,495
 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถ    

จายเปนเงินปนผลได 
 
 
 

27.	 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ส่วนเกินทุน 
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำว  จะทยอยตัดจ�ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนท่ีเหลืออยู่ของ
สินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง 
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คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีรับรูในรายการตอไปน้ีในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช 87,925,335  86,360,691
ดอกเบี้ยจายจากหนี้สินตามสัญญาเชา 2,869,072  2,761,882
  รวม 90,794,407  89,122,573
 

กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจายท้ังหมดของสัญญาเชาจํานวน 73.54 ลานบาท (เฉพาะกิจการจํานวน
72.15 ลานบาท) 

 
26.  หน้ีสินทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของหนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน มีดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 2563  2562

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุ 
งบการเงินขอ 34.3.3) 5,305,170 - 5,305,170  -

รวมหนี้สินทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 5,305,170 - 5,305,170  -
 
27. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง สวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว จะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานท่ีเหลืออยู
ของสินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562  2563  2562
ยอดคงเหลือตนป 380,896,464 382,025,642  370,599,495  371,169,308
ตีราคาเพ่ิมระหวางป - -  -  -
หัก การตัดจําหนายระหวางป (1,132,271) (1,129,178)  (571,374)  (569,813)
ยอดคงเหลือปลายป 379,764,193 380,896,464  370,028,121  370,599,495
 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถ    

จายเปนเงินปนผลได 
 
 
 

ส่วนเกินทนุจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย์ดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำมำหกักับขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็น
เงินปันผลได้
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28.	 ส�ำรองตำมกฎหมำย

บริษัท

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทนุส�ำรองนีจ้ะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ำรองตำมกฎหมำย
ดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทย่อย

ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ำรองไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 
ของจ�ำนวนผลก�ำไร ซึ่งบริษัทท�ำมำหำได้ทุกครำวที่จ่ำยเงินปันผลจนกวำ่ทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนทุนของบริษัท ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

29.	 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
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28. สํารองตามกฎหมาย 
บริษัท 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทไดจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายไวครบถวนแลว 
บริษัทยอย 

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองไมนอยกวารอยละ  
5 ของจํานวนผลกําไร ซ่ึงบริษัททํามาหาไดทุกคราวที่จายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของจํานวนทุนของบริษัท สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

 
29. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2563 2562  2563  2562
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 390,377,968 540,038,062  261,515,568  416,313,912
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 87,494,904 103,230,244  66,478,406  85,994,383
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 230,030,473 315,929,047  226,185,788  310,150,644
คาใชจายปรับลดมูลคาลูกหน้ีและสินคาคงเหลือ 26,100,430 2,322,159  25,933,218  2,322,159
ซื้อสินคาและวัตถุดบิใชไป 1,158,979,380 1,681,684,762  1,131,113,711  1,646,270,770
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (981,025) (26,892,089)  (981,025)  (26,344,344)
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 42,300,592 63,728,761  42,300,592  63,673,971

 
30.  คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน :    
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน :    
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป - 99,869  -  -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :    
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราวท่ีรับรูเมื่อ

 เร่ิมแรกและท่ีกลับรายการ (994,851) 1,115,999
 

(930,593) 
 

1,215,200
รวม (994,851) 1,215,868  (930,593)  1,215,200
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30.	 ค่ำใช้จ่ำย	(รำยได้)	ภำษีเงินได้

บัญชีนี้ประกอบด้วย
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28. สํารองตามกฎหมาย 
บริษัท 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทไดจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายไวครบถวนแลว 
บริษัทยอย 

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองไมนอยกวารอยละ  
5 ของจํานวนผลกําไร ซ่ึงบริษัททํามาหาไดทุกคราวท่ีจายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของจํานวนทุนของบริษัท สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

 
29. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2563 2562  2563  2562
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 390,377,968 540,038,062  261,515,568  416,313,912
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 87,494,904 103,230,244  66,478,406  85,994,383
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 230,030,473 315,929,047  226,185,788  310,150,644
คาใชจายปรับลดมูลคาลูกหนี้และสินคาคงเหลือ 26,100,430 2,322,159  25,933,218  2,322,159
ซื้อสินคาและวัตถุดบิใชไป 1,158,979,380 1,681,684,762  1,131,113,711  1,646,270,770
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (981,025) (26,892,089)  (981,025)  (26,344,344)
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 42,300,592 63,728,761  42,300,592  63,673,971

 
30.  คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 

บัญชีนี้ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน :    
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน :    
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป - 99,869  -  -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :    
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราวท่ีรับรูเมื่อ

 เร่ิมแรกและท่ีกลับรายการ (994,851) 1,115,999
 

(930,593) 
 

1,215,200
รวม (994,851) 1,215,868  (930,593)  1,215,200

 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
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รายการกระทบยอดระหวางกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินได 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (18,863,085) 24,417,111  (44,396,287)  5,067,448
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 0%, 20% 0%, 20%  0%, 20%  20%
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคณูอัตราภาษี (9,721,871) 885,854  (8,879,258)  855,834
ผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 9,710,814 (625,821)

 
9,818,043 

 
(584,939)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:       
รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี (44,416) (200,000)  (930,000)  (200,000)
คาใชจายตองหาม 2,784,230 5,224,869  2,784,230  5,211,339
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น  (3,723,608) (4,085,482)  (3,723,608)  (4,085,482)
อื่นๆ                - 16,448                -  18,448

รวม    8,727,020 330,014  7,948,665  359,366
(รายได) คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน (994,851) 1,215,868  (930,593)  1,215,200

 
 
31. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้พืน้ฐาน 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของ
บริษัท (ไมรวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูใน
ระหวางป 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม) 
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับป 
  สวนที่เปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ (บาท) (33,126,056) 12,928,382  (43,465,694)  3,852,248
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 391,944,418 391,944,418  391,944,418  391,944,418
กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนข้ันพืน้ฐาน (บาท/หุน) (0.08) 0.03  (0.11)  0.01

 
32. สวนงานดําเนนิงาน 

  ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทท่ีมีผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

  กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงาน คือ สวนงานธุรกิจขายปลีก สวนงานชองทางการจําหนายอ่ืน และสวน
งานธุรกิจโรงเรียน โดยมีสวนงานหลักซ่ึงดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวในประเทศไทย กลุม
บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากรายไดและกําไรข้ันตนของแตละสวนงาน 
และประเมินกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน  
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31.	 ก�ำไร	(ขำดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(ไม่รวมก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
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รายการกระทบยอดระหวางกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินได 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (18,863,085) 24,417,111  (44,396,287)  5,067,448
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 0%, 20% 0%, 20%  0%, 20%  20%
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคณูอัตราภาษี (9,721,871) 885,854  (8,879,258)  855,834
ผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 9,710,814 (625,821)

 
9,818,043 

 
(584,939)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:       
รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี (44,416) (200,000)  (930,000)  (200,000)
คาใชจายตองหาม 2,784,230 5,224,869  2,784,230  5,211,339
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น  (3,723,608) (4,085,482)  (3,723,608)  (4,085,482)
อื่นๆ                - 16,448                -  18,448

รวม    8,727,020 330,014  7,948,665  359,366
(รายได) คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน (994,851) 1,215,868  (930,593)  1,215,200

 
 
31. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้พืน้ฐาน 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของ
บริษัท (ไมรวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูใน
ระหวางป 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 

(ปรับปรุงใหม) 
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับป 
  สวนที่เปนของผูถอืหุนบรษิัทใหญ (บาท) (33,126,056) 12,928,382  (43,465,694)  3,852,248
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 391,944,418 391,944,418  391,944,418  391,944,418
กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนข้ันพืน้ฐาน (บาท/หุน) (0.08) 0.03  (0.11)  0.01

 
32. สวนงานดําเนนิงาน 

  ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทท่ีมีผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

  กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงาน คือ สวนงานธุรกิจขายปลีก สวนงานชองทางการจําหนายอ่ืน และสวน
งานธุรกิจโรงเรียน โดยมีสวนงานหลักซ่ึงดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวในประเทศไทย กลุม
บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากรายไดและกําไรข้ันตนของแตละสวนงาน 
และประเมินกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน  
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32.	 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนนิงำนท่ีน�ำเสนอนีส้อดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุม่บรษิทัท่ีมผีูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงู
สุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ ส่วนงำนธุรกิจขำยปลีก ส่วนงำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยอื่น และ
ส่วนงำนธุรกิจโรงเรียน โดยมีส่วนงำนหลักซึ่งด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวในประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และก�ำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงำน และ
ประเมนิก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก�ำไรหรอืขำดทนุ
จำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน

ข้อมูลรำยได้และก�ำไรขั้นต้นของส่วนงำนของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 
2562 มีดังต่อไปนี้
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ขอมูลรายไดและกําไรข้ันตนของสวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดังตอไปน้ี 
 ลานบาท
 สวนงานธุรกิจขายปลีก สวนงานชองทางจําหนายอื่น สวนงานธุรกิจโรงเรียน  รวม

 
2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม) 
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)
รายไดจากภายนอก 1,198.40  1,975.81 654.54 772.35 216.53 198.38  2,069.47 2,946.54
รายไดท้ังส้ิน 1,198.40  1,975.81 654.54 772.35 216.53 198.38  2,069.47 2,946.54
กําไรข้ันตนจากการดําเนินงานตาม 
 สวนงาน 438.79  739.82 232.28 246.10 69.36 49.60  740.43 1,035.52
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:      
รายไดอื่น      51.68 81.27
คาใชจายในการขาย      (513.46) (663.51)
คาใชจายในการบริหาร      (281.13) (416.57)
ตนทุนทางการเงิน      (16.60) (12.32)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวม      0.22 0.03
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได      0.99 (1.22)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป      (17.87) 23.20
    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ    1,665.94 1,722.40
สินทรัพยสิทธิการใช   379.01 -
สินทรัพยไมมีตัวตน   6.21 2.94
สิทธิการเชาท่ีดินและอาคาร   - 35.84
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา   25.51 82.08
สินทรัพยอื่น     734.65 630.52
รวมสินทรัพย     2,811.32 2,473.78

 
 กลุมบริษัทใชเกณฑราคาท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไปเปนเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกัน 
 

33. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
บริษัทและพนักงานบริษัทของกลุมบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกําหนดนโยบายใหบริษัทและพนักงานจะจายสมทบ
เขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา รอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจาก
งานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท 

การจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ ป 2563 ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีการปรับลดอัตราเงินสมทบดังน้ี 

- มกราคม - มีนาคม 2563 สมทบเขากองทุน 5% 
- เมษายน - มิถุนายน 2563 สมทบเขากองทุน 3% 
- กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 บริษัทหยุดสมทบเขากองทุน 
กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 เปนจํานวน 7.43 ลานบาท และจํานวน 14.37 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการจํานวน 4.99 ลานบาท 
และ 13.99 ลานบาท ตามลําดับ) 

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์รำคำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไปเป็นเกณฑ์ในกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำงกัน
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33.	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริิษััทและพนัักงานับริิษััทของกล่�มบริิษััทได้้ริ�วมกันัจััด้ตั้ั�งกองท่นัสำำาริองเล้�ยงชี้พข้�นัตั้ามพริะริาชีบัญญัตั้ิ
กองท่นัสำำาริองเล้�ยงชี้พ พ.ศ. 2530 โด้ยกำาหนัด้นัโยบายให้บริิษััทและพนัักงานัจัะจั�ายสำมทบเข้ากองท่นัเป็็นั
ริายเด้ือนัในัอัตั้ริา ริ้อยละ 5 ของเงินัเด้ือนั กองท่นัสำำาริองเล้�ยงชี้พนั้�บริิหาริโด้ยบริิษััทหลักทริัพย์จััด้การิกองท่นั 
ซีไ้อเอม็บ้ - พรินิัซีเิพลิ จัำากดั้ และจัะจั�ายให้แก�พนักังานัเมื�อพนักังานันัั�นัออกจัากงานัตั้ามริะเบย้บว�าด้้วยกองทน่ั
ของกล่�มบริิษััท

การิจั�ายสำมทบเข้ากองท่นัสำำาริองเล้�ยงชี้พ ป็ี 2563 ท้�ได้้ริับผลกริะทบจัากสำถานัการิณ์์การิแพริ�ริะบาด้ของ
โริคตั้ิด้เชีื�อไวริัสำโคโรินัา 2019 (COVID-19)  จั้งม้การิป็ริับลด้อัตั้ริาเงินัสำมทบด้ังนั้�

• มกริาคม - ม้นัาคม 2563 สำมทบเข้ากองท่นั 5%

• เมษัายนั - มิถ่นัายนั 2563 สำมทบเข้ากองท่นั 3%

• กริกฎาคม - ธันัวาคม 2563 บริิษััทหย่ด้สำมทบเข้ากองท่นั

กล่�มบริิษััทได้้จั�ายเงินัสำมทบเข้ากองท่นัสำำาริองเล้�ยงชี้พสำำาหริับป็ีสำิ�นัสำ่ด้วันัท้� 31 ธันัวาคม 2563 และ 2562 
เป็็นัจัำานัวนั 7.43 ล้านับาท และจัำานัวนั 14.37 ล้านับาท ตั้ามลำาด้ับ (เฉพาะกิจัการิจัำานัวนั 4.99 ล้านับาท และ 
13.99 ล้านับาท ตั้ามลำาด้ับ)

34.	 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น

ณ์ วนััท้� 31 ธนััวาคม 2563 กล่�มบริษิัทัไม�มภ้าริะผกูพนััตั้ามสำญัญาเชี�าบริกิาริท้�เก้�ยวข้องจัากการินัำามาตั้ริฐานั
การิริายงานัทางการิเงินั ฉบับท้� 16 มาถือป็ฏิบัตั้ิ ณ์ วันัท้� 1 มกริาคม 2563 กล่�มบริิษััทได้้ริับริู้สำินัทริัพย์สำิทธิการิ
ใช้ีสำำาหริบัสำญัญาเชี�าและหนั้�สำนิัตั้ามสำญัญาเชี�าบริกิาริท้�เก้�ยวข้องท้�เคยจัดั้ป็ริะเภทเป็็นัสำญัญาเชี�าด้ำาเนันิังานัด้้วย
มูลค�าปั็จัจับั่นัของเงนิัจั�ายชีำาริะตั้ามสำญัญาเชี�าท้�เหลอือยู�คิด้ลด้ด้้วยอตัั้ริาด้อกเบ้�ยเงนิักูย้มืสำ�วนัเพิ�มตั้ามท้�กล�าวไว้
ในัหมายเหตั้่ป็ริะกอบงบการิเงินัข้อ 15

34.1	ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

34.1.1 ณ์ วนััท้� 31 ธนััวาคม 2563 บริิษัทัม้สำญัญาเชี�าพื�นัท้�เพื�อเป็็นัท้�ตั้ั�งสำาขาริวมทั�งสำิ�นัจัำานัวนั 149 สำาขา 
โด้ยม้อาย่สำัญญาเชี�าตั้ั�งแตั้� 1 ป็ีถ้ง 20 ป็ี ค�าเชี�าและค�าบริิการิสำาธาริณ์ูป็โภคท้�ตั้้องจั�ายริวมตั้�อป็ี 
88.29 ล้านับาท โด้ยค�าเชี�าบางสำ�วนัคำานัวณ์จัากริ้อยละของยอด้ขายของแตั้�ละสำาขา

34.1.2 ณ์ วันัท้� 31 ธันัวาคม 2563 กล่�มบริิษััทม้สำัญญาเชี�าด้ำาเนิันังานัท้�เก้�ยวข้องกับค�าบริิการิ อาย่
ของสำัญญาม้ริะยะเวลาตั้ั�งแตั้� 1 ถ้ง 30 ป็ี

ณ์ วันัท้� 31 ธันัวาคม 2563 และ 2562 กล่�มบริิษััทม้จัำานัวนัเงินัขั�นัตั้ำ�าท้�ตั้้องจั�ายในัอนัาคตั้ทั�งสำิ�นัภายใตั้้
สำัญญาเชี�าด้ำาเนัินังานัด้ังนั้�
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34. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาบริการที่เกี่ยวของจากการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทไดรับรู
สินทรัพยสิทธิการใชสําหรับสัญญาเชาและหนี้สินตามสัญญาเชาบริการท่ีเก่ียวของที่เคยจัดประเภทเปน
สัญญาเชาดําเนินงานดวยมูลคาปจจุบันของเงินจายชําระตามสัญญาเชาท่ีเหลืออยูคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมสวนเพิ่มตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 
34.1    ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

34.1.1   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาเชาพื้นท่ีเพื่อเปนท่ีตั้งสาขารวมทั้งส้ินจํานวน 149 
สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาต้ังแต 1 ปถึง 20 ป คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจาย
รวมตอป 88.29 ลานบาท โดยคาเชาบางสวนคํานวณจากรอยละของยอดขายของแตละสาขา 

34.1.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับคาบริการ อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 30 ป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ิน
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2563 2562 2563  2562
จายชําระ   

ภายใน 1 ป 55,253,237 88,299,339 55,253,237  86,917,425
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 32,921,524 92,252,970 32,921,524  86,467,784
มากกวา 5 ป 5,085,522 28,081,485 5,085,522  6,159,390
             รวม 93,260,283 208,633,794 93,260,283  179,544,599

 
34.2 การค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทใหธนาคารพาณิชยในประเทศออกหนังสือคํ้าประกันการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาและประกันการเชาพ้ืนท่ี คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร จํานวน 4.00 ลานบาท 
และออกหนังสือการคํ้าประกันการใชไฟฟาและประกันการเชาพื้นท่ีสํานักงาน คํ้าประกันโดยเงิน
ลงทุนอ่ืน จํานวน 1.10 ลานบาท 

 
34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 

34.3.1  บริษัททําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 3 ป 
ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาแลว 
ไมมีฝายใด ฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือเสมือนมีผลผูกพันตามเดิม
ตอไปอีกทุกๆ 1 ปจนกวาจะมีฝายหนึ่งฝายใดแจงส้ินสุดสัญญาเปนลายลักษณอักษร 
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34.2	กำรค�้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทให้ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศออกหนังสือค�้ำประกันกำรปฏิบัติงำน
ตำมสัญญำและประกันกำรเช่ำพื้นที่ ค�้ำประกันโดยเงินฝำกธนำคำร จ�ำนวน 4.00 ล้ำนบำท และออกหนังสือกำร
ค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำและประกันกำรเช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน ค�้ำประกันโดยเงินลงทุนอื่น จ�ำนวน 1.10 ล้ำนบำท

34.3	ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้บริกำรระยะยำว

34.3.1  บริษัทท�ำสัญญำเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยกับบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง อำยุสัญญำ 3 ปี ตั้งแต่วัน
ที่ 31 พฤษภำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2565 เมื่อครบก�ำหนดอำยุสัญญำแล้วไม่มีฝ่ำยใด 
ฝำ่ยหนึง่บอกเลกิสญัญำเปน็ลำยลกัษณอ์กัษรใหถ้อืเสมอืนมีผลผกูพนัตำมเดมิตอ่ไปอกีทุกๆ 1 ปี
จนกว่ำจะมีฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดแจ้งสิ้นสุดสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร

34.3.2 บริษัทท�ำสัญญำรับอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์หนังสือกับเจ้ำของผลงำนต่ำงๆ โดยมีอำยุสัญญำ 3 ปี
และสำมำรถต่ออำยสุญัญำไปอีก 3 ปีโดยอัตโนมตัแิละมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นอตัรำร้อยละของ
จ�ำนวนเล่มที่จัดพิมพ์หรือจ�ำหน่ำย

35.	 วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินในประเทศ ดังนี้

35.1	บรษิทัมีวงเงนิ	เงนิเบิกเกนิบัญช	ี3	วงเงนิ รวมเป็นเงนิ 50 ล้ำนบำท ซึง่ท�ำสญัญำกับสถำบนั
กำรเงินสำมแห่ง อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ่งประกอบด้วย

35.1.1) 2 วงเงิน วงเงิน 20 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท ไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

35.1.2) 1 วงเงิน วงเงินละ 20 ล้ำนบำท ค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

35.2	บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น	2	วงเงิน	รวมเป็นเงิน 220 ล้ำนบำท ซึ่งท�ำสัญญำกับสถำบัน
กำรเงินสองแห่ง ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน อำยุไม่เกิน 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ซึ่ง
ประกอบด้วย

35.2.1) 1 วงเงิน วงเงินละ 20 ล้ำนบำท ไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

35.2.2) 1 วงเงิน วงเงินละ 200 ล้ำนบำท ค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

35.3	 เงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงิน

35.3.1) บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินหนึ่งแห่ง วงเงิน 20 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.00 ไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

35.3.2) บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินหนึ่งแห่ง ค�้ำประกันโดยจ�ำนองจดท่ีดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้ำง จ�ำนวน 2 วงเงิน แบ่งเป็น

35.3.2.1) วงเงิน 500 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย

• สัญญำกู้ 250 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ THBFIX 3M + 3.85 ต่อปี

• สัญญำกู้ 250 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี

35.3.2.2) วงเงิน 100 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ THBFIX 6M + 2.56 ต่อปี
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36.	 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

ในระหว่่างปีี  บริษััทพบว่่างบการเงินสำำาหรับปีีสำิ�นสำุดว่ันท่� 31 ธัันว่าคม 2562  ไม่ได้ปีระมาณการหน่�สำิน 
ต้้นทุนการร้�อถอนของสำ่ว่นปีรับปีรุงพ้�นท่�เช่่า ดังนั�นบริษััทจึึงได้แก้ไขข้อผิิดพลาดทางบัญช่่ โดยปีรับปีรุง
งบการเงินย้อนหลังสำำาหรับปีีสำิ�นสำุดว่ันท่� 31 ธัันว่าคม 2563 ผิลกระทบต้่องบการเงินสำรุปีได้ดังน่�- 68 - 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน    
     ที่ดนิ อาคารและอปุกรณเพิม่ข้ึน 611,123 997,822  1,586,063
     เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมนุเวียนอื่นลดลง - (1,526,705)  -
     หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง (9,003,715) (8,903,106)  (8,755,419)
     ประมาณการหน้ีสินตนทนุการร้ือถอนเพิ่มข้ึน 45,627,701 45,513,349  45,363,160
     กําไรสะสมลดลง (34,488,154) (34,085,716)  (35,021,678)
งบกําไรขาดทุน   
     คาใชจายในการขายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 386,699 (938,464)  -
    รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 100,609 147,686  -
    ตนทนุทางการเงินเพิ่มข้ึน 116,348 150,188  -

 
37. เคร่ืองมือทางการเงิน 

37.1    นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุมบริษัทตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกู
ยืมระยะยาว กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดังนี้ 

 
 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนเงินใหกูยืม
และต๋ัวเงินรับ ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการให
สินเชื่อ นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคา
ท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีกลุมบริษัทอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ
คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินใหกูยืม ท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
สวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตรา
ตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของกลุมบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา 

 

37.	 เครื่องมือทางการเงิน

37.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เคร้�องม้อทางการเงินท่�สำำาคัญของกลุ่มบริษััทต้ามท่�นิยามอยู่ในมาต้รฐานการบัญช่่ ฉบับท่� 107 “การแสำดง
รายการและการเปีิดเผิยข้อมูลสำำาหรับเคร้�องม้อทางการเงิน” ปีระกอบด้ว่ยเงินสำดและรายการเท่ยบเท่าเงินสำด 
ลูกหน่�การค้าและลูกหน่�อ้�น เงินให้กูย้้ม เงินลงทุน เงินกู้ย้มระยะสัำ�น และเงนิกู้ย้มระยะยาว่ กลุ่มบรษัิัทม่คว่ามเสำ่�ยง 
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยท่ีส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกิน
บญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะยำวท่ีมดีอกเบีย้ อย่ำงไรก็ตำม เนือ่งจำกสินทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่มอีตัรำ
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยง
จำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีสำมำรถแยกตำมวันที่ครบ
ก�ำหนด หรือ วันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่สามารถ
แยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 
 2563 (บาท) 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย  ไมมีอัตรา รวม 

ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบ้ีย 
ถึง 5 ป ราคาตลาด   

สินทรัพยทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    27,257,338 -  -  92,848,041  120,105,379
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน - 12,952,177 -  - 12,952,177
    รวม 27,257,338  12,952,177  -  92,848,041  133,057,556
หน้ีสินทางการเงิน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น  

จากสถาบันการเงิน 140,000,000 - -  - 140,000,000
เงินกูยืมระยะยาว - -  322,690,000  - 322,690,000
หน้ีสินตามสัญญาเชา 85,040,589 183,173,492  -  - 268,214,081
    รวม 225,040,589 183,173,492  322,690,000  - 730,904,081

 2562 (บาท) 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย  ไมมีอัตรา รวม 

ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบ้ีย 
ถึง 5 ป ราคาตลาด   

สินทรัพยทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 95,190,523 - -  16,302,807  111,493,330
เงินลงทุนช่ัวคราว 6,000,000 - 100,034  - 6,100,034
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน - 12,932,664 -  - 12,932,664
    รวม 101,190,523 12,932,664 100,034  16,302,807 130,526,028
หน้ีสินทางการเงิน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น จาก

สถาบันการเงิน 63,032,754 -  -  - 63,032,754
เงินกูยืมระยะยาว - 56,450,000 148,192,000  - 204,642,000
    รวม 63,032,754 56,450,000 148,192,000  - 267,674,754
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2563 (บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย ไมมีอัตรา รวม 
ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบ้ีย 

ถึง 5 ป ราคาตลาด   
สินทรัพยทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 26,817,150  -  -  11,227,485  38,044,635
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน -  12,952,177  -  -  12,952,177
    รวม 26,817,150  12,952,177  -  11,227,485  50,996,812
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 140,000,000  -  -  -  140,000,000
เงินกูยืมระยะยาว -  -  253,090,000  -  253,090,000
หน้ีสินตามสัญญาเชา 83,789,639  167,963,450  -  -  251,753,089
    รวม 223,789,639 167,963,450 253,090,000  - 644,843,089

 
 2562 (บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย ไมมีอัตรา รวม
ภายใน 1 ป มากกวา 1 ป ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบ้ีย 

ถึง 5 ป ราคาตลาด  
สินทรัพยทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 31,959,934 - -  16,132,211 48,092,145
เงินลงทุนช่ัวคราว 100,034 - -  - 100,034
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน - 12,932,664 -  - 12,932,664
    รวม 32,059,968 12,932,664 -  16,132,211 61,124,843
หน้ีสินทางการเงิน   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 
 จากสถาบันการเงิน 63,032,754 - -  - 63,032,754
เงินกูยืมระยะยาว - - 148,192,000  - 148,192,000
    รวม 63,032,754 - 148,192,000  - 211,224,754

 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย  

บริษัทมีรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ดังนี้ 

 
จํานวนเงินตน 

 อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
แลกเปล่ียน (รอยละ)

อัตราดอกเบี้ยจายตามสัญญา
แลกเปล่ียน (รอยละ) 

  
วันสิ้นสุดสัญญา

44.38 ลานบาท  THBFIX 1M + 1.74 THBFD 3M + 3.85   มิถุนายน 2565
100.00 ลานบาท  THBFIX 6M + 2.56 4.50  สิงหาคม 2568
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

บริษทัมีรายละเอยีดของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบ้ียทียั่งคงมีผลบังคบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดังน้ี
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 จากสถาบันการเงิน 63,032,754 - -  - 63,032,754
เงินกูยืมระยะยาว - - 148,192,000  - 148,192,000
    รวม 63,032,754 - 148,192,000  - 211,224,754

 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย  

บริษัทมีรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ดังนี้ 

 
จํานวนเงินตน 

 อัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
แลกเปล่ียน (รอยละ)

อัตราดอกเบี้ยจายตามสัญญา
แลกเปล่ียน (รอยละ) 

  
วันสิ้นสุดสัญญา

44.38 ลานบาท  THBFIX 1M + 1.74 THBFD 3M + 3.85   มิถุนายน 2565
100.00 ลานบาท  THBFIX 6M + 2.56 4.50  สิงหาคม 2568

 
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสำาคัญอันเก่ียวเน่่องจากการซ้่ื้อหร่อขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทได้ตกลงทำาสัญญาซ้่ื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซื้่่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน
หน่่งปีเพื่่่อใช้้เป็นเคร่่องม่อในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหล่อของสินทรัพื่ย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกิน
หนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปน
สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
สกุลเงิน  2563 2562 2563 2562  2563 2562

  (พัน) (พัน) (พัน) (พัน)   
เหรียญสหรัฐอเมริกา  - - 3 13  30.2068 30.3313
เหรียญสิงคโปร  - - 4 -  22.9540 22.5935
ปอนดอังกฤษ  - - 829 988  41.0771 39.9523
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศคงเหลือ ดังนี้ 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

จํานวน  จํานวน
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
 

สกุลเงิน  ที่ซื้อ  ที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา
  (พัน)  (พัน)  
ปอนดอังกฤษ  525  - 39.950 - 40.450 - 25 มกราคม 2564 - 25 พฤษภาคม 2564

 
37.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้น
หรือมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย

 
รวม

 มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ 

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

 
รวม

สินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - 120,105,379 120,105,379 -  38,044,635 38,044,635
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - 55,736,284 55,736,284 -  50,158,578 50,158,578
สินทรพัยทางการเงนิหมุนเวียนอืน่ 290,365 118,040,492 118,330,857 290,365  118,040,492 118,330,857
สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ - 28,861,126 28,861,126 -  26,267,412 26,267,412
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่น 
 ท่ีมีภาระคํ้าประกัน -

 
12,952,177

 
12,952,177

 
- 

  
12,952,177

  
12,952,177

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - 8,542,079 8,542,079 -  7,826,921 7,826,921
 290,365 344,237,537 344,527,902 290,365  253,290,215 253,580,580

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศคงเหล่อ ดังนี้
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกิน
หนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปน
สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
สกุลเงิน  2563 2562 2563 2562  2563 2562

  (พัน) (พัน) (พัน) (พัน)   
เหรียญสหรัฐอเมริกา  - - 3 13  30.2068 30.3313
เหรียญสิงคโปร  - - 4 -  22.9540 22.5935
ปอนดอังกฤษ  - - 829 988  41.0771 39.9523
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศคงเหลือ ดังนี้ 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

จํานวน  จํานวน
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
 

สกุลเงิน  ที่ซื้อ  ที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา
  (พัน)  (พัน)  
ปอนดอังกฤษ  525  - 39.950 - 40.450 - 25 มกราคม 2564 - 25 พฤษภาคม 2564

 
37.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้น
หรือมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย

 
รวม

 มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ 

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

 
รวม

สินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - 120,105,379 120,105,379 -  38,044,635 38,044,635
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - 55,736,284 55,736,284 -  50,158,578 50,158,578
สินทรพัยทางการเงนิหมุนเวียนอืน่ 290,365 118,040,492 118,330,857 290,365  118,040,492 118,330,857
สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ - 28,861,126 28,861,126 -  26,267,412 26,267,412
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่น 
 ท่ีมีภาระคํ้าประกัน -

 
12,952,177

 
12,952,177

 
- 

  
12,952,177

  
12,952,177

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - 8,542,079 8,542,079 -  7,826,921 7,826,921
 290,365 344,237,537 344,527,902 290,365  253,290,215 253,580,580



รายงานประจ�าปี 2563188

37.2	มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำ
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริษัทจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำง 
กำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังนี้
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกิน
หนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปน
สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สินทรัพยทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
สกุลเงิน  2563 2562 2563 2562  2563 2562

  (พัน) (พัน) (พัน) (พัน)   
เหรียญสหรัฐอเมริกา  - - 3 13  30.2068 30.3313
เหรียญสิงคโปร  - - 4 -  22.9540 22.5935
ปอนดอังกฤษ  - - 829 988  41.0771 39.9523
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาปองกันความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศคงเหลือ ดังนี้ 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

จํานวน  จํานวน
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 

(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
 

สกุลเงิน  ที่ซื้อ  ที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย วันครบกําหนดตามสัญญา
  (พัน)  (พัน)  
ปอนดอังกฤษ  525  - 39.950 - 40.450 - 25 มกราคม 2564 - 25 พฤษภาคม 2564

 
37.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้น
หรือมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย

 
รวม

 มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ 

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

 
รวม

สินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - 120,105,379 120,105,379 -  38,044,635 38,044,635
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น - 55,736,284 55,736,284 -  50,158,578 50,158,578
สินทรพัยทางการเงนิหมุนเวียนอืน่ 290,365 118,040,492 118,330,857 290,365  118,040,492 118,330,857
สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ - 28,861,126 28,861,126 -  26,267,412 26,267,412
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่น 
 ท่ีมีภาระคํ้าประกัน -

 
12,952,177

 
12,952,177

 
- 

  
12,952,177

  
12,952,177

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - 8,542,079 8,542,079 -  7,826,921 7,826,921
 290,365 344,237,537 344,527,902 290,365  253,290,215 253,580,580- 72 - 

 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทนุ
 ราคาทุน 

ตัดจําหนาย
 

รวม
 มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ 

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

 
รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 
 จากสถาบันการเงิน -

 
140,000,000 140,000,000

 
- 

 
140,000,000 140,000,000

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น - 573,339,713 573,339,713 -  560,410,005 560,410,005
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 5,305,170 - 5,305,170 5,305,170  - 5,305,170
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 29,489,308 29,489,308 -  26,352,420 26,352,420
หนี้สินตามสัญญาเชา - 268,214,081 268,214,081 -  251,753,089 251,753,089
เงินกูยืมระยะยาว - 322,690,000 322,690,000 -  282,624,000 282,624,000
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ - 10,856,706 10,856,706 -  6,972,672 6,972,672
 5,305,170 1,344,589,808 1,349,894,978 5,305,170  1,268,112,186 1,273,417,356

 
 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
แยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้  

  บาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2  ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ  - -  1,553,819,848 1,553,819,848

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2  ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ  - -  1,288,410,935 1,288,410,935

 
38. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัท คือ การจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.37 และ 1.04 ตามลําดับ 
และเฉพาะกิจการมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.34 และ 0.99 ตามลําดับ 
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ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แยกแสดงตำม
ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 
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บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย

 
รวม

 มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ 

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

 
รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 
 จากสถาบันการเงิน -

 
140,000,000 140,000,000

 
- 

 
140,000,000 140,000,000

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น - 573,339,713 573,339,713 -  560,410,005 560,410,005
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 5,305,170 - 5,305,170 5,305,170  - 5,305,170
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 29,489,308 29,489,308 -  26,352,420 26,352,420
หนี้สินตามสัญญาเชา - 268,214,081 268,214,081 -  251,753,089 251,753,089
เงินกูยืมระยะยาว - 322,690,000 322,690,000 -  282,624,000 282,624,000
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ - 10,856,706 10,856,706 -  6,972,672 6,972,672
 5,305,170 1,344,589,808 1,349,894,978 5,305,170  1,268,112,186 1,273,417,356

 
 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
แยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังน้ี  

  บาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2  ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ  - -  1,553,819,848 1,553,819,848

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2  ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ  - -  1,288,410,935 1,288,410,935

 
38. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัท คือ การจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.37 และ 1.04 ตามลําดับ 
และเฉพาะกิจการมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.34 และ 0.99 ตามลําดับ 
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บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย

 
รวม

 มูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทนุ 

 ราคาทุน 
ตัดจําหนาย 

 
รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 
 จากสถาบันการเงิน -

 
140,000,000 140,000,000

 
- 

 
140,000,000 140,000,000

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น - 573,339,713 573,339,713 -  560,410,005 560,410,005
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 5,305,170 - 5,305,170 5,305,170  - 5,305,170
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - 29,489,308 29,489,308 -  26,352,420 26,352,420
หนี้สินตามสัญญาเชา - 268,214,081 268,214,081 -  251,753,089 251,753,089
เงินกูยืมระยะยาว - 322,690,000 322,690,000 -  282,624,000 282,624,000
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ - 10,856,706 10,856,706 -  6,972,672 6,972,672
 5,305,170 1,344,589,808 1,349,894,978 5,305,170  1,268,112,186 1,273,417,356

 
 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
แยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้  

  บาท 
 งบการเงินรวม 
 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2  ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ  - -  1,553,819,848 1,553,819,848

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2  ระดับที่ 3 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ  - -  1,288,410,935 1,288,410,935

 
38. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัท คือ การจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.37 และ 1.04 ตามลําดับ 
และเฉพาะกิจการมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.34 และ 0.99 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 

38.	 กำรบริหำรจัดกำรทุน

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัท คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.37 และ 1.04 ตำมล�ำดับ และเฉพำะกิจกำรมี
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.34 และ 0.99 ตำมล�ำดับ

39.	 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 
มีดังนี้
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39. การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดังนี้ 
 บาท
 งบการเงินรวม                               
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,032,754 (23,032,754) -  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 40,000,000 100,000,000 -  140,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 204,642,000 118,048,000 -  322,690,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - (85,962,618) 354,176,699  268,214,081
 รวม 267,674,754 109,052,628 354,176,699  730,904,081

 
 บาท
 งบการเงินรวม                               
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 23,032,754 -  23,032,754
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 40,000,000 -  40,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 265,250,000 (60,608,000) -  204,642,000
 รวม 265,250,000 2,424,754 -  267,674,754

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                              
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,032,754 (23,032,754) -  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 40,000,000 100,000,000 -  140,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 148,192,000 104,898,000 -  253,090,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - (85,817,091) 337,570,180  251,753,089
 รวม 211,224,754 96,048,155 337,570,180  644,843,089

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                              
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 23,032,754 -  23,032,754
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 40,000,000 -  40,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 208,600,000 (60,408,000) -  148,192,000
 รวม 208,600,000 2,624,754 -  211,224,754

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด
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39. การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดังนี้ 
 บาท
 งบการเงินรวม                               
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,032,754 (23,032,754) -  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 40,000,000 100,000,000 -  140,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 204,642,000 118,048,000 -  322,690,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - (85,962,618) 354,176,699  268,214,081
 รวม 267,674,754 109,052,628 354,176,699  730,904,081

 
 บาท
 งบการเงินรวม                               
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 23,032,754 -  23,032,754
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 40,000,000 -  40,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 265,250,000 (60,608,000) -  204,642,000
 รวม 265,250,000 2,424,754 -  267,674,754

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                              
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,032,754 (23,032,754) -  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 40,000,000 100,000,000 -  140,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 148,192,000 104,898,000 -  253,090,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - (85,817,091) 337,570,180  251,753,089
 รวม 211,224,754 96,048,155 337,570,180  644,843,089

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                              
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 23,032,754 -  23,032,754
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 40,000,000 -  40,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 208,600,000 (60,408,000) -  148,192,000
 รวม 208,600,000 2,624,754 -  211,224,754

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด
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39. การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดังนี้ 
 บาท
 งบการเงินรวม                               
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,032,754 (23,032,754) -  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 40,000,000 100,000,000 -  140,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 204,642,000 118,048,000 -  322,690,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - (85,962,618) 354,176,699  268,214,081
 รวม 267,674,754 109,052,628 354,176,699  730,904,081

 
 บาท
 งบการเงินรวม                               
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 23,032,754 -  23,032,754
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 40,000,000 -  40,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 265,250,000 (60,608,000) -  204,642,000
 รวม 265,250,000 2,424,754 -  267,674,754

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                              
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,032,754 (23,032,754) -  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 40,000,000 100,000,000 -  140,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 148,192,000 104,898,000 -  253,090,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - (85,817,091) 337,570,180  251,753,089
 รวม 211,224,754 96,048,155 337,570,180  644,843,089

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                              
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 23,032,754 -  23,032,754
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 40,000,000 -  40,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 208,600,000 (60,408,000) -  148,192,000
 รวม 208,600,000 2,624,754 -  211,224,754

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด
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39. การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
การเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดังนี้ 
 บาท
 งบการเงินรวม                               
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,032,754 (23,032,754) -  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 40,000,000 100,000,000 -  140,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 204,642,000 118,048,000 -  322,690,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - (85,962,618) 354,176,699  268,214,081
 รวม 267,674,754 109,052,628 354,176,699  730,904,081

 
 บาท
 งบการเงินรวม                               
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 23,032,754 -  23,032,754
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 40,000,000 -  40,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 265,250,000 (60,608,000) -  204,642,000
 รวม 265,250,000 2,424,754 -  267,674,754

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                              
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23,032,754 (23,032,754) -  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 40,000,000 100,000,000 -  140,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 148,192,000 104,898,000 -  253,090,000
หนี้สินตามสัญญาเชา - (85,817,091) 337,570,180  251,753,089
 รวม 211,224,754 96,048,155 337,570,180  644,843,089

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                              
 ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด รายการทีไ่มใชเงินสด  ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) * เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 23,032,754 -  23,032,754
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 40,000,000 -  40,000,000
เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน 208,600,000 (60,408,000) -  148,192,000
 รวม 208,600,000 2,624,754 -  211,224,754

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด*	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจ�านวนเงินสดรับและเงินสดช�าระคืนในงบกระแสเงินสด

40.	 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ปัจจบุนัได้ขยำยวงกว้ำงขึน้อย่ำง
ต่อเนือ่ง ส่งผลท�ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจและมผีลกระทบต่อธรุกิจและอตุสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์
ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท กำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรจะติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และท�ำกำรประเมิน
ผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

41.	 กำรอนุมัติงบกำรเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564





บริิษััท ซีีเอ็็ดยููเคชัั่�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)
อาคารอินเตอร์ลิิงค์ทาวเวอร์ ช้ั้�น 19 เลิขท่� 1858/87-90 ถนนเทพร้ตน
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