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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited) 
ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ในระยะเริ่มแรก บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และ
เป็นผู้แทนจ�าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2521 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน ทักษะฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�าหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2522 เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน มิติที่ 4 เพ่ือเสริมสร้างจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นผู้ที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์หนักๆ ให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์
มากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2523 เริ่มผลิตหนังสือวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ออกจ�าหน่าย  ตอ่มาไดข้ยายสายงานผลติออกมาเปน็ ฝา่ยผลติตำาราและหนังสอืเชงิวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2526 ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพิวเตอร์ และเริ่มผลิตหนังสือด้าน
ไมโครคอมพิวเตอร์ออกจ�าหน่าย พร้อมๆ กันน้ี บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตหนังสือหมวดบริหาร /
การจัดการอย่างจริงจัง โดยเน้นหนังสือท่ีสามารถช่วยคนท�างานให้ท�างานได้ดีข้ึน มากกว่า
จะเน้นหนังสือที่คาดว่าจะขายดีเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบการจัดจ�าหน่ายหนังสือแบบ Standing Order 
ท่ีดัดแปลงขึ้นให้เหมาะสมกับธุรกิจหนังสือของไทย และได้รวมวารสาร ทักษะฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสาร มิติที่ 4 เข้าด้วยกัน โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวารสาร 
รู้รอบตัว ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนรูปเล่ม และเนื้อหาให้ทันสมัยมากข้ึน และเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น 
UpDATE ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้ขยายสายงานผลิต หนังสือส่งเสริมเยาวชน ขึ้นมาอย่าง
จรงิจงั เพ่ือบกุเบิกหนังสอื สาระความรูส้�าหรับเยาวชน ซึง่ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2529 วิทยาศาสตร์
อ่านสนุก การ์ตูนชุดเสริมความรู้ชุดแรก ก็ได้ออกวางตลาดและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
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บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ อย่างต่อเนื่องมาเป็นล�าดับ 
จนกลายเป็นส�านักพิมพ์สาระความรู้ชั้นน�า และมีระบบจัดจ�าหน่ายที่เป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุด
ในธุรกิจหนังสือ และได้เริ่มบทบาทการเป็นผู้รับจัดจ�าหน่ายหนังสือให้กับส�านักพิมพ์อื่นที่
ผลิตหนังสือประเภทใกล้เคียงกันด้วย

ในปี พ.ศ. 2533 บริษัทฯ   จึงย่ืนเร่ืองเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเร่ิมโครงการร้านหนังสือ “ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์” ข้ึน  เพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส
หาซ้ือหนังสือดีๆ ได้สะดวกข้ึน และเป็นการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือท้ังหมด โดย
มีทิศทางเน้นการเปิดร้านในศูนย์การค้าช้ันน�า ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จะจ�าหน่ายหนงัสอืท่ีบรษิทัฯ 
ผลิตขึ้นเอง และหนังสือของส�านักพิมพ์อื่นด้วย เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ในฐานะร้านหนังสือ
ทั่วไป ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดด�าเนินการสาขาแรกในปลายปี พ.ศ. 2534 ท่ีศูนย์การค้า
ฟอรจ์นูทาวน ์โดยเน้นการเปน็ ศนูย์หนงัสอืสาระและบนัเทงิ สำาหรบัครอบครวั และคนทำางาน

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เริ่มเปิดในซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2539 
ที่โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยา เพราะเห็นว่าซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นทิศทางใหม่ของธุรกิจ
ค้าปลีก ที่จะเพ่ิมความส�าคัญมากข้ึนในอนาคต และจะเป็นท�าเลท่ีเหมาะสมส�าหรับธุรกิจ
ร้านหนังสือในอนาคตระยะยาว

โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้เพ่ิมพ้ืนท่ีศูนย์กระจายหนังสือ จากเดิมประมาณ 7,400 ตาราง
เมตรเป็นประมาณ 10,000 ตารางเมตร และในปลายปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เพ่ิมพ้ืนท่ี
คลังสินค้าข้ึนอีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร เป็น 13,000 ตารางเมตร หรือเพ่ิมพ้ืนท่ีข้ึน
ประมาณ 30% และในปี พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้เพ่ิมพ้ืนท่ีคลังสินค้า จากเดิม 13,000 ตาราง
เมตร เป็นประมาณ 15,000 ตารางเมตร 

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่
ประมาณ 600 ตารางเมตร ท่ีอาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการเติบโตของการจัดกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นใน
อนาคต  รวมทั้งการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ  และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ในด้านต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป อีกทั้งยังได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ ท่ีเป็นการพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน 
อันได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ
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l หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรการเรียนเสริมระดับชั้น 
อนุบาล 3 จนถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีการจัดท�าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อ 
Animation

l หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรการเรียนเสริมระดับ
ชั้น อนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการใช้สื่อ Interactive Multimedia และ
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages) ของสหภาพยุโรป

แตเ่น่ืองจากศนูย์การเรียนรู ้SE-ED Learning Center ไมส่ามารถท�าก�าไรใหบ้รษิทัฯ ได ้ 
ดังนั้นในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้ปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อลดต้นทุนการบริหารงานของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เปิดใช้งานศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่
อย่างเป็นทางการ ท่ีมีขีดความสามารถรองรับปริมาณงานได้มากถึง 600 สาขา โดยที่
ศนูย์กระจายสนิคา้แห่งใหมไ่ดอ้อกแบบให้เก็บสนิคา้ได้เพ่ิมขึน้กว่าคลงัสนิคา้เดมิ  และค�านึง
ถึงประโยชน์ในการใช้สอยพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานให้มาก
ย่ิงข้ึน สามารถรองรับการกระจายสินค้าพร้อมๆ กันได้ถึง 480 จุดขายในเวลาเดียวกัน  
รวมท้ังมกีารพัฒนาโมเดลการท�างานใหม้คีวามถูกตอ้ง แมน่ย�า และรวดเรว็ โดยการปรบัปรงุ
ขั้นตอนการกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิตอล (Digital Assorting System) ช่วยสนับสนุนให้
เกิดการหมุนเวียนของสินค้าใหม่ที่หน้าร้านได้อย่างต่อเนื่องและให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่
หลากหลายมากขึ้น
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวกันของวิศวกรไฟฟ้าจ�านวน 10 คน ซึ่งต่างมี
ประสบการณ์ในการด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในชุมนุมวิชาการ ขณะเป็นนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรกลุ ่มน้ีตระหนักดีว่า ประเทศไทย
ยังขาดแคลนการพัฒนาสือ่ความรูท้างวิชาการอยู่มาก และยังไม่มผีูส้นใจเข้ามาพัฒนาอย่าง
จริงจัง จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2517 โดยก�าหนดเรื่องนี้ไว้ในวัตถุประสงค์ของ
การก่อต้ังว่า “ซีเอ็ดจะดำาเนินธุรกิจท่ีเอื้ออำานวยต่อการศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถของคนไทย ในสาขาท่ีจำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ” และเน้นย�า้ภารกิจน้ีผ่าน
ชื่อย่อของบริษัทฯ คือ SE-ED ซึ่งย่อมาจากค�าว่า Science, Engineering & EDucation 
เพ่ือเป็นการเน้นสาขาท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญ 
คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการศึกษา ผ่านภารกิจท่ีจะท�าให้คนไทยเก่งขึ้น 
โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) : ซเีอด็ จะเปน็ผูน้�าในการท�าใหค้นไทยหาความรู ้ไดง้า่ยข้ึน และ
สะดวกขึ้น

ภารกิจ (Mission) : ซีเอ็ด จะด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ ใน
สาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และจะด�าเนินธุรกิจท่ี
ท�าให้ “คนไทยเก่งข้ึน” โดยพัฒนาเปน็ธุรกิจท่ีย่ังยืนมกีารเตบิโต
อย่างต่อเน่ืองสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัท
ตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุขและสามารถให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว
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กรอบแนวคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว 
(Sustainability Framework)

เพื่อท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน 
และอยู่รอดได้ในระยะยาว ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และ
แรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกันท่ีจะท�าให้องค์กรสามารถท�าหน้าที่เป็น “สื่อความรู้
สู่สังคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อท�าให้คนไทยเก่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากอดีตจนถึง
ปัจจบุนัว่า  บรษิทัฯ ไดด้�าเนินธุรกิจ  พรอ้มกับสรา้งสรรคน์วัตกรรมใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองภารกิจ 
“เรามุ่งม่ันท่ีจะทำาให้คนไทยเก่งขึน้” อย่างจริงจงัมาโดยตลอด  ซึง่สามารถสรปุเปน็แผนผงั
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

จากแผนผังการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ด�าเนิน
ธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อท�าให้คนไทยเก่งขึ้น ดังต่อไปนี้

• สำานักพิมพ์ซีเอ็ด : มีหน้าที่ผลิต จัดพิมพ์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้
คนไทยน�าไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517

• ธุรกิจรับจัดจำาหน่ายหนังสือ : มีหน้าที่ในการกระจายหนังสือดีมีคุณภาพ จาก
ส�านักพิมพ์ซีเอ็ด และส�านักพิมพ์อื่นๆ ไปยังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และ
ร้านหนังสืออื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มด�าเนินการอย่างจริงจังหลังจาก ปี พ.ศ. 2541 
เป็นต้นมา
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• ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ : เริ่มเปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 โดย
มีความมุ่งมั่นจะขยายสาขาเพ่ือให้คนไทยท้ังประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งสาระ
ความรูไ้ดอ้ย่างสะดวก สามารถอา่นหนังสอืดีๆ  ไดง้า่ยขึน้ หนังสอืภายในรา้นหนงัสอื
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จึงเป็นหนังสือดีท่ีมีความหลากหลาย ไม่มีหนังสือที่มีเน้ือหา
ลามกอนาจาร ส่งเสริมความรุนแรง หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย และศีลธรรม
อันดีงามของสังคมไทย

• โรงเรียนเพลินพัฒนา : เป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ในระดับเตรียมอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดย
เปิดด�าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมาเป็นโรงเรียนท่ีมีการออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทักษะความรู้ 
(Knowledge Skill) ทักษะการท�างาน (Working Skill) และทักษะการด�าเนินชีวิต 
(Life Skill) เพ่ือให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสา มีศีลธรรมอันดีงาม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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• โครงการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR Project) : บรษิทัฯ ไดก้�าหนดให้ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมเปน็สว่นหน่ึงของกลยุทธ์ในการขบัเคลือ่นองค์กร  โดยใหม้คีวาม
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด�าเนินกิจกรรม CSR ในตัวเนื้องาน
หลักขององค์กรในลักษณะที่เรียกว่า CSR in Process โดยไม่มีแผนกที่รับผิดชอบ
กิจกรรม CSR โดยตรง แต่ภายหลังกิจกรรมในส่วนนี้มีปริมาณมากขึ้นทั้งด้านการ
ประสานงาน และการด�าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ จึงจัดตั้งแผนก CSR ขึ้น
เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นส่งเสริม
ให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่าย
มากขึน้ ผา่นกิจกรรมตา่งๆ เชน่ การบรจิาคหนงัสอื และสือ่การเรยีนรู ้ให้กับโรงเรยีน
ในถ่ินทุรกันดารการบริจาคอุปกรณ์ชั้นวางหนังสือ เพ่ือจัดห้องสมุดให้สวยงาม 
สะอาด และสามารถดึงดูดเด็กให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
ให้ติดตัวไปตลอดชีวิต

• มูลนิธิคนไทยเก่งขึน้ : บรษิทัฯ ได้สนบัสนุนการจดัตัง้ “มลูนิธิคนไทยเก่งขึน้” อย่าง
เป็นทางการเมือ่วนัท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมวัีตถุประสงค์ในการท�ากิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกเพศ  ทุกวัย  ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  
มคุีณภาพชวิีตทีด่ขีึน้ และได้ใช้ศกัยภาพทีต่นเองม ี เพ่ือช่วยพัฒนาประเทศชาตใิห้
เจรญิเตบิโตได้อย่างย่ังยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้  โดยมลูนธิิคน
ไทยเก่งขึน้จะมบีทบาทในการท�างานควบคูไ่ปกับโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้คนไทยเก่งขึ้น สังคมไทยมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการย่อยต่างๆ ซึ่งเป็นโครง การน�าร่อง หรือโครงการ
ท่ีช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยท่ีขาดแคลน หรือโครงการที่ด�าเนินไปได้ด้วย
ตนเองในระยะยาวโดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพ่ือน้อง”  
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ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และประชาชนคนไทย
ทุกคน ทีช่่วยกนับรจิาคเงนิตามก�าลงัท่ีม ีเพ่ือระดมทนุมาใช้ในโครงการพัฒนาศกัยภาพ
ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย

 ทั้งนี้ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณ
กุศลตามกฎหมายเป็นล�าดับที่ 916 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้
และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 648) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

จากที่กล่าวมา จะพบว่ากรอบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก็คือ การเป็นธุรกิจที่มีส่วน
ช่วยแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญของประเทศ ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจน
เปน็กลไกในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้กลายเปน็ทรพัยากรมนุษย์ทีม่คีณุคา่ และเปน็
ทรัพยากรส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ด้วยเหตุนี้บริษัท
จึงยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นบริษัทฯ ที่มี
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
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บริษัทฯ จึงน�าเอาความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และ
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) มายึดถือเป็นกลยุทธ์และแนวทางในการด�าเนิน
ธุรกิจ  โดยค�านึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า  
พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนสมดุล โดยจัดล�าดับ
ความส�าคัญอย่างเหมาะสม ดังรูปต่อไปนี้

พนักงาน
พนักงานท�างานอย่างมีความสุข 
มีความมั่นคงในการด�าเนินชีวิต 
มีโอกาสแสดงศักยภาพ มีส�านึก

แห่งการเป็นพลเมืองดี
ผู้ถือหุ้น

องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลตอบแทนที่น่า 

พึงพอใจในระยะยาว บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล 

มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ พยายามใช้ทรัพยากร 

อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 

ต่อสิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุด

ลูกค้า

ได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ 

คุ้มค่า มีประโยชน์ในการพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว มีความพึงพอใจ และมีส่วนร่วม

กับบริษัทฯ ในการรับผิดชอบต่อสังคม

คู่ค้าและคู่แข่งขัน
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม 

ในการด�าเนินธุรกิจกับ คู่ค้า คู่แข่งขัน เพื่อสร้าง

ตลาดหนังสือให้เติบโตแข็งแรงไปด้วยกัน 

ร่วมกันใช้สายสัมพันธ์ในการสร้าง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันชุมชนและสังคม
องค์กรมีส่วนท�าให้สังคมไทย เป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ องค์กรด�าเนินธุรกิจ

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

มีศีลธรรมอันดีงาม

ซีเอ็ด

C
or

po
ra

te 
Social Responsibility (CSR

)Co
rpo

rate Governance

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น้อมน�าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ก�ากับ
แนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ  เพ่ือให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมเีหตผุล 
พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน โดยมั่นใจว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ 
เพ่ือตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ พร้อมกับใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรม เป็นเครื่อง
ชี้น�าในการด�าเนินธุรกิจ

หากพิจารณาจาก “วัฒนธรรมองค์กร”  ซึ่งบริษัทฯ ได้เพียรพยายามปลูกฝังให้กับ
พนักงานทุกๆ คนเพื่อใช้เป็นแบบแผนในการท�างาน และการด�าเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน จะพบว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังจะเห็นได้จากภาพความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ และแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
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บรษิทัฯ ตระหนักดวีา่ การจะธ�ารงไว้ซึง่แบบอย่างการด�าเนินธุรกิจท่ีดไีดอ้ยา่งย่ังยืนน้ัน 
บริษัทฯ จ�าเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมในการท�างานที่ดีให้กับพนักงานทุกคน เพ่ือ
บ่มเพาะค่านิยม (Shared Value) และทัศนคติท่ีดีในการท�างาน ตลอดจนการด�าเนินชีวิต
ในแง่มุมต่างๆ  ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะท�าหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และลักษณะธุรกิจขององค์กร ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นพลังผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานบุกเบิกท่ีมีเป้าหมายทางอุดมการณ์ ซึ่งต้องอาศัย
ความมุ่งมั่นสูง เป็นงานท่ีต้องการการท�างานแบบสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
พนักงานทุกคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน 
ให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพการท�าก�าไร ตลอดจนความย่ังยืนขององค์กรและสังคม
เปน็ส�าคญั และด้วยวัฒนธรรมองค์กรท่ีบม่เพาะลงในทัศนคตขิองพนักงานทกุคน  จนเปน็วิถี
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านการท�างานร่วมกัน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขภายในองค์กร บริษัทฯ 
จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างย่ิงว่าพนักงานทุกคน จะสามารถน้อมน�าเอาหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) สามารถแสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ความพอประมาณ

ซีเอ็ด

ความยั่งยืนขององค์กรและสังคม

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม

การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี

ความมี
เหตุผล

วัฒ

นธรรมองค์กร
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ปรัชญาการดำาเนินงาน และแรงผลักดัน

• เราจะน�าอุดมการณ์มาท�างานเป็นวิชาชีพ โดยจะสร้างสรรค์งานบุกเบิกอย่างมี
ความสุข  ด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถน�าความฝันมาท�าให้เกิดสิ่งที่ดีงาม
และยิ่งใหญ่ได้ในสังคมไทย

• เราจะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ความโปร่งใส และจริยธรรม

• เราจะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

• เราจะไม่โกง ไม่ผิดกฎหมาย ยุติธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

• เราจะมจีรยิธรรมในการปฏิบตัติอ่ลกูคา้ ตอ่คูค่า้ ต่อคู่แขง่ขนั ต่อเพ่ือนพนักงานดว้ย
กันอย่างมีคุณธรรม

การพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง

• ระเบยีบทกุขอ้ แก้ไขได ้ถ้ามเีหตผุล และท�าใหพ้นักงานดขึีน้ โดยไมก่ระทบกระเทือน
ต่อบริษัทฯ ในเชิงลบ

• พร้อมเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง โดยพร้อมจะฟัง คิดตาม เรียนรู้ และปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา โดยไมรู้่สกึเสยีหนา้ ไมยึ่ดตดิกับรปูแบบเดมิ  และพยายามทะลขุอ้จ�ากัด
หรือปัญหาที่เป็นอุปสรรคส�าคัญ

• ไม่มีอะไรสมบูรณ์ที่ซีเอ็ด

• ให้โอกาสได้ท�างานที่ชอบ

การดำารงตน

• ประหยัด สมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ

• ติดดิน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ

• ใช้จ่ายเงินและทรัพยากรอย่างมีเหตุผลตามความจ�าเป็น โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ
หรือสิ่งที่เคยท�ามา เราจะใช้เงินให้คุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของงานเป็นที่ตั้ง หรือ 
Zero-Based Budgeting
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การอยู่ร่วมกัน

• มีทัศนคติที่ดีต่อการมองชีวิตและมองปัญหา (Positive Thinking)

• เข้าใจผู้อื่น เชื่อมั่นว่าไม่มีใครตั้งใจเป็นคนไม่ดี

• ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ

• ท�าให้เกิดบรรยากาศของการน่าท�างาน มคีวามสุข มองตารูใ้จ พรอ้มจะท�างานหนัก 
สนุกกับงานที่ท้าทาย

• อยู่แบบพี่น้อง มีความสุข ฝากผีฝากไข้ได้

การดำาเนินงาน และการจัดทำารายงาน
ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะน�าเอาปัญหาของประเทศในด้าน

การพัฒนาคน และน�าเอาอุดมการณ์ทางสังคมมาเป็นเป้าหมายการด�าเนินงานแบบธุรกิจ 
เพ่ือให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างย่ังยืน 
โดยยึดถือเปน็วิถีปฏิบติัมาโดยตลอด  ต้ังแต่วนัแรกของการก่อตัง้จนถึงปจัจบุนั  โดยถ่ายทอด
ความมุ่งมั่นและภารกิจนี้ผ่านวัฒนธรรมองค์กร ผ่านผลงานความพยายามที่จะเป็น “บริษัท
ตัวอย่างที่ดี” ในทุกด้าน ผ่านผลงานที่ออกมา และผ่านทิศทางการเติบโตในด้านต่างๆ ของ
องค์กร

บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คือการที่บริษัทฯ จะต้องมุ่งมั่นใน
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สามารถประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืนควบคู่ไปกับการ
จรรโลงสังคม โดยให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน 
สมดุล

การท่ีจะบรรลเุป้าหมายข้างต้นนี ้บรษิทัฯ จ�าเป็นต้องท�าให้ “ความรับผดิชอบต่อสงัคม” 
เป็นงานประจ�า เป็นหน้าที่ เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งและการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยอยู่ในกระบวนการท�างานหลักของ
องค์กร ซึ่งไม่ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการปกติ และยังท�าให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ อีกด้วย จึงนับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
กระบวนการ (CSR in Process) ซึง่เป็นการตอกย�า้ปรชัญาแนวทางการบรหิารงานของบริษทัฯ 
ท่ีผ่านมาท้ังหมดว่า “เราไม่ได้ท�าอะไรท่ีต่างไปจากการด�าเนินธุรกิจปกติ เราเพียงเปลี่ยน 
วิธีคิด และด�าเนินธุรกิจปกตินั้นด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม เท่านั้นเอง”
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ธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ  จึงมุ่งเน้นการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ของ
การก่อต้ัง ไมว่่าจะเปน็การบกุเบกิการผลติหนังสอื และสือ่การเรยีนรูท้ีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่สงัคม
ไทย แต่ยังขาดแคลน การช่วยรับจัดจ�าหน่ายหนังสือให้กับส�านักพิมพ์อื่น เพื่อให้หนังสือดีๆ 
เหลา่นัน้มโีอกาสเผยแพรม่ากขึน้ อยู่รอดได ้แขง็แรงขึน้ และพร้อมจะผลติหนงัสอืดีๆ  เพ่ิมขึน้ 
ตลอดจนการเพ่ิมจ�านวนร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ไปยังชุมชนต่างๆ มีการจัดหนังสือ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับคนในชุมชน  มีการพัฒนาระบบการสั่งซื้อและสั่งจอง
หนังสือท่ีสะดวกรวดเร็ว เพ่ือให้ทุกชุมชนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น มีโอกาสเรียนรู้
อย่างเท่าเทยีมกันท่ัวประเทศ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมผา่นการจดัคา่ยเยาวชนซเีอด็
คิดดีแคมป์ กิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาส�าหรับบุคคล
ทั่วไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท�างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น บริษัทฯ ยังมี
ส่วนส�าคญัในการกอ่ตั้ง และด�าเนนิงาน “โรงเรียนเพลินพฒันา” เพือ่ใหเ้ปน็โรงเรียนตัวอยา่ง

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ (CSR in Process)

บริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภารกิจ (Mission)

วัตถุประสงค์ (Objective)

กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process)

การประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
(Sustainable Accomplishment)

สังคม

คู่แข่งขัน
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า

ชุมชน

สิ่งแวดล้อม



15

แนวใหม่ของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้
เยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการท�างาน (Working Skill) และ
ทักษะชีวิต (Life Skill) ตลอดจนมีจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Accountability) อย่างครบถ้วน สมดุล

ส�าหรบัชาวซเีอด็ฯ แลว้ เรือ่งความรับผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม จงึไมใ่ช่
เพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรดังท่ีเห็นทั่วไป หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ และเป็น
ทุกลมหายใจของชาวซีเอ็ด ในฐานะนักสร้างสรรค์ นักบุกเบิก และการเป็นตัวอย่างที่ดี 
โดยพนักงานทั้งองค์กรต่างมีส่วนร่วมต่อภารกิจนี้ในแต่ละด้าน หรือแต่ละโครงการ ปัจจุบัน
ถือได้ว่าบรษิทัฯ มบีทบาทอย่างมากในการบกุเบกิธุรกิจหนงัสอืทัง้ในภาพรวม และดา้นสาระ
ความรู้ให้ขยายฐานอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ เชื่อมั่นด้วยว่า การพัฒนาองค์กรให้เป็นธุรกิจที่ย่ังยืนได้น้ัน นอกจากจะต้อง
สร้างผลตอบแทน และการเติบโตอันเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ต้องพัฒนาตนเอง
ให้เปน็บรษิทัตวัอย่างท่ีดี โดยการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเปน็ประโยชนต์อ่สว่นรวม เปน็ท่ียอมรบั
ในวงกว้าง พนกังานมคีวามสขุ  รวมทัง้สง่เสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกับการด�าเนิน
ธุรกิจ จงึจะเปน็การเติบโตท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนีบ้รษิทัฯ จงึด�าเนนิธุรกิจอยู่บนความ
เชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน พร้อมๆ กับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
แข็งแรง โดยเชื่อว่า “ยิ่งท�าดี  ยิ่งเติบโต  ยิ่งก�าไร  ยิ่งแข็งแรง  ยิ่งยั่งยืน”

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดท�า “รายงานการพัฒนาอย่างสมดุลและย่ังยืน (Sustainability 
Report)” ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแสดง
รายการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ
เผยแพรเ่ปน็ประจ�าทกุป ี โดยจดัท�าทัง้ในรปูแบบรวมเนือ้หากับรายงานประจ�าปท้ัีงภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และในรูปแบบแยกเล่ม
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แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
บรษิทัฯ มีแนวทางในการด�าเนนิกิจกรรมความรับผดิชอบตอ่สงัคมท่ีชดัเจน 3 แนวทาง

ด้วยกัน คือ

1.  กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยท่ัวไปของบริษัทฯ ต้องให้ความส�าคัญต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า (รวมถึง
คู่แข่งขัน) ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยจัดล�าดับ
ความส�าคัญอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกันสูงสุด และ
ประสบความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ
ปกติของบรษิทัฯ (CSR in Process) ซึง่หมายถึง  กจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของเน้ืองานที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบ เพ่ือไม่ให้
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นภาระเพ่ิมเติมจากหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบประจ�าที่พนักงานได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ซึ่งจะท�าให้ 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ถูกปลูกฝังกลายเป็นพ้ืนฐานความคิดของพนักงาน
ทุกคน

3. บรษิทัฯ มุง่เอาโจทย์ของประเทศดา้นการศึกษาและการพัฒนาศกัยภาพของคนไทย 
มาเป็นโจทย์ของบริษัทฯ ที่ต้องพยายามหาทางท�าให้ส�าเร็จ ประเด็นที่มุ่งเน้นแก้ไข
ปญัหาให้กับประเทศ คอื การพัฒนาขดีความสามารถทางภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส�าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ และการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการเงินทอนเพื่อน้อง
เป็นโครงการท่ีเปดิโอกาสใหล้กูคา้ของซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และบคุคลท่ัวไปไดม้สีว่นรว่ม

ในการบริจาคเงินสบทบทุนโครงการ ผ่านกล่องรับบริจาคท่ีร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา 
ทั่วประเทศ หรือโอนเงินสมทบทุนตามบัญชีของโครงการฯ โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับ
ผิดชอบของ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” โดยเงินบริจาคทั้งหมด มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะน�าไปใช้
ตามวัตถุประสงคใ์นการจดัตัง้มลูนธิิ กลา่วคอืการด�าเนินกิจกรรมท่ีมุง่เน้นการพัฒนาศกัยภาพ 
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และความสามารถของคนไทย ปรับปรุงคุณค่าและคุณภาพชีวิตของคนไทย เพ่ือให้คนไทย
ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ความสามารถของตนเองพัฒนาประเทศ

โครงการหนังสือเพื่อน้อง
 คุณสวรรย์ พิภูษณานนท ์ผูอ้�านวยการฝา่ยการตลาดองคก์ร บรษิทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากัด 

(มหาชน) และคุณโสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารสายงานกิจกรรมการตลาด บริษัท ไอคอน
สยาม จ�ากัด ได้ร่วมกันมอบหนังสือให้กับสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน และโรงพยาบาล
รวมกว่า 29 แห่ง ในเขตคลองสาน ธนบุรี บางรัก และภาษีเจริญ ได้รับเกียรติจากตัวแทนมา
เป็นผู้รับมอบ ตามรายชื่อและหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ, โรงเรียนวัด
ทองนพคุณ, โรงเรียนวัดทองเพลง, โรงเรียนวัดพิชัยญาติ, โรงเรียนวัดเศวตฉัตร, โรงเรียนวัด
สุทธาราม, โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม, โรงเรียนวัดสุวรรณ, โรงเรียนพัฒนาวิทยา, โรงเรียน
จนัทรวทิยา, โรงเรยีนวัดประยุรวงศ,์ โรงเรยีนวัดกัลยาณมติร, โรงเรียนวัดใหมย่ายนุย้, โรงเรยีน
วัดราชคฤห์, โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียน
สตรวัีดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชนูิปถมัภ,์ มหาวทิยาลยัราชภัฏบา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสุวรรณภูมิ, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหิรัญรูจีวรวิหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจตุรมิตรสัมพันธ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสวนพลู, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและโรงพยาบาลตากสิน
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จดัมอบหนังสอืบรจิาคให้กับส�านักงานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ มอบหนังสือ
และสื่อการเรียนรู้ โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น 
ให้แก่ ส�านักงาน กศน. จ�านวน 928 แห่งทั่วประเทศ มูลค่ารวม 5,198,484 บาท โดยมี 
นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย ผู้แทน เลขาธิการ กศน. 
และนายประยุทธ หลักค�า ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
คุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) เปน็ตัวแทนรบัมอบโลป่ระกาศเกียรตคิณุ จาก พล.ต.อ.สวัุฒน์ แจง้ยอดสขุ ผบ.ตร.
ซึ่งทางมูลนิธิฯได้บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
จ�านวน 220 แห่ง 
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 มอบหนังสือ โครงการ “จากคุณตา 105 ปีถึงหลาน 5 ขวบ” โครงการที่ คุณเกษมสันต์ 
วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด(มหาชน) ได้ริเริ่มและเปิดให้ทุกท่านได้
มส่ีวนรว่มสมทบทุนจดัหาหนงัสอืส�าหรบัเดก็วยั 5 ขวบ โดยม ีคณุตาแสวง (พล.ท.แสวง ขมะ
สนุทร) คณุตาอายุ 105 ป ีเปน็จดุเริม่ตน้แรงบนัดาลใจโครงการนี ้ท�าใหส้ามารถจดัหาหนังสอื
รวมเปน็จ�านวนทัง้สิน้ 2,228 เลม่ มลูคา่ราคาปก 260,398.50 บาท เพ่ือสง่มอบให้กับโรงเรียน
รับมอบ จ�านวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านนาป่าแปก จังหวัดแม่ฮ่องสอน              

2. โรงเรียนวัดสีล้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

3. โรงเรียนคลองกันยา จังหวัดสมุทรปราการ                

4. โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง จังหวัดตรัง 

5.  มูลนิธิหนอนหนังสือ สมาคมคาราวานหนอน โครงการ “ห้องสมุดรังไหม” 
             อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
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บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชน (ส�านักงาน กศน.) จ�านวน 57 แห่ง เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งแพร่หลาย ได้แก่ จังหวัดกาญจบุรี, ขอนแก่น, ชัยนาท, น่าน, 
ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, อุทัยธานี, เชียงใหม่  และนราธิวาส

มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้  ให้แก่ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ใน 
พระราชูปถัมภ์ หนังสือจ�านวน 47,288 เล่ม รวมเป็นมูลค่า 8,367,000 บาท
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บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับ โครงการ Love to Read โดยมี อ.พญ.พรชนก 
วันทนากร อาจารย์กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

โครงการหนังสือ LARGE PRINT
โครงการหนังสือ LARGE PRINT หนังสือท่ีมีตัวอักษรขนาดใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ป 

อ่านง่าย สบายตา อ่านได้ทุกวัย สบายใจได้ทุกเล่ม

สงัคมปจัจบัุนนี ้คนสว่นใหญ่แทบจะทุกวัยใชเ้วลาอยูกั่บหน้าจอโทรศพัท์มอืถือ tablet 
หรืออุปกรณ์พกพาต่าง ๆ กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าว อ่านหนังสือ หาข้อมูล ดูหนัง 
เล่นเกม ฯลฯ รวมท้ังคนวัยท�างานก็น่ังท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันในจ�านวนชั่วโมงที่
ยาวนานมากข้ึน ซึ่งจากผลการวิจัยทางการแพทย์ท้ังไทย และต่างประเทศหลายฉบับ 
ก็รายงานว่า พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหลายด้าน

ดังน้ัน ซเีอด็ จงึจดัท�าโครงการหนังสอื LARGE PRINT ขึน้มา โดยเนน้ตวัอกัษรท่ีมขีนาด
ใหญ่เหมาะสมกับการอ่าน ตามสโลแกนของหนังสือ LARGE PRINT “ฉบับอ่านง่าย สบาย
ตา อ่านได้ทุกวัย สบายใจได้ทุกเล่ม” เพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพตาของคนอ่านในยุคปัจจุบัน 
โดยมีสัญลักษณ์ ค�าว่า “LARGE PRINT” ในวงกลมสีเขียว พิมพ์อยู่บนปก เพ่ือง่ายต่อ 
การแยกจากเล่มปกติ



22

“ซีเอ็ด” มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสังคมการอ่านท่ีย่ังยืนขึ้น และสอดคล้อง
กับการขบัเคลือ่นการรบัรองเปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ของสหประชาชาต ิดา้นการเตรยีมตวัเขา้สูส่งัคมสงูวยัอย่างมคีณุภาพ  จงึเกิดค�าถาม
ว่า “เราจะชว่ยใหห้นอนหนังสอื หรอืคนท่ีอา่นหนังสอืเปน็งานอดิเรกน้ัน อา่นไดน้านขึน้ สบาย
ตาขึน้ได้อย่างไร?” จากค�าแนะน�าจากจกัษแุพทย์ วธีิหนึง่ในการดแูลสายตาใหใ้ชง้านไดอ้ย่าง
ผ่อนคลาย ใช้งานได้นานขึ้น ลดอาการสายตาล้าได้ ก็คือ การอ่านหนังสือที่มีขนาดตัวอักษร 
และรปูภาพทีอ่า่นแลว้สบายตา และหมัน่พักสายตาเปน็ระยะ ซเีอด็ จงึเริม่ท�าโครงการหนังสอื 
LARGE PRINT ขึ้นมา โดยรูปแบบของหนังสือจะมีตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ รวมทั้ง
สขีองกระดาษ และการพิมพ์ท่ีชว่ยใหค้นอา่น ไมต่อ้งเพ่ง สายตาไมล่า้ ท�าให้อา่นไดน้าน และ
สบายตามากขึ้น หลังจากได้น�าโครงการหนังสือ “Large Print” ออกสู่ตลาด ได้รับผลตอบรับ
จากผู้อ่านเป็นอย่างดี โดยค�าตอบส่วนใหญ่ จะเป็นว่า “อ่านแล้วสบายตาขึ้นมาก” 
“อ่านหนังสือจบเล่มได้ไวขึ้น” “ไม่ต้องเพ่งสายตาแบบเดิม” “เพลินกับการอ่านมากขึ้น” 
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ผลิตหนังสือเสียง (Audiobook) 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้พฤติกรรมของ 

ผู้อ่านเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย บริษัทฯ จึงได้พัฒนาหนังสือท่ีเป็นรูปเล่ม ให้เป็นรูปแบบ 
“หนังสอืเสยีง” หรอื “audiobook”  โดยท�าการคดัเลอืกหนงัสอืในกลุม่บรหิารธุรกิจ ทีม่เีนือ้หา
ที่น่าสนใจ และเป็นหนังสือที่อยู่ในอันดับขายดี มาท�าการบันทึกเสียงในรูปแบบแผ่นซีดีหรือ
ดีวีดี ประเภทไฟล์สกุล mp3 เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงผู้อ่านได้ทุกกลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการทางสายตา กลุ่มผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เนื่องจากสามารถเปิดฟัง
ในขณะขับขี่พาหนะ ท�าให้ได้รับความสะดวกสบายจากการฟัง audiobook แทนการอ่าน
หนังสอื audiobook ดงักลา่วมวีางจ�าหน่ายผา่นร้านหนังสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และรา้นหนังสอื
ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีช่องทางจ�าหน่ายผ่านทาง e-commerce ทั้งในรูปแบบซีดี และรูปแบบ
การดาวน์โหลดไฟล์เสียง
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การพัฒนาเว็บไซต์เพื่ออำานวยความสะดวก 
ในการซื้อขายหนังสือ เป็นการสนับสนุนระบบค้าปลีก 
และค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบัน ประกอบกับผู้ซ้ือสินค้ามีความ
เข้าใจ และมั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ท�าให้อัตราการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์
เติบโตแบบก้าวกระโดด บริษัทฯจึงได้ปรับปรุง www.se-ed.com และ m.se-ed.com ให้
สามารถค้นหา และซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังพัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมโยง
การซื้อสินค้าออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน รวมไปถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการ e-book 
เพ่ือสนับสนุนการขายของส�านักพิมพ์ร่วมค้า และเป็นเวทีให้นักเขียนอิสระน�าเสนอ และ
จ�าหน่ายผลงานไปยังผู้อ่านได้โดยตรงทั้งในรูปแบบของหนังสือเล่ม และ e-book

นอกจากนี้เพื่อรองรับตลาด e-book บริษัทฯ ท�าการคัดสรรหนังสือในรูปแบบ e-book 
ทีเ่พ่ิมท้ังจ�านวน และความหลากหลายของสนิคา้ ทัง้หนงัสอืจากส�านักพิมพ์ซเีอด็ และสนิคา้
จากผู้ผลิตสินค้ารายอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ให้สามารถส่งสินค้าให้

กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า 
สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน ได้แก่ การกระจายสนิค้าด้วยระบบดจิติอลทีศู่นย์กระจายสนิคา้
โดยสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการท�างานลงได้มากกว่า 500,000 แผ่น
ต่อเดือน การควบคุมการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ห้องสมุดเพื่อพนักงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะท�าให้  “คนไทยเก่งขึ้น”  โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมให้

พนักงานในองคก์รสามารถหาความรูไ้ดง้า่ย และสะดวก จงึไดจ้ดัใหม้หีอ้งสมดุภายในบรษิทัฯ 
ทั้งที่ส�านักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือให้พนักงานสามารถเข้ามาน่ังอ่านหนังสือ
ในหอ้งสมดุในชว่งเวลาท่ีวา่ง นอกจากน้ีพนักงานยังสามารถยืมหนงัสอืกลบัไปอา่นท่ีบา้นได ้
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ท่ีตัวพนักงานเอง และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ความรู้ที่ครอบครัวของพนักงานควบคู่กันไป
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รางวัลแห่งการเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

• ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 14 ปีซ้อน 
(2551 – 2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors : IOD)

• รางวัลดีเด่นด้านนกัลงทนุสมัพันธ์ (Outstanding Investor Relations Award) จาก
งาน SET Awards 2017 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนท่ีมีผลงาน CSR เป็นเลิศ โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากงานครบรอบ 15 ปี 
วันคลา้ยวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (2560)

• รางวัล ตาราอวอร์ด ปีที่ 6 (2560) รางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มี หัวใจ
โพธิสัตว์ ซึ่งท�าประโยชน์เพ่ือสังคมต้ังแต่ระดับจุลภาพ ได้แก่ครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น จนถึงระดับมหาภาพ คือสังคมไทยและสังคมโลก

• รางวัลการลงทุนในกิจการเพ่ือสงัคม (SET Social Enterprise Investment Awards) 

• รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงาน 
บรรษัทภิบาล คร้ังท่ี 4 จากงาน SET Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลท่ียกย่อง
เชดิชเูกียรตคิณุจากการได้รบัรางวัลดีเย่ียมด้านการรายงานบรรษทัภบิาล ตดิตอ่กัน
เป็นปีที่ 6

• ไดร้บัการประเมนิผล การจดัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ�าป ี(AGM) อยู่ในระดบั 
“5 TIA” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน (2552 - 2558) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai 
Investors Association)

• รางวัล Investors’ Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน ในช่วงปี 
2552 - 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(Thai Investors Association)

• ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for 
Distinctive Practices) ประจ�าปี พ.ศ. 2549/50 และ พ.ศ. 2553/54 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
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• รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding 
Corporate Social Responsibility Awards) จากงาน SET Awards 2011

• รางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ฐานะบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีน้อมน�าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553

• รางวัล CSR Awards (บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (CSR Awards 2010 และ 2009)

• รางวัล Top Corporate Governance Report Awards (บรรษทัภิบาลดเีดน่) ตดิตอ่
กัน 2 ปีซ้อน (Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009)

• รางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008

• รางวัล “ร้านหนังสือเครือข่าย ยอดเยี่ยม ประจ�าปี พ.ศ. 2545 และ 2546” 

• รางวัล “ร้านหนังสือยอดเยี่ยมประจ�าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)”






