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เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง และภารกิจของบริษัท ซีเอ็ด 

ยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) คือ “จะด�ำเนินธุรกิจที่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรศึกษำ                           

หำควำมรู้ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ (จะด�ำเนินธุรกิจทีจ่ะ

ท�ำให้ “คนไทยเก่งขึ้น”)  โดยพัฒนำขึ้นเป็นธุรกิจทีย่ั่งยืน  มีกำรเตบิโต 

ต่อเน่ืองที่สูงกว่ำค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรม  เป็นบริษัทตัวอย่ำงที่ด ี

สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง 

พนักงำนมีควำมสุข และสำมำรถให้ผลตอบแทนกำรลงทนุทีน่่ำพงึพอใจ

ในระยะยำว”  

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงยึดมั่นกับหลักการบริหารท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดี 

มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม โดยน�าเอาหลักการก�ากับดูแลท่ีดีมาใช้ตลอดทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิด 

ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมคีวามสขุ  ซึง่จะเป็นการ

เสริมสร้างประสิทธิผล และการด�าเนินงานที่ดี  ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ เติบโตอย่าง

ยั่งยืนได้ในระยะยาว

หลักการ

การกำากับดูแลกิจการ
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ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• เพ่ือส่งเสริมระบบบริหารจัดการท่ีดี โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยจะ

ช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน และการอยู่ร่วมกันในธุรกิจแบบ

พ่ึงพาอาศัยกัน  

• เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หน่วยงานก�ากับดูแล ผู้มีส่วน

ได้เสีย และก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของกรอบความคิด ที่จะร่วมกันผลักดันให้

เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน

• เพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีส่งเสริมให้สามารถบรรลุสู่เป้าหมายของบริษัทฯ 

ที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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• คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และ	พนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่

จะน�าหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีด่มีาใชใ้นการด�าเนินกิจการ และจดัโครงสรา้ง

การบริหาร เพื่อให้ความเชื่อมโยงที่ดี ระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสีย

• ผู้ถือหุ้น จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิในการ

เขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ และมชีอ่งทางในการสือ่สารกับบริษทัฯ ไดอ้ย่างชดัเจน

• คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะจัดให้มีการอ�านวยความสะดวกแก่              

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม            

ผู้ถือหุ้น รวมถึงการก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

• คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ท้ังใน

เร่ืองการเงิน และเร่ืองท่ีมิใช่เร่ืองการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ ทันเวลา โปร่งใส 

เพ่ือให้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่าง

เพียงพอและเท่าเทียมกัน 

• คณะกรรมการบริษัทฯ	จะจัดให้มีหน่วยงานที่สามารถสื่อสารกับ

ผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  หน่วยงานก�ากับดูแล  รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไป

แก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ด ี
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• คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้าง

ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมท้ังก�าหนดช่องทางการ

สื่อสารระหว่างกัน 

• คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก�าหนดวิสัยทัศน์และ

ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน รวมทั้ง ควบคุม

ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนตามท่ีก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้จัดท�า

จริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน ปฏิบัติตามแนวจริยธรรมที่ดี 

• คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลของตนเองเป็น

รายป ีเพ่ือสรา้งกรอบการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ

• คณะกรรมการบริษัทฯ  จะจัดให้มีระบบคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามา

รบัผดิชอบในต�าแหน่งบรหิาร โดยมกีระบวนการสรรหาทีโ่ปรง่ใส  และเหมาะสม 

นโยบาย แนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจเป็น     

ระเบียบบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานทุกระดับต้องท�าความเข้าใจ 

และถือปฏิบัติ
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายบรรษัท              

ภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทราบ โดยผ่าน

ช่องทางการสื่อสารดังนี้อย่างสม่�าเสมอ

• คู่มือพนักงาน 

• คู่มือ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” 

• การจัดประชุมใหญ่พนักงานประจ�าปี 

• การประชุมวางแผนประจ�าปี

• ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

• ผ่านทาง e-mail ของบริษัทฯ

• บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งหวังให้ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ 

ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หากพบว่ามีการไม่ถือปฏิบัติต่อ

นโยบายน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ  จะพิจารณาบทลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบั 

บริษัทฯ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบาย แนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ ควรได้

รบัการปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสมและทันสมยัในทุกๆ ป ีคณะกรรมการบรษิทัฯ 

มคีวามมุง่หวังให้พนกังานทุกระดบัเสนอแนะหรอืขอค�าปรกึษาขอ้สงสยัจากการ

ปฏิบตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีจากเลขานุการบริษทัฯ แผนกตรวจ

สอบภายใน หรือ ผู้บังคับบัญชาได้ในทุกๆ ช่องทางการติดต่อ 

แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์  โทร. 0-2826-8000 

ต่อ 8690-1  e-mail : internal_audit@se-ed.com, ir@se-ed.com
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นบริษัท

ตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็น 

ท่ียอมรบัในวงกว้าง พนักงานมคีวามสขุ และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทุน 

ท่ีน่าพึงพอใจในระยะยาว คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็สมควรก�าหนดหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติ 

ซึ่งประกอบด้วยหลักการส�าคัญดังต่อไปนี้

หมวดที่	1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่	2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่	3  การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่	4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่	5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการ        

ควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท�าหน้าท่ีแทนผู้ถือหุ้น            

และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ            

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิ 

ขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง 

ในก�าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และ 

ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูล 

ที่เพียงพอ ต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาส 

ซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค�าถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรม

การบริษัทฯ ยังตระหนัก และให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�าการ

ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ จะอ�านวยความสะดวกในการประชุม              

ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและจะไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้าถึง

สารสนเทศของบริษัทฯ

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบ

หมายให้ เลขานุการบริษทัฯ และ/หรือ หนว่ยงานนักลงทนุสมัพันธ์ อำานวยความ

สะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งสถานที่ประชุม สถานที่จอดรถ อุปกรณ์ในการ

ลงทะเบยีน ความสะดวก รวดเรว็ของการลงทะเบยีน อาหารว่าง อปุกรณ์สือ่สาร

ภายในห้องประชุม หนังสือมอบฉันทะ ตามความเหมาะสม 

หนังสือเชิญประชุมควรมีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความ

เห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  รายละเอียดของเร่ืองเพ่ือพิจารณาเหตผุลความ

จำาเปน็ ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบในแตล่ะวาระ หนังสอืมอบฉนัทะ และ  ราย

ชือ่ของกรรมการอสิระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลอืกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุ

แทนได้  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย

และผู้ถือหุ้นต่างชาติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม
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เลขานุการบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จัดให้มีช่อง

ทางเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุฉบบัสมบรูณ์แก่ผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

ฝา่ยจดัการประชมุควรเปดิโอกาสให้ผูถื้อหุน้ลงทะเบยีนลว่งหน้าก่อน

การประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการ 

หรือประธานกรรมการมอบหมายผู้มีหน้าท่ี ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับ

คะแนน  โดยบรษิทัฯ ควรแสดงข้ันตอนการนับคะแนน  และแสดงสรปุผลคะแนน

ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากน้ีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น  

กรรมการอิสระ  กรรมการผู้จัดการ  หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

ในการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ควรบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็

ทีส่ำาคัญไว้ในรายงานการประชมุอย่างถูกตอ้งครบถ้วน และสรุปดว้ยการลงมติ

และนับคะแนนเสียง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมกันน้ันควรนำา

รายงานการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน รวมถึงจัดให้มีการ

บนัทกึสือ่ทัง้ภาพและเสยีงเพ่ือเผยแพรท่างเวบ็ไซตนั์กลงทนุสมัพันธ์ของบรษิทัฯ

1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะซักถามประธานกรรมการ และประธาน 

คณะกรรมการชุดย่อยในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกัน โดยประธานกรรมการจะด�าเนิน

การจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถาม 

ในที่ประชุม

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  กรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง  

ผูบ้รหิารระดบัสงูด้านบญัชกีารเงนิ  ตรวจสอบภายใน  และผูส้อบบญัช ี ควรเขา้

ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

1.3  คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ

การประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าได้
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รายละเอียดการขอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคล 

เข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2549 และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม 

คณะกรรมการครั้งที่ 4/2549

1.4 ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ

ท่ีเสนอ และใช้แบบลงคะแนนท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีสามารถเก็บเป็นหลัก

ฐานให้ตรวจสอบได้ รวมถึงการก�าหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน 

เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.5  คณะกรรมการบริษทัฯ ด�าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามล�าดบัวาระ

ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น 

ทกุราย ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยและผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิโดยผูถ้อืหุน้ทกุรายควร

ได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระท�าที่เอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ของผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคุม เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อก�าหนด

ของหน่วยงานก�ากับตา่งๆ คณะกรรมการบริษทัฯ จงึไดก้�าหนดเปน็นโยบาย ดงันี้

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 

ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 

รายชือ่บคุคลเพ่ือเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และสง่ค�าถามเปน็การลว่งหน้าได้

2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับ 

ทุกวาระ โดยบริษัทฯ ได้น�าระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผล

การลงคะแนน
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2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและแก้ไขปัญหาเรื่อง

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดข้ึนรวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน 

เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถทำาธุรกรรม

ทางการค้าซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป โดยในการ

ทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล 

ท่ีมีความเก่ียวข้องธุรกรรมน้ันจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ 

ท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจ 

ตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอทิธิพลในการท่ีตนมสีถานะเปน็กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรอืบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวขอ้ง ท้ังนีร้ายการระหว่างกันท่ีมสีาระสำาคญัจะเปดิเผย

รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำาเป็น ในรายงานประจำา

ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบนำา

เสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกัน

ในการทำาธุรกรรมทีม่ขีนาดเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อไตรมาส รายงานตอ่ทีป่ระชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้

ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย

โดยขอให้กรรมการแจง้ต่อท่ีประชมุเพ่ือรบัทราบ และงดออกเสยีงหรอืความเห็น

ใดๆ ในวาระน้ันๆ กรณีการเชิญกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ออกนอกห้องประชุม 

ในวาระนั้นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการทุกท่านแจ้งรายงาน 

“แบบรายงานประวัติและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” 

เมื่อได้รับการดำารงตำาแหน่งในครั้งแรก หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ

กำาหนดให้มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวทุกๆ สิ้นปี



นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ปี 2563-2564 13

2.4  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

(ซ่ึงได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการ

บริษัททราบเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป และกำาหนดไม่ให้นำา

เอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือนำาออกนอกบริษัทฯ 

ก่อนได้รับอนุญาต รวมท้ังห้ามนำาข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนท่ีรับทราบ เปิดเผย

แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เป็นการกระทำาผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูล

ภายในท่ีสำาคัญ คนใดกระทำาผิดวินัยจะได้รับโทษต้ังแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง 

การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสทิธิของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่่าจะ

เปน็ผูม้สีว่นได้เสยีภายใน ไดแ้ก่  พนักงานและผูบ้ริหารของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่น

ได้เสียภายนอก  ได้แก่  คู่ค้า  คู่แข่ง  นักเขียน  ผู้แปล  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  และ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้าง

ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้มีการจัดท�าคู่มือ

พนักงานว่าด้วยจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ และประกาศให้กรรมการ         

ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกทา่นได้รบัทราบแนวปฏิบตั ิ/ กฎระเบยีบในการด�าเนนิ

ธุรกิจขององค์กรอย่างเคร่งครัด
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3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ   ก�าหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านรายงานสมดุลอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เนื่องจาก

เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กร และการร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ 

กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญ

เติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

งานต่างๆ ท่ีค�านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีสะท้อนแนวคิดของ

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม โดยไดใ้ห้การก�าหนดนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

•  นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน

•  นโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชน

•  นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

•  นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์

•  นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

•  นโยบายการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

•  นโยบายการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

•  นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า 

เจ้าหนี้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หรือลิขสิทธ์ิ พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีหรือจรรณยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงิน 

ท่ีไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ 

กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90  ชั้น 19 

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือผ่านทางอีเมล 



นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ปี 2563-2564 15

id@se-ed.com โดยกรรมการอิสระจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ 

ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องเรียนต่างๆ กรรมการอิสระ จะรายงานต่อประธานกรรมการ

และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัการเปดิเผยขอ้มลูทีส่�าคญัเก่ียวกบับรษิทัฯ 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อก�าหนด

ของหน่วยงานก�ากับตา่งๆ คณะกรรมการบริษทัฯ จงึไดก้�าหนดเปน็นโยบาย ดงันี้

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

ส�าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ ท้ังข้อมลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการ

เงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับข้อมูลได้

อย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับต่างๆ 

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ท่ีท�า

หน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอก ผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีหน่วยงาน           

นักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง การสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน          

ได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์

4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศ 

ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน เช่ือถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยโดยสม่�าเสมอ 

ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยผา่นชอ่งทางการส่ือสารท้ังตลาดหลกัทรัพย์                 

และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการ และนโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมผ่านรายงานประจ�าปี

และเว็บไซต์
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4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงไว้คู่กับ

รายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี นอกจากนั้นยังจะเปิดเผยค่าตอบแทน

แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนผู้บริหารเป็น         

รายคณะ 

4.6 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 

4.7 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบให้มีการจัดท�า

งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของ               

ผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้รายงานประจ�าป ีและรายงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ่ท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.8  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ด�าเนิน

การ ตรวจสอบและดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีการวิเคราะห์

ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน พร้อมท้ังด�าเนินการให้มีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.9 คณะกรรมการตรวจสอบท่ีท�าหน้าท่ีดูแลการบริหารจัดการ         

ความเสี่ยง จะต้องท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่�าเสมอ 

4.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงาน 

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหลกัทรพัย์ และแจง้ใหเ้ลขานกุารบรษิทัฯ ทราบเพ่ือแจง้ใหค้ณะกรรมการ 

บริษัทฯ รับทราบต่อไป

4.11  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการรายงาน 

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยก�าหนดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์

ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นประจ�าทุกปี
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4.12  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบายที่ว่า

ด้วยการท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญ โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

อนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถท�าธุรกรรมทางการค้าซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้า

ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัท

ย่อย กับกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเก่ียวขอ้งธุรกรรมน้ันจะตอ้งมขีอ้

ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป 

ในสถานการณ์เดยีวกัน ดว้ยอ�านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอทิธิพลในการ

ท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวขอ้ง ทัง้นีร้ายการ

ระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา 

เหตผุล / ความจ�าเปน็ ในรายงานประจ�าปแีละแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

น�าเสนอรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชนแ์ละรายการท่ีเกีย่วโยงกัน

ในการท�าธุรกรรมทีม่ขีนาดเกินกว่า 2 ลา้นบาทตอ่ไตรมาส รายงานตอ่ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่�าเสมอทุกไตรมาส

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ในการชีแ้นะทิศทางการด�าเนนิงานของบริษทัฯ โดยก�าหนดเปน็หลกัเกณฑ์และ

นโยบาย ดังนี้

5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และการ        

แต่งตั้ง

•  คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่

เกิน 12 คน

•  คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 

1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีไม่น้อยกว่า 3 คน
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•  คณะกรรมการบรษิทัฯ จะประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒทิางดา้น

สาขาต่างๆ อย่างหลากหลาย เปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ และ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับ 

ที่เกี่ยวข้อง

•  กรรมการบริษัทฯ ต้องผ่านการสรรหาและคัดเลือกจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ 

บริษัทฯ โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น จะพิจารณา

จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ส่วนหน่ึง และ 

จดัท�า Board Skill Matrix เพ่ือความหลากหลายในโครงสรา้ง

ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ท้ังน้ีความหลากหลายไมไ่ดจ้�ากัด

เฉพาะเรื่องเพศเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์การท�างาน มีภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ 

จะค�านึงถึงทักษะท่ีจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ 

ด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ภายใต้

กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส

•  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ท�าหน้าที่

ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรม

การบริษัทฯ ควรทราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรม 

ของกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

•  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีส�าคัญเก่ียวกับการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ และให้ความส�าคัญกับการก�าหนด

แนวนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน อีกทั้งในเรื่อง
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ของการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ และภารกิจ

ของบริษัทฯ อย่างเป็นประจ�าทุกปี

•  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการจัดท�านโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

และสังคม และจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร และ

ให้พิจารณาทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

•  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีจัดให้มีการบันทึกบัญชี 

การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี ที่น่าเชื่อถือ

•  คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีนา้ท่ีดแูลใหม้กีระบวนการประเมนิ

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายในที่ดี 

•  คณะกรรมการบริษัทฯ มหีน้าท่ีพิจารณาถึงปจัจยัเสีย่งทีอ่าจ

จะเกิดข้ึน รวมถึงก�าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งอย่าง

ครอบคลุม

•  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีก�าหนดนโยบายเก่ียวกับ

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3  การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน

เรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงาน อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น          

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

•  คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ 

อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ 

และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 

งบการเงินได้ และต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระ

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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ตามนิยามกรรมการอิสระที่ก�าหนดส�าหรับบริษัทโดยเฉพาะ          

เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ระบบ

รายงานทางการเงิน การก�ากับดูแลกิจการและการบริหาร

จัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี

•  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  โดยแตง่ตัง้

จากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน

5.4  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

•  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับ

ผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงควรจัดให้แบ่ง

แยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการ 

ผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน 

•   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติความเป็น

อิสระ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานก�ากับดแูล

อื่น เพ่ือให้กรรมการอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของ              

ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” 

ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำาของนิยามกรรมการอิสระ ท่ีประกาศโดยสำานักงาน 

คณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ                 

ขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย             

นั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรกึษาทีไ่ดเ้งินเดอืนประจำา หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษทั บริษทั
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ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ป ี

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ง

คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล              

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือ                                                                                                         

บริษัทย่อย

4.  ไมม่หีรือเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกจิกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ 

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 

ท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อย

กว่า 2 ปี

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้

บริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า

สองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง

การเปน็ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้สว่น
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)22

7.  ไมเ่ปน็กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ข้ึนเพ่ือเปน็ตวัแทนของกรรมการ
ของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น 
หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงิน
เดอืนประจำา หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเปน็การแขง่ขนัท่ีมี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะ                 
ดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสิน
ใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยในลำาดบัเดยีวกัน หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง โดยมกีารตดัสนิใจใน                         
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

5.5   การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และการไดร้บัเอกสารขอ้มลูต่างๆ

•  คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัให้มกีารก�าหนดตารางการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นรายปี และให้เลขานุการ 
บรษิทัฯ แจง้ให้กรรมการแต่ละคนรับทราบก�าหนดการดงักลา่ว

•  คณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง
กับการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง           
ทันเวลา

เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำาหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะ
กรรมการ บริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม
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•   ประธานกรรมการ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการ

ประชุมโดยการปรึกษากับกรรมการผู้จัดการ และกรรมการ

แต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการ

ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้เลขานุการ บริษัทฯ 

มีหน้าท่ีรวบรวมการเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมจากกรรมการ

แต่ละท่าน 

•   ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับ                

ผู้บริหารในการน�าเสนอข้อมูล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ 

สามารถหารือในประเด็นที่ส�าคัญ

•  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้ฝ่ายจัดการมีการจัดท�าและ

รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน 

•  คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร สามารถประชุม

กันเองได ้โดยไมม่ฝีา่ยจดัการอยู่ดว้ย เพ่ืออภปิรายปญัหาตา่งๆ 

และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ

•  บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับจ�านวนองค์ประชุม 

ขั้นต่�า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ�านวนกรรมการท้ังหมด  ท้ังน้ี รวมถึงกรณีหากกรรมการ

มีความจ�าเป็นจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจใช้ช่อง

ทางการประชุมทางไกล โดยให้ถือเสมือนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม

•   กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ควรจะต้อง

งดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระนั้นๆ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใด 

ท่ีกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความ
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ร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการ

แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ และงดออกเสียงหรือความ

เห็นใดๆ ในวาระน้ันๆ กรณีการเชิญกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

ออกนอกห้องประชุม ในวาระน้ันๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ประธานกรรมการ

•  คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้กีารบนัทึกการประชมุคณะกรรม

การบริษัทฯ ทั้งรายละเอียด ข้อมูล และความเห็นของคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้ในการอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ 

มีหน้าท่ีบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อให้กรรมการใช้ในการอ้างอิง

5.6  ค่าตอบแทนกรรมการ 

•  ค่าตอบแทนกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาผล

ตอบแทนส�าหรับกรรมการ  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และ

ความรับผิดชอบของกรรมการ  สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ 

และสอดคล้องเปรียบเทียบได้กับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกัน นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทนได้น�าเสนอนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน และหลัก

เกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่ง เพ่ือให้

ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการเป็นประจ�าทุกปี 

•  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ผู้จัดการ  เพ่ือน�าไปใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการผู้จัดการ  ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด  ซึ่งผลการ

ประเมนิกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ผลตอบแทน จะเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณารับทราบ

และเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

•  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนจะก�าหนดหลักเกณฑ์ และโครงสร้าง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามหลักการและ

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด ท้ังยังสอดคล้อง

กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของ 

ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณา

ความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล และ

การปรับอัตราเงินเดือนประจ�าปีของผู้บริหารระดับสูง พร้อม

ทั้งรายงานค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับ

ทราบอีกครั้ง

5.7  การประเมนิผลของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชดุย่อย 

และกรรมการผู้จัดการ

•   คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิาน

ของตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุด

ย่อย เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผล

งานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ทั้งนี้ การประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน จะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอ

แนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด�าเนินการ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น 

ฝ่ายจัดการจะสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ 

และเผยแพร่ผลสรุปในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

•   คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานของ

กรรมการผู้จัดการ เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือเปรียบเทียบกับผล
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การด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะท�าการประเมนิ

ในแบบประเมนิผล และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมาย

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการ 

ผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ

5.8  การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 

•  คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการบริษัทฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

•   คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายการไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการท่ีบรษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ โดยจะตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

•   คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ก�าหนดจ�านวนวาระการด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการ

เน่ืองจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว

เชื่อว่าความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่างๆ ไม่ได้

ขึ้นอยู่กับจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่ง หากแต่กรรมการ 

บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถและการอุทิศ เวลาให้กับ

บริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถที่จะกำาหนดนโยบาย 

กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำาปรึกษาในการดำาเนิน

ธุรกิจต่างๆ โดยการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษทัฯ เพ่ือสทิธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะคดัเลอืก

บุคคลเข้าทำาหน้าที่แทนตน

5.9  แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

•   คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ 

และฝ่ายบริหาร จัดท�าแผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน 

(Succession Plan) ในระดับบริหาร และต�าแหน่งงานใน

สายงานหลัก 
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•   คณะกรรมการบรษิทัฯ  ก�าหนดให้กรรมการผูจั้ดการ  รายงาน

เพ่ือทราบเป็นประจ�าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอดงานในกรณี 

ที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

•   คณะกรรมการบริษทัฯ จะด�าเนนิการเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า มรีะบบ

การคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบงานตามความ

เหมาะสม

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

•  คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก

ให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

•  คณะกรรมการบรษิทัฯ จะไดร้บัการพัฒนาความรู้ จากหน่วย

งานก�ากับดูแลอย่างสม่�าเสมอ และต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ เลขานุการ 

บริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพ่ือแจ้งหลักสูตรการฝึก

อบรมต่างๆ 

5.11 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

•  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 

สรุปข้อมูลใหม่ๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบผ่านทางคู่มือ

กรรมการบริษัทฯ

•   คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการใหม่ได้เข้าเย่ียม

ชมกิจการ เพ่ือให้เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดี       

ยิ่งขึ้น
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• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

• จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศ

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า

   และเจ้าหนี้การค้า

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่าง

เคร่งครัด

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภาย

ใต้กรอบของกฎหมายและระเบยีบของบริษทัฯ โดยยืดถือจรรยาบรรณน้ี ในการ 

กระท�าในทกุกิจกรรม การตดัสนิใจ และการท�าธุรกรรมตา่งๆ เราจะด�าเนนิธุรกจิ

ด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

จรรยาบรรณ/จริยธรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ



นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ปี 2563-2564 29

1.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยทักษะ คุณวุฒิ และความรู้ความสามารถ 

ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ ตามหลักวิชาชีพท่ีได้พึงปฏิบัติกัน

อย่างสม่�าเสมอ

1.3 ไมแ่สวงหาประโยชนใ์หต้นเอง และผูท่ี้เก่ียวข้องโดยใช้ขอ้มลูภาย

ในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ

1.4 มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน             

เพียงพอ ทันเวลา เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีมกัน และระมดัระวงั

ไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความส�าคัญผิดหรือสับสนในข้อมูลสารสนเทศ

2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่าง

เคร่งครัด

2.1 ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

รายการทีเ่ก่ียวโยงกันในการท�าธุรกรรมทีม่ขีนาดเกินกว่า 2 ลา้นบาท ทกุไตรมาส

2.2 มุ่งมั่นที่จะรักษาความลับของบริษัทฯ ไม่น�าข้อมูลไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก

2.3 ไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการ

เงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่าง

เคร่งครัด

3.1 ปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ของหนว่ยงานก�ากับ

ดูแล อย่างเคร่งครัด
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4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่าง

เคร่งครัด

4.1  รบัประกันหนงัสอืทีผ่ลติโดยบรษิทัฯ หากพบขอ้บกพรอ่งสามารถ

เปลี่ยนคืนได้เสมอ

4.2  มุ่งม่ันท่ีจะสร้างความพึงพอใจในสินค้า ท่ีเหมาะสมกับราคาอย่าง 

สูงสุด

4.3 มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า ด้วยการ

ปกปอ้งรกัษาความลบั และรักษาความไวว้างใจ เสมอืนหนึง่การปฏิบตัติอ่ข้อมลู

และสารสนเทศของตนเอง

4.4  จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เก่ียวกับสินค้าและ

บริการผ่านทางอีเมล์  id@se-ed.com และ comment@se-ed.com เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

4.5  มุง่มัน่ท่ีจะน�าเสนอขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกับสนิคา้และบริการอย่าง

ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์

4.6 ไม่ก�าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า คู่แข่ง  
 ทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

5.1	ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า	

5.1.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ 

ทั้งสองฝ่าย
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5.1.2 การก�าหนดนโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ จะค�านึง

ในวิถีทางท่ีจะท�าให้ธุรกิจหนังสือในภาพรวมอยู่รวมกัน

ได้และเติบโตไปด้วยกันเสมอ

5.1.3  ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง

เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบ

แจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

5.1.4   มุ่งม่ันท่ีจะรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา        

ท่ีมี วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพสินค้า 

ท่ีเหมาะสมกับมูลค่าสินค้า และให้ความเชื่อถือซึ่งกัน          

และกัน

5.2		ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

5.2.1   ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

5.2.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเปน็ความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ย

วิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม

5.2.3 ไมท่�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า ดว้ยการกลา่วหา

ในทางร้าย

5.3	 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า

5.3.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

และต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

5.3.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้

อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ 

จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
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6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่าง

เคร่งครัด

6.1 มุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน 

กรรมการ ผู้ถือหุ้น  ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ 

เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

6.2  ไมแ่สวงหาประโยชนใ์ห้ตนเอง และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูภาย

ในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ

6.3	พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส

6.4   มุ่งม่ันท่ีจะสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ที่สอดคล้องต่อความต้องการและความเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อมาร่วมงานกับเรา 

ตลอดจนเราให้ความส�าคัญต่อการจูงใจ และสนับสนุนการเลื่อนต�าแหน่งและ

การให้ผลตอบแทน เน่ืองจากเราเล็งเห็นว่าบุคลากรคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

ที่ส�าคัญ

6.5 มจีดุมุง่หมายเดยีวกันท่ีจะรว่มกันผลกัดนัใหบ้ริษทัประสบความ

ส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และเราจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท 

เสมือนเป็นของตนเอง

6.6  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้ปลอดภัย

6.7 ด�าเนินการให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณของ

พนักงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพ่ือให้พนักงาน

ปฏิบัติตามกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง

6.8 รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง

เท่าเทียมกัน
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7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ           
สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่าง

เคร่งครัด

7.1  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

7.2  ปลูกจิตส�านึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ

7.3  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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จรรยาบรรณ /จริยธรรมของผู้บริหาร
และพนักงาน

         • จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และ 

        เจ้าหนี้การค้า

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

• จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ผูบ้รหิารและพนกังาน  จะถือปฏบิตัติามแนวทางดงัตอ่ไปน้ีอย่างเครง่ครดั

1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้

กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ โดยยึดถือจรรยาบรรณน้ี ในการ 

กระท�าในทกุกิจกรรม การตดัสนิใจ และการท�าธุรกรรมตา่งๆ เราจะด�าเนนิธุรกิจ

ด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

1.2   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะ คุณวุฒิ และความรู้ความสามารถที่จ�าเป็น

ต่อการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ ตามหลักวิชาชีพที่ได้พึงปฏิบัติกันอย่างสม่�า 

เสมอ
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1.3  ไมแ่สวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูภายใน

ใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ

1.4 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของผู้ถือหุ้น ด้วยการ

ปกปอ้งรกัษาความลบั และรักษาความไวว้างใจ เสมอืนหนึง่การปฏิบตัติอ่ขอ้มลู

และสารสนเทศของตนเอง

1.5   มุ่งมัน่ทีจ่ะให้สทิธิประโยชนแ์ละปฏบิตัติอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

ผู้บริหารและพนักงาน จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่าง

เคร่งครัด

2.1  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานก�ากับ

ดูแล อย่างเคร่งครัด

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงาน จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปน้ีอย่างเคร่งครัด

3.1 รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบริษัท หากพบข้อบกพร่องสามารถ

เปลี่ยนคืนได้เสมอ

3.2 มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความพึงพอใจในสินค้า ท่ีเหมาะสมกับราคาอย่าง

สูงสุด

3.3  มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อข้อมลูและสารสนเทศของลกูคา้ ด้วยการปกปอ้ง

รักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหน่ึงการปฏิบัติต่อข้อมูลและ

สารสนเทศของตนเอง

3.4 จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เก่ียวกับสินค้าและ

บริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองด้วยความรวดเร็ว
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3.5 มุ่งม่ันท่ีจะน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่าง        

ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ 

3.6  มุ่งมั่นที่จะให้บริการต่อลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า คู่แข่งทาง          
   การค้า และเจ้าหนี้การค้า

4.1	ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า	

4.1.1 ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม และตัง้อยู่บนพ้ืน

ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

4.1.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขได ้จะรบีแจง้ให้คูค่า้ทราบ 

เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุ

สมผล 

4.2	ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

4.2.1 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

4.2.2 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี

การที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม

4.2.3 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน

ทางร้าย

4.3	ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า

4.3.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้การค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และ

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ง       

สองฝ่าย
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4.3.2 ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ี

ทราบ  เพ่ือรว่มกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลกัความ

สมเหตุสมผล

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ผูบ้รหิารและพนักงาน  จะถือปฏิบตัติามแนวทางดงัตอ่ไปนีอ้ย่างเครง่ครัด

5.1  ปฏิบตังิานและตดิตอ่สือ่สารบนพ้ืนฐานของความไว้วางใจซึง่กันและ

กัน  โดยเชือ่มัน่ว่าทุกฝา่ยจะทุม่เทความสามารถอย่างเตม็ท่ีและท�าหน้าทีอ่ยา่ง

ดีที่สุด 

5.2  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน 

กรรมการ ผู้ถือหุ้น  ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ 

เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

5.3 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายใน

ใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะ

5.4 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส

5.5  มุง่มัน่ทีจ่ะสรรหาบคุลากรท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ท่ีสอดคล้องต่อความต้องการและความเชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ือมาร่วมงานกับ

บริษัทฯ ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการจูงใจ และสนับสนุนการเลื่อนต�าแหน่ง

และการให้ผลตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มี

คุณค่าที่ส�าคัญ

5.6 มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความ

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ 

เสมือนเป็นของตนเอง
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5.7 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้ปลอดภัย

5.8  เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น

5.9   ไม่เรียกร้องของขวัญ ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใด

5.10 ก�าหนดให้การให้ หรือการรับของขวัญ หรือของก�านัล หรือผลประโยชน์ 

อื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระท�าได้ในวิสัยที่สมเหตุสมผล แต่ต้องไม่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ รวมถึงไม่ให้ หรือรับสินบนต่างๆ

5.11 รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า

เทียมกัน

5.12  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัด

6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผูบ้รหิารและพนกังาน  จะถือปฏบิตัติามแนวทางดงัตอ่ไปน้ีอย่างเครง่ครดั

6.1  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

6.2  ปลกูจติส�านึกเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  ใหเ้กิด

ขึ้นกับพนักงานทุกระดับ

6.3  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดพันธกิจ เอาไว้คือ  “เรามุ่งม่ัน

ท่ีจะท�าให้คนไทยเก่งขึน้” โดยค�าวา่ “เก่ง”	นัน้ บรษิทัไดนิ้ยามความหมายของ

ค�าว่า “เก่ง” ไว้คือ ความสามารถในการคิดริเริ่ม แสดงออก ลงมือปฏิบัติเพื่อให้

สังคม ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมีจริยธรรมอันดี  ดังนั้น กิจกรรมเพ่ือ

สังคมในภาพรวมนั้นจะต้องส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการดูแล 

ส่ิงแวดล้อมและสังคมดังต่อไปน้ี โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานจะถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

• มุ่งมั่นที่จะท�าให้คนไทยเก่งขึ้น

•  มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

• มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ           

ในสว่นท่ีก�าหนดให้สงัคมมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา และสนับสนุนการเรยีน

รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ตอ่การเรยีนรูข้องคนไทย ไมว่า่จะเปน็หนังสอื นิตยสาร และทัง้สือ่ท่ีไมใ่ชห่นงัสอื
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• ให้ความส�าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทฯ จะไม่ผลิตสินค้า 

จ�าหน่าย หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผิดลิขสิทธิ์ โดยเด็ดขาด

• มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พร้อมกันน้ีบริษทัฯ ยังพยายามผลกัดนัใหพ้นักงาน

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร

• ให้ความส�าคญักับการคุม้ครองเดก็ โดยหนงัสอื และสือ่ตา่งๆ ท่ีบรษิทัฯ

ผลติ หรอืน�ามาจ�าหนา่ยในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์จะไดร้บัการตรวจสอบ

คดักรอง  เพ่ือใหเ้ปน็สือ่สขีาวส�าหรบัเดก็ และเยาวชน จงึท�าให้  พ่อแม ่ผูป้กครอง

มั่นใจได้ว่า หากน�าบุตรหลานเข้ามาเยี่ยมชม หรือเลือกซื้อสินค้าในร้านหนังสือ

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เด็กๆ จะได้รับการป้องกันไม่ให้พบกับสื่อลามกอนาจาร หรือ

เป็นภัยต่อเด็ก และเยาวชน

• ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่คุกคามสังคม และชุมชนอย่าง

จริงจัง โดยกิจกรรมทางธุรกิจทุกๆ อย่าง
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นโยบายความปลอดภัย
และสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) จะด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความ

ปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นส�าคัญ เพราะพนักงานทุกๆ คน คือ 

ทรพัยากรท่ีมค่ีาย่ิง ตลอดจนเปน็กลไกส�าคัญในการท่ีจะท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถ

เตบิโตและมคีวามสามารถในการแข่งขันไดอ้ย่างย่ังยืน ดว้ยเหตน้ีุบรษิทัฯ จงึเห็น

สมควรให้มีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานที่ท�างาน 

โดยก�าหนดเป็นนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะถือว่าความปลอดภัยในการท�างาน เป็นหน้าท่ีของพนักงาน 

ทุกๆ คน ทุกระดับที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่

ตนเอง และผู้อื่นทั่วทั้งองค์กร

2.  บริษัทฯ จะสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัด และการปรับปรุงสถาน 

ทีท่�างาน และก�าหนดวิธีการปฏิบตังิานท่ีเหมาะสม เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมคีวาม

ปลอดภัยในการท�างาน และมีสุขอนามัยที่ดี

3.  บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมอปุกรณ์ปอ้งกันอนัตราย ท่ีเหมาะสม อยู่ในสภาพ

ท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนมีจ�านวนเพียงพอต่อการใช้งานของพนักงาน

ทุกคน

4. บริษัทฯ จะสนับสนุน และส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือความ

ปลอดภัยของทุกฝ่าย ในอนัท่ีจะเสริมสรา้งให้พนักงานมคีวามรู ้และความเขา้ใจ 

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของความปลอดภัย
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5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น�า

ในการสร้างความปลอดภัยในการท�างานอย่างเคร่งครัด

6. พนกังานทุกคนมหีน้าท่ีท่ีจะต้องให้ความร่วมมอืกับบรษิทัฯ ในโครงการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมทั้งเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกๆ คนที่จะร่วม

เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงให้สถานท่ีท�างาน 

และวิธีการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

7. บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลความปลอดภัย

ในการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นโยบายความปลอดภัย และสุขอนามัยใน 

ท่ีท�างานถกูน�าไปปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั มาตรการในการปรบัปรงุ มาตรการแก้ไข 

และมาตรการป้องกัน ต่างๆ เพ่ือให้การท�างานมีความปลอดภัย จะต้องมีการ

ติดตามผล มีก�าหนดเสร็จอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

8. บริษัทฯ จะไม่เพิกเฉยในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ที่ไม่

ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะเข้าไป

ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานท่ีได้รับอันตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัย

อย่างเตม็ความสามารถ โดยไมช่กัชา้ และจะด�าเนินการสอบสวนหาสาเหต ุและ

ด�าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้�าอีก
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นโยบายเคารพในสิทธิ
มนุษยชน

บรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนกัดว่ีาพนักงานทุกคนมคีณุคา่

แห่งความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ ขอให้ค�ามั่นว่าจะเคารพในเกียรติของพนักงาน 

ทุกๆ คน และขอยืนยันว่าพนักงานทุกๆ คน จะมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะมีสถาน

ที่ท�างานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรือกดขี่

ข่มเหงในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และ

คณุคา่แห่งตนในการเปน็สว่นหน่ึงในการพัฒนาองค์กรให้มคีวามเจรญิก้าวหนา้

อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน 

สิทธิมนุษยชน ที่บริษัทฯ จะยึดมั่นอย่างเคร่งครัด นั้นครอบคลุมประเด็น

ส�าคัญ 3 ประเด็น ด้วยกันคือ

ประเด็นที่ 1 : ความเคารพ

การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงาน 

ความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิด หรือการกดข่ีข่มเหงต่างๆ ตลอดจนการ

ยอมรับว่าพนักงานทุกๆ คนมีสิทธิเสรีภาพต่างๆ ในการท�างาน ท้ังนี้จะต้อง

สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบบริษัทฯ  รวมทั้งไม่กระทบต่อสิทธิ และ

เสรีภาพของพนักงานท่านอื่นๆ
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ประเด็นที่ 2 : ความเสมอภาค

โอกาสท่ีเท่าเทียมกันเก่ียวกับ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�าเนิด 

รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ

ประเด็นที่ 3 : เกียรติของงาน

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่มีมนุษยธรรม สุขภาพ สวัสดิภาพ และ

ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานปราศจากการบงัคบัใชแ้รงงานอย่าง

ไม่เป็นธรรม และการใช้แรงงานเด็ก

ด้วยเหตุนี้จึงได้ก�าหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บรษิทัฯ จะใชห้ลกัความยุตธิรรม และความจรงิใจในการบรหิารจดัการ

เกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ และเงื่อนไขการจ้างต่างๆ รวมทั้ง

ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การเข้า

ถึงข้อมูลที่พนักงานมีสิทธิโดยชอบธรรมในการรับรู้ การแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการท�างานภายในองค์กร การร้องเรียนเมื่อตนเอง

รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งน้ีสิทธิเสรีภาพดังกล่าวนี้จะต้องอยู่ภายใต้

กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ และจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ 

และเสรีภาพของพนักงานท่านอื่นๆ ด้วย

2. บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่บังคับ

ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งจะต้องจัดสรรเวลาท�างาน ลักษณะงาน 

อุปกรณ์และสถานที่ท�างานโดยค�านึงถึงสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของ

พนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการกดขี่คุกคาม

ทางเพศภายในบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะด�าเนินนโยบายต่างๆ 

เพ่ือให้พนักงานทุกๆ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติก�าเนิด รสนิยมทางเพศ 
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หรือความทุพพลภาพ ได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการได้รับการดูแลด้าน

สวัสดิการจากบริษัทฯ ตลอดจนมีความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม และการ

แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีในการพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

5. บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายอันเก่ียวข้องกับการจ้างงาน           

การคุ้มครองแรงงาน และการดแูลสวัสดภิาพแรงงานอย่างเครง่ครดั เพ่ือใหก้าร

จ้างงานนั้นมีความเป็นธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ

6. บริษัทฯ จะด�าเนินมาตรการตามสมควรในการส่งเสริม และสนับสนุน

ให้คู่ค้า ด�าเนินธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ถูกต้องตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบอันเก่ียวข้องกับการจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการดูแล

สวัสดิภาพแรงงาน
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นโยบายด้านการไม่ละเมิด           
ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์ท่ีชัดเจน

ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเคร่งครัด 

และจะไม่กระท�าการใดๆ อันจงใจที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะ

เป็นด้านลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า โดยได้วางแนวทางในการ

ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ ในการปกป้องดูแล เครื่องหมายการค้า สิทธิ

บัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทอย่างเป็นธรรม และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น

2. พนักงานทุกคนต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับทางการค้า 

ให้กับบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อมูล และ

ความลับทางการค้าของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ

3. ผลงาน หรือลิขสิทธิ์ อันเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบ

หมายจากบริษัท ผลงาน หรือส่วนประกอบของผลงาน  หรือข้อมูล หรือองค์ 

ประกอบใดๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานเหล่าน้ัน ถือเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท 

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องส่งมอบให้กับบริษัท

4. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ ท่ีจะต้องเคารพ และให้เกียรติต่อทรัพย์สิน

ทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่น�าเอาผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ไปใช้งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน



นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ปี 2563-2564 47

5. พนักงานจะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมที่พนักงานสามารถที่จะลงไว้ใน

เครือ่งคอมพิวเตอร ์และระบบสารสนเทศของบรษิทั จะตอ้งอยู่ภายใตก้ารก�ากับ

ดูแลจากฝ่ายพัฒนา และวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างเคร่งครัด

6. ฝ่ายพัฒนา และวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการตรวจตรา

การใชง้านโปรแกรม และซอฟทแ์วรต์า่งๆ ภายในบรษิทั อยา่งสม่�าเสมอ เพ่ือให้

มัน่ใจว่าในภาพรวมของบริษทัไมม่กีารใชง้านโปรแกรม หรอืซอฟท์แวรท์ีล่ะเมดิ

ลิขสิทธิ์  และฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มีอ�านาจในการระงับ

การใชง้านโปรแกรม และซอฟท์แวร์ท่ีละเมดิลขิสทิธ์ิท่ีตรวจพบไดโ้ดยทนัท ีพรอ้ม

ท้ังด�าเนินการป้องกัน เพ่ือไม่ให้มีการใช้งานโปรแกรม หรือซอฟท์แวร์ที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์เหล่านั้นภายในบริษัทได้อีก

7. พนักงานทีม่หีน้าท่ีในการท�างานประสานงานรว่มกับคูค่า้ และนักเขยีน 

มีหน้าที่แจ้งให้กับคู่ค้า และนักเขียน รับทราบ และเข้าใจว่า บริษัทมีนโยบายที่

จะไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา และลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้คู่ค้า และ 

นักเขียน ด�าเนินงานร่วมกันกับบริษัท โดยสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

8. ในกรณีที่บริษัทได้รับแจ้ง หรือรับทราบถึงข้อพิพาทที่เก่ียวข้องกับ

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าบริษัท 

จะเป็นคู่พิพาทโดยตรง หรือเป็นเพียงตัวกลางก็ตาม บริษัทจะพิจารณาจะยึด

เอาค�าสัง่จากหนว่ยงานราชการ และกรอบของกฎหมาย เปน็หลกัในการปฏบิตัิ

อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่มีค�าสั่งที่ชัดแจ้งจากหน่วยงานราชการ และความ

ถูกต้องของกฎหมายก็ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางกระบวนการยตุิธรรม บริษัท 

จะตัดสินใจด�าเนินการ ภายใต้กรอบท่ีประเมินแล้วว่า เกิดความเสียหายต่อ 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด
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นโยบายต่อต้าน            
การคอร์รัปชั่น

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจที่มี

ความโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย เปน็ตวัอย่างท่ีดใีนสงัคม พรอ้มทัง้ให้ค�ามัน่

ว่าบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้การด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate Governance) 

ที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน ด�ารงตนตาม

กฎหมายในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของ 

บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปรง่ใส โดยพยายามอย่าง

เต็มความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมเพื่อ

พัฒนากระบวนการทางธุรกิจรว่มกันให้มคีวามโปรง่ใส ปราศจากการคอร์รัปชัน่ 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการ

พัฒนาประเทศ และเปน็อปุสรรคส�าคญัต่อความย่ังยืนของชาต ิบรษิทัฯ จงึได้จดั

ท�า “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง

การปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ

คำานิยาม

“คอรร์ปัชัน่ (Corruption)” หมายถึง การกระท�าทีม่กีารใชอ้�านาจ หรอืการ

ให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น การน�าเสนอ (offering) การให้ค�ามั่น

สญัญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรอื
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รับสินบน (giving or accepting bribes) ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ทีไ่ม่เหมาะสม กบัเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานของเอกชน หรือ

ผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�า หรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจทีไ่มเ่หมาะสมทางธุรกิจ หรอืเปน็การกระท�าใดๆ ทียั่งผลท�าใหป้ระเทศชาติ

เสียผลประโยชน์ หรือได้รับความเสียหาย เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า 

ให้กระท�าได้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง ด�าเนินการ 

หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมของการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องบริจาคเพ่ือการกุศล หรือให้ของขวัญทางธุรกิจ หรือการสปอนเซอร์ใน

กิจกรรมใดๆ จะต้องด�าเนินด้วยความโปร่งใส ไม่มีเจตนาในการแลกเปลี่ยน 

ผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานของเอกชน ด�าเนินการที่ไม่เหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนด

ขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด และให้มีการสอบทานขั้นตอน

การปฏิบัติน้ีอย่างสม่�าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการก�าหนด

นโยบาย และก�ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับ 

การตอ่ตา้นการคอร์รัปชัน่ จนมัน่ใจว่าการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่น้ันเปน็ค่านิยม

ร่วมขององค์กรท่ีมีความย่ังยืน อีกท้ัง คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้โดยมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบ

ทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายใน และระบบบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ก�ากับดูแลการปฏิบตัติามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีความเพียงพอและ

มีประสิทธิผล

3. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ

ก�าหนดระบบการปฏิบตังิานภายในบรษิทัฯ ให้ทกุๆ กระบวนการนัน้มกีลไกและ

มาตรการในการปอ้งกันการคอรรั์ปชัน่ และให้การสง่เสรมิและสนบัสนนุนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี

การสื่อสารเน้นย้�าไปยังพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีการทบทวน

ความเหมาะสมของระบบ กลไก และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

4.  แผนกตรวจสอบภายใน มหีนา้ที ่และความรบัผดิชอบในการตรวจสอบ 

และสอบทานการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือยืนยันว่าการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร นั้นมีความถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

และเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ มาตรการ และกลไกต่างๆ ของบริษัทฯ นั้นยังคงมี

ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 

ท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

5. พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบาย กรณีที่มีข้อ

สงสัยอันมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอว่ามีการคอร์รัปชั่นเกิดข้ึน หรือพบเห็น

การฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พนักงานจะต้องรายงานต่อผู้

บงัคบับญัชา หรอืผูบ้งัคับบญัชาในระดับท่ีสงูข้ึนไป หรอืแผนกตรวจสอบภายใน 

โดยบริษัทฯ ให้ค�ามั่นว่าพนักงานจะได้รับความคุ้มครอง และบริษัทฯ จะมีการ

มอบหมาย หรอืแตง่ตัง้เจา้หน้าทีเ่พ่ือด�าเนนิการสอบสวนทกุเบาะแสท่ีมกีารแจง้

เข้ามา เพื่อให้เกิดความชัดเจน และให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย



นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ปี 2563-2564 51

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตนตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น

ใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังน้ีนโยบายจะต้องถูกประกาศ และ

เผยแพร่ภายในองค์กรอย่างท่ัวถึง เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงาน 

ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. พนักงาน จะต้องไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�าของหน่วยงานใด

ของบริษัทฯ ท่ีกระท�าการเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น โดยพนักงานจะต้องแจ้งให้

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป หรือแผนกตรวจสอบ

ภายใน รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวน และสอบสวน 

ข้อเท็จจริงต่างๆ

3. บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความ

มุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมีนโยบายที่จะไม่ลดต�าแหน่ง 

ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�า

นั้นจะท�าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสาร

อย่างชดัเจนเก่ียวกับนโยบายดังกลา่ว อกีท้ัง บรษิทัฯ จะใหค้วามเปน็ธรรม และ

คุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเรื่อง

คอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ทราบ

4. บริษัทฯ มีกระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษผู้บริหารและ

พนักงานท่ีไมป่ฏบัิติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ซึง่การลงโทษนีร้วมถึง

การเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจ�าเป็น ทั้งนี้ การกระท�าใดๆ ที่ฝ่าฝืน

หรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณา

ทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ นอกจากน้ีหากการกระท�าดังกล่าว 

ยังผลให้ผูบ้รหิารและพนักงานต้องได้รับโทษตามกฎหมาย บรษิทัฯ จะใหค้วาม

รว่มมอืกับเจา้หน้าท่ีภาครัฐในการสบืสวน สอบสวน เพ่ือเอาผดิทางกฎหมายกบั

ผู้บริหารและพนักงานที่กระท�าการ อย่างเต็มความสามารถ
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5.  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และ 

ท�าความเข้าใจกับบุคคล และนิติบุคคลใดๆ ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง

กับบริษัทฯ ให้บุคคล และนิติบุคคลนั้นๆ เข้าใจแนวทางท่ีต้องปฏิบัติงานร่วม

กับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ี รวมถึง บริษัทฯ 

มีนโยบายในการแจ้งให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม น�ามาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน

6. บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่าการ

คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่สามารถประนีประนอมได้ ทั้งการ

ท�าธุรกรรมกับภาครัฐ และการปฏิบัติงานร่วมกันกับภาคเอกชน

ข้อกำาหนดในการดำาเนินการ

1. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ

ภายในทุกกระบวนการของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

สือ่สารใหพ้นกังานมีความเขา้ใจ และตระหนกัถงึความส�าคญัของนโยบายการ 

ตอ่ต้านการคอรร์ปัชัน่ พรอ้มท้ังควบคุม ดแูลการปฏิบติังาน ให้ระบบ กลไก และ

มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้รับการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เพ่ือความชดัเจนในการด�าเนินการในเรือ่งท่ีมคีวามเสีย่งสงูกับการเกิด

คอรร์ปัชัน่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัดิว้ยความ

ระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1		ของขวัญ	และค่าใช้จ่ายการรับรอง

พนกังานพึงหลกีเลีย่งการเลีย้งรบัรอง และการใหห้รอืรบัของขวัญ 

ท่ีมีมูลค่าสูงเกินสมควรหรือถ่ีเกินสมควร เว้นแต่เป็นการเลี้ยง

รบัรองเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และเปน็การรกัษาสมัพันธภาพ

อันดีซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญในการประกอบธุรกิจ



นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ปี 2563-2564 53

พนักงานสามารถใหห้รอืรบัของขวัญ หากเข้าเงือ่นไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปน้ี

(1) ไม่เป็นการกระท�าโดยต้ังใจเพ่ือครอบง�า ชักน�า หรือตอบแทน

บุคคลใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท�า 

ท่ีไมเ่หมาะสม หรอืเปน็การแลกเปลีย่นอย่างชดัเจนหรอืแอบแฝง 

เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

(2) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และเป็นการ

ให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ใน

ช่วงเทศกาลส�าคัญ เช่น สงกรานต์ ตรุษจีน ปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งถือ

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติ

(5) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตาม

กาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวด

ราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจาก

บริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคานั้นๆ

2.2		การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องกระท�าในนามบริษัท แก่องค์กร

ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กร

ท่ีเชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีก�าหนดไว้และถูกต้องตาม

กฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า

เงินบริจาคไม่ได้ถูกน�าไปใช้เป็นข้ออ้างในการติดสินบน
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2.3		การให้การสนับสนุน

การให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่

กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ต้องมีการระบุชื่อบริษัท โดยการ

สนับสนุนน้ันต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ

บริษัท และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตาม

ระเบียบของบริษัทที่ก�าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

2.4		ค่าอ�านวยความสะดวก

ค่าอ�านวยความสะดวก หรือ “ค่าหยอดน้�ามันหล่อลื่น” คือ

สินบนจ�านวนเล็กน้อย ซึ่งจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือเร่ง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจ�าวันหรือการปฏิบัติงานท่ี

จ�าเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว

บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าอ�านวยความสะดวก พนักงานควร

หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจถูกร้องขอให้จ่ายค่าอ�านวยความ

สะดวก หากพนักงานงานมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือค�าถามใดๆ 

เกี่ยวกับการจ่ายค่าอ�านวยความสะดวก ควรแจ้งผู้บังคับบัญชา

ตามสายงานทราบ

2.5		การช่วยเหลือทางการเมือง

การชว่ยเหลอืทางการเมอืง คอืการชว่ยเหลอืไมว่่าจะเปน็ทางดา้น

การเงินหรือรูปอื่นแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 

เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน

พรรคการเมือง หรือการซื้อบัตรเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุน

หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ

พรรคการเมือง เป็นต้น
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บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การ

สนับสนุน หรือกระท�าการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหน่ึง รวมท้ังไม่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้

สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนใดโดยเฉพาะไม่ว่าท้ังทางตรง

หรือทางอ้อม   

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพ 

ที่จะเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่าง

อิสระเป็นการส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะ

ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน�าทรัพย์สิน อุปกรณ์ 

เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้ เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการ

ใดๆ ทางการเมือง โดยจะต้องกระท�านอกเวลาท�าการ ท้ังน้ี 

หากพนักงานใดเข้าร่วม จะต้องพึงระมัดระวังด�าเนินการใดๆ 

ที่อาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือ 

ฝักใฝ่ใน  พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง  

2.6		ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

การตดิตอ่งานกับภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีภาครฐั หรอืเอกชน จะตอ้ง

เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด�าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดหา/จัดซื้อต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่

ก�าหนดไว้ในระเบียบการจัดหา/จัดซื้อและสอดคล้องกับอ�านาจ

ด�าเนินการ มีความเป็นธรรมและโปร่งใสต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ในการตัดสินใจ ต้องค�านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา 

คุณภาพและบริการท่ีได้รับ รวมทั้งค�านึงถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีผู้

ขายสินค้าหรือบริการพึงมี เช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน

อุตสาหกรรม เป็นต้น
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นอกจากน้ี ผู้จัดหา/จัดซื้อ จะต้องไม่ประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจน�า

ผลประโยชน์มาเป็นของส่วนตนโดยอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ในการ

จัดหา/จัดซื้อ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูล

ท่ีได้รับทราบอันเนื่องจากการจัดหา/จัดซื้อเพ่ือประโยชน์ส่วนตน

หรือผู้อื่น

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่�าเสมอในเรื่อง 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกดิข้ึน รวมท้ังจดัท�ามาตรการตอ่ตา้นการ

คอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีจนเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนพนักงานมีเจตคติในการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นร่วมกัน สามารถพัฒนาขึ้นเป็นค่านิยมร่วมอันทรงคุณค่าของบริษัทฯ 

การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

1.  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ และกฎหมาย

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรายงานขอ้มลูทางบญัชแีละการเงนิ ตลอดจนการบนัทกึ

ต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในรปูแบบของเอกสาร และไฟลด์จิติอล ทัง้น้ีเพ่ือใหก้ารตรวจสอบ 

และการสืบค้นย้อนหลังต่างๆ นั้นมีประสิทธิภาพ

2. ค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทั้งมีการจัดเก็บ 

และรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.  บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ 

ไม่สมบูรณ์ หรือท�าการตกแต่งบัญชี รวมท้ังจะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงิน 

เพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่เป็นการคอร์รัปชั่น
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การอบรมและการสื่อสาร

1.  พนักงานทุกคนจะได้รับการเน้นย้�าผ่านการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 

และการประชุมต่างๆ ภายในบริษัทฯ อย่างสม่�าเสมอ เกี่ยวกับการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น ตลอดจนได้รับการซักซ้อมวิธีการรายงาน กรณีที่พบเห็น หรือมีหลัก

ฐานเพียงพอที่จะสงสัยได้ว่า มีการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงาน

ทุกคนตระหนักถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และความส�าคัญของบทบาทของ

พนักงานในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ นอกจากน้ีการบม่เพาะใหพ้นักงานมเีจตคตทิี่

เชือ่มัน่ว่า การคอรร์ปัชัน่น้ันเปน็สิง่ท่ีไมอ่าจยอมรบั หรอืเพิกเฉยได ้หากพบว่ามี

การคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น พนักงานจะต้องรายงานให้กับบริษัทฯ ทราบโดยไม่ล่าช้า 

จะเปน็กลไกทีท่�าให้บริษทัฯ สามารถระงบัยับย้ังการคอรร์ปัชัน่ท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ไม่ให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นลุกลามบานปลาย

2.  บริษัทฯ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติ 

ที่ดี และแนวทางความส�าเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

กับคู่ค้า และองค์กรต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างองค์กร ในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ มาตรการ และกลไก ในการ

ป้องกัน ควบคุม และต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

3.  บริษัทฯ จะร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่อืน่ๆ ตามความเหมาะสม ในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่ม

มอืในการสง่เสรมิการด�าเนินธุรกิจอย่างมจีริยธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โปรง่ใส 

ประสานความร่วมมือกันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส หรือหาก

พนักงานต้องการค�าแนะน�าเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์และอีเมล ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 

1858/87-90  ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต้          

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

อีเมล id@se-ed.com

ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องท่ี

พนักงานร้องเรียน โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน 

การกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัท หรือการร้องเรียน

การถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือหน่วย

งานท่ีรับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้แผนกตรวจ

สอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางนี้ หรือผ่านช่องทางอีเมลโดยตรงไป

ยังกรรมการอิสระ โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับ

การพิจารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป ซึ่งกรรมการ

อิสระจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแสเพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ 

และจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามล�าดับ
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กรณีท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม 

หรือพบเห็นการกระท�าที่สงสัยว่าขัดต่อหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามหรือรายงานผู้รับผิดชอบ                

ดังต่อไปนี้

• ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น

• เลขานุการบริษัทฯ 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรง

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ 

ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน ในกรณีท่ีพบเห็นพฤติกรรม หรือ 

เหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจเป็นการขัดต่อหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  หรือจรรยา

บรรณธุรกิจ สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง  หรือท่านแจ้งเรื่องผ่านช่องทางต่างๆ 

โดยตรงไปยังกรรมการได้ดังนี้

• กรรมการอิสระ e-mail : id@se-ed.com

• เลขานุการบริษัทฯ e-mail : cs@se-ed.com

• แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์หมายเลข 0 2826 8690-1

การสอบถามหรือแจ้งข้อมูลต่างๆ



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)60

โทรสารหมายเลข  0 2826 8699

e-mail : internal_audit@se-ed.com

Intranet : http://we/ตรวจสอบภายใน

Internet : http://corporate.se-ed.com

โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการพิจารณารับเร่ืองร้องเรียนที่ก�าหนดไว้และ 

ถือปฏิบัติเป็นความลับ
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