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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น
ครังที 1/2558
วันพฤหัสบดีที 23 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม C ชัน 9 อาคารอิ นเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ก่อนเริมประชุม
บริษทั ฯ จัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ชมข้อมูลจากวีดที ศั น์เกีย# วกับข้อมูลเบือ% งต้นของบริษทั ฯ ได้แก่ ประวัตคิ วาม
เป็ นมาของบริษทั ฯ ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของบริษทั ฯ คลังสินค้าซีเอ็ดฯ การแนะนําข้อมูลของโรงเรียนเพลินพัฒนา และ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื#อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลทีเ# กีย# วข้อง
กับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
เริมประชุมเวลา 89.:: น.
ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 41 ราย และผูม้ อบฉันทะให้ผอู้ #นื เข้าประชุมแทน 48 ราย รวมทัง% สิน% 89
ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 257,928,328 หุน้ จากจํานวนหุน้ ทีอ# อกจําหน่าย และเรียกชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน
391,944,418 หุน้ คิดเป็ น 65.81% ของทุนจดทะเบียนทีเ# รียกชําระแล้ว ซึง# มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ# าํ หน่ายได้แล้วทัง% หมด จึง
ถือว่าเป็ นอันครบองค์ประชุม
คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) ทําหน้าทีเ# ป็ นประธานใน
ทีป# ระชุม กล่าวเปิ ดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านเข้าสูก่ ารประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2558 และชีแ% จงว่า
ซีเอ็ด เป็ นบริษทั หนึ#งทีต# ระหนัก และให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีด# ี เราจึงมุ่งมันให้
# บริษทั ฯ มี
ระบบการบริหารจัดการทีม# ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื#อสร้างความเชื#อมัน# และความมันใจต่
# อผูถ้ อื หุน้
ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เ#ี กีย# วข้องทุกฝา่ ย เพื#อสร้างมูลค่าเพิม# และการเติบโตอย่างยังยื
# นของบริษทั ฯ
ดังนัน% การจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี จะคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เท่าเทียมกันเป็ นหลัก เพื#อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด# ี ตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงานทีเ# กีย# วข้องอื#นๆ
บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื#อบุคคลเพื#อคัดเลือกเป็ น
กรรมการเป็ นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง% แต่วนั ที# 30 กันยายน 2557 ถึงวันที# 31 ธันวาคม
2557 อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื#อบุคคลเพื#อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้า
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นอกจากนี% บริษทั ฯ ได้นําหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึน% เว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์
เพื#อเผยแพร่ให้นกั ลงทุนรับทราบ ตัง% แต่วนั ที# 20 มีนาคม 2558 พร้อมกันนัน% บริษทั ฯ ได้สง่ หนังสือเชิญประชุมทาง
ไปรษณีย์ ตัง% แต่วนั ที# 27 มีนาคม 2558 ซึง# เป็ นการส่งเอกสารไปยังผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
ประธานฯ กล่าวแนะนํา กรรมการบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบุคคลทีม# สี ว่ นเกีย# วข้อง ดังนี%
กรรมการบริษทั ฯ
กรรมการทีเ# ข้าร่วมประชุม: จํานวน 12 ท่าน
1. คุณสมบูรณ์

ชินสวนานนท์

2. คุณสาโรช

ลํ%าเลิศประเสริฐกุล

3.
4.
5.
6.

คุณประวิทย์
คุณคเชนทร์
คุณวัฒนา
คุณวรสิทธิ O

ตันติวศินชัย
เบญจกุล
เชียงกูล
โภคาชัยพัฒน์

7. คุณไพรัช
8. รศ.ยืน
9. คุณวุฒภิ มู ิ
10. คุณวรพจน์
11. คุณทนง
12. คุณวิบลู ย์ศกั ดิ O

สิฏฐกุล
ภู่วรวรรณ
จุฬางกูร
ฉัตรชัยกุลศิริ
โชติสรยุทธ์
อุดมวนิช

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษทั ฯ

กรรมการบริษทั ฯ ทีล# าประชุม: ไม่มี
และ คุณอารี แซ่อง%ึ ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี ซึง# จะเป็ นผูต้ อบข้อซักถามทางด้านบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ทีเ# ข้าร่วมประชุม: จํานวน 3 ท่าน
1. คุณพิมพ์ใจ

มานิตขจรกิจ

หุน้ ส่วนบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

2. คุณขัตติยา

เรียงสา

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

3. คุณปิ ญชาน์

ชัยสาม

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

นอกจากนี% บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี รรมการตรวจสอบคะแนนทีเ# ป็ นกลาง คือ คุณสุนนั ทร์ พ่วงแม่กลอง
ทีป# รึกษาทางกฎหมายของบริษทั ฯ ซึง# มาจาก สํานักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื#อทําหน้าที#
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ประธานฯ ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านรับฟงั รายละเอียดวิธกี ารลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี%
1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนทีท# ่านได้รบั จากการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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2. สําหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถอื หนึ#งหุน้ เป็ นหนึ#งเสียง ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ#งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จํานวนหุน้ ทีม# ี หรือทีไ# ด้รบั มอบฉันทะมา ทัง% นี% ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทั ฯ จะนําคะแนนเสียงที#
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง% หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม# าประชุม
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม# าด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
ทัง% หมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียงทัง% หมด แต่ถา้
ออกเสียงขาดจํานวน จะถือว่าส่วนทีข# าดเป็ นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผูถ้ อื หุน้ ทีต# อ้ งการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่ง
ใบลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที# เพื#อให้เจ้าหน้าทีท# าํ การตรวจนับคะแนน กรณีทไ#ี ม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถอื ว่าท่านผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทน#ี ําเสนอ
5. เจ้าหน้าทีจ# ะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื#อความ
สะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ทป#ี ระชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีทผ#ี ถู้ อื หุน้ ทีม# บี ตั รลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยูใ่ นห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และ
ต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนัน% ๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนใน
วาระนัน% ๆ และมอบให้กบั เจ้าหน้าทีท# ห#ี น้าประตูดว้ ย เพื#อให้เจ้าหน้าทีไ# ด้ตรวจนับคะแนนเมื#อถึงวาระ
นัน% ๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนัน% ๆ รวมทัง% วาระทีเ# หลืออยู่
ทัง% หมด
7. สําหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตัง% กรรมการแทนกรรมการทีค# รบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระ เพื#อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ทีต# อ้ งการให้มกี ารนับคะแนนจากใบลงคะแนน
ทุกใบ ดังนัน% เพื#อให้จาํ นวนหุน้ และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษทั ฯ จะหยุดพักการลงทะเบียน
ชัวคราวเมื
#
#อเริม# วาระนี% และขณะทีม# กี ารนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษทั ฯ จะขอเก็บใบ
ลงคะแนนเห็นด้วยทัง% หมดของวาระนี%ในห้องประชุม เพื#อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม
และในวาระนี%จะเป็ นการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ซักถามในประเด็นทีเ# กีย# วข้องกับ
วาระนัน% ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีต# อ้ งการซักถาม กรุณายกมือ และเมื#อประธานฯ
อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อทีป# ระชุมก่อนด้วยว่า เป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ จากนัน% กรุณาแจ้งชื#อ
และนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครัง%
อย่างไรก็ตาม สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีอ# อกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้สง่ ใบลงคะแนนก่อนออกจากห้อง
ประชุม เพื#อให้ฝา่ ยจัดการประชุมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

ประธานฯ ได้กล่าวดําเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี%
วาระที 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ อื หุ้น ครังที 1/2557 เมือวันที 12 มิ ถนุ ายน 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป#ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2557 เมื#อวันที# 12
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึง# บริษทั ฯ ได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าแล้ว รวมทัง% ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,150,338

258,150,338

0

0

100%

100%

0%

0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2557

วาระที 2 พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2557 รับรองรายงานประจําปี
2557 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2557
ประธานฯ เชิญคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี
พ.ศ. 2557 ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557 ทีผ# ่านมา โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี%
• สถานการณ์ปี 2557 ทีผ่านมา
o ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กําลังซือ% สุทธิลดลงต่อเนื#องจากปี 2555
o การแข่งขันสูง ทัง% ในเรื#องของการหาทําเลเปิ ดสาขาใหม่ “สงครามดึงลูกค้า” และการแชร์ลกู ค้ากันเอง
ในย่านเดียวกันจากการเปิ ดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด
o หนังสือออกใหม่ลดลงอย่างต่อเนื#อง (2557: 31.7 ปกต่อวัน, 2556: 38.8 ปกต่อวัน, 2555: 41.3 ปกต่อวัน)
o การเปลีย# นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจากสิง# เร้าต่างๆ (Smartphone, Tablet) ทําให้มเี วลาอ่านลดลง
o อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและ
เยาวชน
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

สมาคม และองค์กรทีเ# กีย# วข้องกับการอ่าน พยายามให้ทุกประเทศเน้นให้ประชาชนแบ่งเวลาเพื#อ
การอ่านมากขึน%
มาร์ค ซัคเคอร์เบิรก์ แห่ง facebook ตัง% เป้าหมายจะต้องอ่านหนังสือให้ได้ "สัปดาห์ละหนึ#งเล่ม"
โดยเขายังได้ตงั % เพจบนเฟซบุ๊คชือ# "A Year of Books" ขึน% เพื#อหาผูร้ ่วมอุดมการณ์มาอ่าน
หนังสือด้วยกัน (ทีม# า: ประชาชาติธุรกิจ 11 มกราคม 2558)
• ผลการดําเนิ นงาน ซีเอ็ด 2557
o รายได้รวม (ตามงบการเงินรวม) 4,964.94 ล้านบาท ลดลง 7.3% จากปี ก่อน (5,357.37 ล้านบาท)
o รายได้รวม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 4,809.74 ล้านบาท ลดลง 8.0% จากปี ก่อน (5,225.74 ล้านบาท)
o กําไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ส่วนทีเ# ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ 81.27 ล้านบาท เพิม# ขึน% 12.4% จากปี
ก่อน (72.29 ล้านบาท)
o กําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 78.41 ล้านบาท เพิม# ขึน% 6.8% จากปี ก่อน (73.39 ล้านบาท)
• สัดส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2557 เทียบปี พ.ศ. 2556
ตามงบการเงินรวม

2557

-

78.94%
15.61%
0.88%
0.36%
0.20%
2.96%
1.05%

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (Same Store Sales -11.14%)
จัดจําหน่าย
วารสาร (รายได้รบั โฆษณา และการจัดงาน)
SLC + Kiddy Camp
รับจ้างพิมพ์
รายได้จากธุรกิจการศึกษา
รายได้อ#นื ๆ

2556
81.27%
13.95%
0.96%
0.35%
0.17%
2.38%
0.92%

• กําไรสุทธิ ตามงบการเงิ นรวมเท่ากับ 86.02 ล้านบาท เพิ มขึน 20.28% โดย EBITDA (Earning
Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) เพิมขึน 41.35 ล้านบาท คิ ดเป็ น 18.15%
o กําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 78.41 ล้านบาท เพิม# ขึน% 6.84%
อัตรากําไรขัน% ต้น เท่ากับ 34.12% เพิม# ขึน% 1.57%
- จากการปรับส่วนลดทางการค้าทีไ# ด้จากการรับจัดจําหน่าย
มียอดขายสถาบันการศึกษาเพิม# ขึน% 10.80% ซึง# ส่วนใหญ่เป็ นหนังสือต่างประเทศ
ผลการดําเนินงานดีขน%ึ จากการทยอยปิ ดสาขาขนาดเล็กทีไ# ม่สามารถทํากําไรได้
การบริหารสินค้าคงเหลือทีด# ขี น%ึ ส่งผลให้การตัง% สํารองสินค้าเคลื#อนไหวช้าลดลง
o รับรูส้ ว่ นแบ่งกําไรของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม เพิม# ขึน% จากปีก่อน 6.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทีป# รับเพิม# ขึน% ทุกปี และรายได้จากการจัดหลักสูตรสอนเสริมทักษะ
นอกเวลาเรียน
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ในปี พ.ศ. 2557 บริษทั ฯ มีกิจกรรมทีสําคัญ ดังนี
• ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิ ดสาขาเพิม# ขึน% จํานวน 8 สาขา Renovate 13 สาขา ปิ ดสาขา 40 สาขา รวม
เป็ นสาขาทีย# งั เปิ ดดําเนินการอยู่ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 ทัง% สิน% 412 สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล
142 สาขา ต่างจังหวัด 270 สาขา ปิ ด Kisok จํานวน 2 จุดขาย เป็ น kiosk ทีเ# ปิ ดดําเนินการอยู่ ณ วันที#
31 ธันวาคม 2557 ทัง% สิน% 9 จุดขาย
• สาขาทีเ# ปิ ดใหม่ในปี พ.ศ. 2557
- เซ็นทรัล : ศาลายา นครปฐม
- เทสโก้โลตัส : เดอะวอลค์ นครสวรรค์ / นครนายก / จะนะ สงขลา
- บิกv ซี : กาญจนบุรี / กัลปพฤกษ์ กรุงเทพฯ / ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
- อื#นๆ : MM Mega Market หนองคาย
• จังหวัดทีย# งั ไม่มสี าขาในตัวเมือง ณ สิน% ปี พ.ศ. 2557 (6 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)
- ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
- ภาคกลาง : อุทยั ธานี
- ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สุรนิ ทร์
ั
- ภาคใต้ : นราธิวาส ปตตานี
• สาขาทีป# รับปรุงในปี พ.ศ. 2557 จํานวน 13 สาขา
- เทสโก้โลตัส : เชียงคํา พะเยา / นครพนม / ภูเก็ตมอลล์ / แม่สาย เชียงราย / บางใหญ่ นนทบุรี / น่าน
- บิกv ซี : พิษณุโลก / เคหะร่มเกล้า กรุงเทพฯ
- โฮมโปร : พิษณุโลก / นครราชสีมา
- เดอะมอลล์ : บางแค กรุงเทพฯ
- อื#นๆ : ฟรายเดย์ อุตรดิตถ์ / หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ประจวบคีรขี นั ธ์
• จังหวัดทีม# มี ากกว่า 4 สาขา ปี พ.ศ. 2557 เทียบปี พ.ศ. 2556
2557 2556
- กรุงเทพ
87
90
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
23
25
- เชียงราย
- ปทุมธานี
17
19
- ลพบุรี
- นนทบุรี
16
16
- นครปฐม
- เชียงใหม่
14
14
- ราชบุรี
- สมุทรปราการ
13
15
- พิษณุโลก
- สงขลา
13
12
- ศรีสะเกษ
- ระยอง
10
11
- สุพรรณบุรี
- อุบลราชธานี
10
11
- นครสวรรค์
- ขอนแก่น
10
10
- ประจวบคีรขี นั ธ์
- นครราชสีมา
9
10
- ตรัง
- สุราษฎร์ธานี
9
10
- ภูเก็ต
- อุดรธานี
8
9
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• ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพื#อให้เป็นธุรกิจการศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมี
รูปแบบธุรกิจเป็ นโรงเรียนสอนเสริม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของ
เยาวชน ในสาขาทีม# คี วามจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
o หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ทีเ# น้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ แก้ไข
โจทย์ปญั หา โดยใช้สอ#ื Animation
o หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ซึง# ได้นําสือ# Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการ
สอน โดยเน้นการเพิม# อัตราการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างสนุกสนาน และเป็ นการจัดการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบกิจกรรม
o หลักสูตร iKids หลักสูตรที# เน้นพัฒนาด้าน “นวัตกรรม” ให้กบั เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง# ในด้านที#
เกีย# วข้องกับหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
SE-ED Learning Center เปิ ดสาขาในปี 2557 จํานวน 10 สาขา ปิ ด 1 สาขา รวมเป็ นสาขาทีย# งั เปิ ด
ดําเนินการอยู่ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 ทัง% สิน% 26 สาขา
• ขยายศักยภาพของระบบโลจิสติกส์ บนพืน% ที# 30 ไร่ ถนน บางนา-ตราด กม. 21 เริม# เปิ ดใช้งานเต็ม
ระบบกลางปี 2557
รายการ
ทีด# นิ
ราคาทีด# นิ
ราคาประเมิน ณ 27 เมษายน 2555*
มูลค่าการก่อสร้าง (ไม่รวมราคาทีด# นิ และภาษีมลู ค่าเพิม# )
เปิ ดดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบ

30 ไร่
267 ล้านบาท
360 ล้านบาท
552 ล้านบาท
มิถุนายน 2557

* บริษทั เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด เป็ นผูป้ ระเมินราคา
• ปรับส่วนผสมสินค้าภายในร้าน เพื#อเพิม# ยอดขายสินค้า nonbook โดยใช้ช#อื โครงการ “Chic Click” ซึง#
เป็ นโครงการทีป# รับพืน% ทีก# ารจัดวางของสินค้า nonbook ให้เป็ นหมวดหมู่ ทําให้สะดวกในการเลือกซือ%
มากขึน% โดยในปี 2557 ได้ทดลองปรับฯ ไปแล้ว 36 สาขา และได้วางแผนขยายผลการปรับพืน% ทีฯ# ในปี
2558 เพิม# เติมอีกประมาณ 145 สาขา ทัง% นี%จากการทดลองทีผ# ่านมาทําให้ยอดขาย nonbook ของสาขา
ทีไ# ด้ทาํ การปรับฯ เติบโตขึน% ประมาณ 10-20%
• การบุกตลาดสถาบันการศึกษา โดยมูลนิธคิ นไทยเก่งขึน% ด้วยกลุ่มหนังสือและสือ# การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการอ่าน STEM EDUCATION และกลุ่มหน้งสือสําหรับ English Program ซึง#
เป็ นการทํางานร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆ
• บุกเบิก พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เช่น การผลิต Audio Book โดยเน้นกลุ่มหนังสือทีส# ามารถฟงั
ระหว่างขับรถ การปรับปรุง e-commerce และระบบ logistics การปรับปรุงการเข้าถึงของลูกค้า
(Affilication) พัฒนาเว็บไซต์และ Application ในการเลือกซือ% และชําระเงิน ปรับปรุงระบบในการจัดส่ง
สินค้า พร้อมเพิม# เติมรายการสินค้า และจัดหมวดหมู่สนิ ค้าให้สะดวกขึน% เป็ นต้น
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• นอกจากนี% การทีบ# ริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีด# มี าโดยตลอด ซึง# ความ
มุ่งมันในการดํ
#
าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าว ได้สง่ ผลสะท้อนในปี 2557 ดังนี%
รางวัลอันทรงเกียรติ ทีได้รบั
o ได้รบั รางวัล SET Award of Honor 2014 (รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ) ด้านการรายงาน
บรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2014 ซึง# ได้รบั ติดต่อกันเป็ นปี ท#ี 4
o ได้รบั การประเมินบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
ต่อเนื#องกัน 7 ปี ซอ้ น (2551 - 2557) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
o ได้รบั การประเมินในเรื#องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM) ระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื#องกัน 6 ปี ซอ้ น (2552 – 2557) จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
o ได้รบั รางวัล Investors’ Choice Award (2552 – 2557) เป็ นครัง% ที# 2 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ประธานฯ ขอให้คุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ แ%ี จงการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป# ระชุม
คุณสาโรช กล่าวรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2557 ทีม# สี าระสําคัญดังนี%
• สอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ ทุกไตรมาส และงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2557
• สอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด# ี
• สอบทานการบริหารจัดการความเสีย# ง
• สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื#นๆ ทีเ# กีย# วข้องกับบริษทั ฯ
• สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ# กีย# วโยงกันและรายการทีอ# าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
• กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
• คัดเลือกและเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรววจสอบมีความเห็นว่า การทําและเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื#อถือได้ และบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดต่างๆ ของหน่วยงานกํากับดูแล
นอกจากนัน% ผลจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ พบว่าไม่มรี ายการทีก# ระทบต่อบริษทั ฯ
ทีเ# ป็ นสาระสําคัญ
ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กล่าวรายงานผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มี
การประชุมตามวาระ จํานวน 3 ครัง% มีขอบเขต หน้าที# และความรับผิดชอบในการกําหนดวิธกี ารทําหน้าทีส# รรหา
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กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทัง% จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง และกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทัง% นี%คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีการปฏิบตั หิ น้าทีส# าํ คัญๆ ในปี 2557 ดังนี%
• พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็ นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทีค# รบกําหนด
วาระ เพื#อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
• เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชื#อผูม้ คี ุณสมบัติ เป็ นการล่วงหน้าจากผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ผ่านทาง
ช่องทางติดต่อของบริษทั ฯ เพื#อให้คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณา
• พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง# ได้เปิ ดเผยรายละเอียดในรายงาน
ประจําปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้อง
กับหน้าทีค# วามรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าเดิม บริษทั ฯ ได้ใช้
ประโยชน์อะไรในปจั จุบนั และในปี 2558 จะมีการปิ ดสาขาเพิม# อีกหรือไม่
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าเดิม ขณะนี%ได้ใช้เก็บสินค้าบางส่วน และกําลังเร่ง
ดําเนินการปิ ดเพื#อให้สามารถลดค่าเช่าคลังสินค้าในส่วนนี% สําหรับการปิ ดสาขาในปี 2558 นัน% จะปิ ดจํานวนมาก
หรือน้อยขึน% อยู่กบั ผลการดําเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจ ซึง# ทางบริษทั ฯ มีการประเมินผลประกอบการของแต่ละ
สาขาทุกเดือน โดยใช้เกณฑ์กระแสเงินสดในการประเมิน
คุณสมยศ ศักดิศรี
O คุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษทั ฯ มีแผนดําเนินการ
อย่างไรบ้าง เพื#อจะทําให้ยอดขายของ Same Store Sale ดีขน%ึ
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า บริษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้างส่วนลดทางการค้าให้เพิม# ขึน% การบริหารสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงส่วนผสมของสินค้าภายในร้าน ให้มคี วามแม่นยําเพื#อให้สนิ ค้าทีส# ง่ ไปมีโอกาสการขาย
มากขึน% สําหรับในบางสาขาทีม# คี ่าเช่าสูงไม่สมั พันธ์กบั ยอดขาย ก็ได้มกี ารเจรจาเพื#อขอต่อรองค่าเช่ากับทาง
ศูนย์การค้า ซึง# ทีผ# ่านมาก็ได้ดาํ เนินการไปบ้างแล้ว และมีผลทําให้สาขาทีข# าดทุนสามารถปรับตัวทํากําไร และ
สามารถอยู่รอดได้
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้ให้ขอเสนอแนะว่า อาจย้ายสาขาในบางสาขาทีไ# ม่สามารถทํากําไร ให้เข้า
ไปอยู่ในพืน% ทีข# องสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เพื#อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทีเ# ป็ นนักศึกษา ซึง# อาจช่วยให้
ยอดขายดีขน%ึ
คุณสมชัย สุขวิชชัย ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ปจั จุบนั ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้มกี าร
ปรับสัดส่วนสินค้าภายในร้านให้มกี ลุ่มสินค้า nonbook มากขึน% ดังนัน% จึงควรจะมีการสือ# สารออกไปยังลูกค้า หรือ
มวลชน เพื#อให้ลกู ค้าได้รวู้ ่าร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ไม่ได้มจี าํ หน่ายเฉพาะหนังสือเพียงอย่างเดียว ปจั จุบนั ซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์เป็ นมากกว่าร้านหนังสือ และได้สอบถามว่า ซีเอ็ดสามารถนํา Content ทีม# อี ยูม่ าทําประโยชน์ในช่องทาง
อื#นได้อกี หรือไม่ และในปี 2558 บริษทั ฯ ได้วางแผนในการพัฒนาศักยภาพทางด้าน logistics อย่างไรบ้าง
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คุณทนง รับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ชแ%ี จงเพิม# เติมว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ เองก็ได้หารือใน
ประเด็นเหล่านี%บา้ งแล้ว ทัง% ในด้านการพิจารณาเพื#อหารายได้เพิม# จาก logistics และสร้างประโยชน์จาก content ไป
ในช่องทางต่างๆ
คุณส่ง สุขดานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า บริษทั ฯ ควรจะปรับปรุงกลยุทธ์โดยมุง่ เน้นการพัฒนาคนให้
เก่งขึน% เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะในการประกอบอาชีพ เป็ นต้น
คุณสมบูรณ์ ได้ชแ%ี จงว่า การทีบ# ริษทั ฯ จะเปลีย# น Business Model ไปทําอะไรทีด# ขี น%ึ หรือทําอะไรทีย# งยื
ั# น
นัน% เป็ นสิง# ทีค# ณะกรรมการพิจารณาอยู่ตลอดเวลา เช่น จากเหตุการณ์ใน 3-4 ปี ทผ#ี ่านเป็ นช่วงเวลาที# e-book กําลัง
ขยายตัว จึงทําให้ความเห็นของคนส่วนใหญ่คดิ ว่าอนาคตของร้านหนังสือจะแย่ลง จะไม่มใี ครเข้าร้านหนังสืออีก
ต่อไป ทางบริษทั ฯ ก็ได้เฝ้าสังเกตสถาณการณ์ของทัง% ในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ ซึง# ก็เห็นได้ว่าร้าน
หนังสือในต่างประเทศยังสามารถอยู่รอดได้ และในส่วนของ e-reading เองก็ไม่ได้มกี ารเติบโตอย่างเด่นชัดแล้วใน
ขณะนี%
ดังนัน% การทีบ# ริษทั ฯ จะเปลีย# นทิศทางออกไปจากแกนหลักจึงเป็นเรื#องทีเ# สีย# งพอสมควร เนื#องจากบริษทั ฯ มี
อัตรากําไรทีไ# ม่สงู นัก เมื#อครัง% ทีบ# ริษทั ฯ พิจารณาขยายศูนย์กระจายสินค้า เพราะเล็งเห็นว่าศูนย์กระจายสินค้าจะ
เป็ นประโยชน์ในระยะยาวให้กบั บริษทั ฯ สามารถสนับสนุนกิจการหลักของธุรกิจได้ บริษทั ฯ จึงได้ลงทุนก่อสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าขึน% โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ก็ได้มกี ารหารือว่าจะใช้ประโยชน์จากศูนย์กระจายสินค้าไปทํา
ธุรกิจ logistics หรือไม่ ซึง# ก็มคี วามเสีย# งพอสมควรเนื#องจากบริษทั ฯ ไม่มอี งค์ความรูใ้ นระบบ logistics มากนัก
ส่วนในเรื#องของ content นัน% บริษทั ฯ มี content ทีเ# ป็ นกรรมสิทธิของตนเองน้
อยมาก อาจไม่สามารถสร้างประโยชน์
O
จากการนํา content ไปขยายผลในช่องทางอื#นๆ ได้อย่างมีนยั สําคัญ
คุณสมชัย สุขวิชชัย ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้ขยายความเพิม# เติมว่า ในส่วนของ logistics ทีน# ําเสนอนัน% หมายถึง
การทีท# าํ ให้การขนส่งสินค้าไปทีส# าขาสามารถใช้พน%ื ทีก# ารขนส่งได้เต็มคันรถ หรือมีการรับจ้างขนส่งจากสํานักพิมพ์
อื#นๆ เพิม# เติมด้วย สําหรับในเรื#องของการสือ# สาร หมายถึงการนําเสนอยุทธศาสตร์อย่างไรให้คนทัวไปเข้
#
าใจได้ว่า
ซีเอ็ดเป็ นได้มากกว่าร้านหนังสือ และสําหรับ content หมายถึงซีเอ็ดเป็ นแหล่งรวมของ content แม้วา่ จะไม่ได้เป็ น
เจ้าของ content เอง แต่จะทําอย่างไรให้สามารถนํามาสร้างประโยชน์ได้ เช่น อาจเปิ ดเป็ นศูนย์อบรมต่างๆ
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า ภาพลักษณ์ทซ#ี เี อ็ด ได้พยายามสร้างมาตัง% แต่แรก คือ Knowledge Provider หมายถึง
การเป็ นแหล่งรวมความรูใ้ นหลายๆ ด้าน ไม่เฉพาะเจาะจงแค่หนังสือเพียงอย่างเดียว ในส่วนของ logistics ทีผ# ่าน
มานัน% บริษทั ฯ ทําประสิทธิภาพการขนส่งได้สงู มาก กล่าวคือ สามารถขนสินค้าได้เต็มคันรถทัง% ในการขนส่งไป และ
ในการขนส่งกลับ แต่บริษทั ฯ ก็มแี นวคิดในการพัฒนาระบบ logistics ในด้านอื#นอยู่ โดยหากได้ดาํ เนินอย่างไรก็จะ
กลับมาชีแ% จงให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบต่อไป
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า บริษทั ฯ จะจําหน่ายสินค้าประเภทเสือ% ผ้าด้วยใช่หรือไม่ ซึง#
เป็ นกังวลว่าหากบริษทั ฯ ทําธุรกิจทีน# อกเหนือจากหนังสือ ก็อาจไม่ประสบความสําเร็จได้
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า เสือ% ผ้าทีจ# ะนํามาจําหน่าย จะเป็ นสินค้าประเภท Innovation ไม่ได้จาํ หน่ายเสือ% ผ้าตาม
ท้องตลาดทัวไป
#
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,894,034

0

0

100%

100%

0%

0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชี
2557 รับรองรายงานประจําปี 2557 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2557

วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 งบกําไร
ขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงิ นสด สิ นสุดวันเดียวกัน ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ประจําปี 2557
ประธานฯ เชิญ คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุปรายการทีม# จี าํ นวนเงินทีส# าํ คัญในงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2557
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2557 บริษทั ฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี%
• บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนทีเ# ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ สําหรับปี
2557 ซึง# มีจาํ นวน 81.27 ล้านบาท เพิม# ขึน% 12.4% (จาก 72.29 ล้านบาท)
• กระแสเงิ นสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงิ นทุน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงิ นรวม
ปี 2557
ปี 2556
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
53.93
61.25
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
(425.71)
(330.28)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
314.21
82.28
กระแสเงิ นสดเพิ มขึน (ลดลง)
(57.57)
(186.75)
• การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น สําหรับปี 2557
o ด้านสินทรัพย์ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์ทงั % สิน% 2,801.78
ล้านบาท
o ด้านหนี%สนิ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนี%สนิ ทัง% สิน% 1,815.87 ล้านบาท
o ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ คงเหลือ 985.90 ล้านบาท
o อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ตามงบการเงินรวม (ROA) อยู่ท#ี 4.67%
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

o อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินรวม (ROE) อยู่ท#ี 8.88%
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,894,034

0

0

100%

100%

0%

0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั แิ ละรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที# 31
ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงินสด สิน% สุดวันเดียวกัน ซึง# ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2557

วาระที 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนิ นงาน ประจําปี 2557 และพิ จารณาจัดสรรกําไร
สุทธิ เป็ นสํารองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สําหรับการจ่ายปนั ผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเป็น และความเหมาะ
สมในอนาคต ตลอดจนจัดสรรทุนไว้สว่ นหนึ#งเพื#อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื#องให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จึงขอ
เสนอให้ทป#ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปนั
ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ดังนี%
1. สํารองตามกฎหมาย
สําหรับปี 2557 บริษทั ฯ ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึง# ครบตามจํานวนทีต# อ้ งสํารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
2. เงิ นปันผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท
รวมเป็ นเงินไม่เกิน 70,549,995.24 บาท จากจํานวนหุน้ 391,944,418 หุน้
โดยกําหนดรายชื#อผูถ้ อื หุน้ ทีม# สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล ในวันพุธที# 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื#อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวัน
พฤหัสบดีท#ี 7 พฤษภาคม 2558 และมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีท#ี 21 พฤษภาคม 2558
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,894,034

0

0

100%

100%

0%

0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั กิ ารจ่ายปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557 โดยเป็ นการจ่ายในรูปของเงินปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท โดยกําหนดรายชื#อผูถ้ อื หุน้ ทีม# สี ทิ ธิ
ได้รบั เงินปนั ผล ในวันพุธที# 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื#อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพฤหัสบดีท#ี 7 พฤษภาคม 2558 และมี
กําหนดจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีท#ี 21 พฤษภาคม 2558

วาระที 5 พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
เพื#อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 ซึง# กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง% หมด ถ้าจํานวนกรรมการทีจ# ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส#ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ซึง#
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% นี%มกี รรมการทีต# อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี%
1) รศ.ยืน

ภู่วรวรรณ

กรรมการ

2) คุณทนง

โชติสรยุทธ์

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

3) คุณวิบลู ย์ศกั ดิ O

อุดมวนิช

กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษทั

4) คุณประวิทย์

ตันติวศินชัย

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นกั ลงทุนของบริษทั ฯ เพื#อเชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื#อบุคคลทีม# คี ุณสมบัตทิ #ี
เหมาะสม เพื#อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ และการเสนอวาระเป็ นการล่วงหน้า ตัง% แต่วนั ที# 30 กันยายน 2557
ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชื#อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงู สุดแก่การ
ดําเนินการของบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตัง% กรรมการ 4 ท่านนี% ที#
พ้นตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ#ง
ดังนัน% จึงขอให้ทป#ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง% กรรมการแทนกรรมการทีค# รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวนทัง% สิน% 4 ท่านดังต่อไปนี%
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

ท่านที 1 รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ# ป็ นกรรมการ ได้จากสไลด์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง% เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง เพื#อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,888,589

0

5,445

100%

99.9979%

0%

0.0021%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
อีกวาระหนึ#ง
ท่านที 2 คุณทนง โชติ สรยุทธ์
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ# ป็ นกรรมการ ได้จากสไลด์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง% เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง เพื#อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,888,523

0

5,511

100%

99.9979%

0%

0.0021%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณทนง โชติสรยุทธ์ เป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ อีกวาระหนึ#ง
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

ท่านที 3 คุณวิ บูลย์ศกั ดิe อุดมวนิ ช
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ# ป็ นกรรมการ ได้จากสไลด์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง% เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง เพื#อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,821,032

67,557

5,445

100%

99.9718%

0.0261%

0.0021%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณวิบลู ย์ศกั ดิ O อุดมวนิช เป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ อีกวาระหนึ#ง
ท่านที 4 คุณประวิ ทย์ ตันติ วศิ นชัย
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ# ป็ นกรรมการ ได้จากสไลด์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง% เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง เพื#อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,821,032

67,557

5,445

100%

99.9718%

0.0261%

0.0021%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณประวิทย์ ตันติวศินชัย เป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ อีกวาระหนึ#ง
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

สรุปมติ ทีประชุม : ทีป# ระชุมมีมติให้แต่งตัง% กรรมการ ดังนี%
1) รศ.ยืน

ภู่วรวรรณ

กรรมการ

2) คุณทนง

โชติสรยุทธ์

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ

3) คุณวิบลู ย์ศกั ดิ O

อุดมวนิช

กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษทั

4) คุณประวิทย์

ตันติวศินชัย

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที 6 พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2558
ประธานฯ เชิญคุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ
ชีแ% จงรายละเอียดการพิจารณาแต่งตัง% ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี พ.ศ. 2558 ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
คุณสาโรช ได้กล่าวรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาคัดเลือกบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
จึงเห็นควรเสนอให้ทป#ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง% ผูส้ อบบัญชี ดังนี%
เสนอให้แต่งตัง
รายนาม

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที#

1) คุณพิมพ์ใจ

มานิตขจรกิจ

4521 และ/หรือ

2) คุณรุง้ นภา

เลิศสุวรรณกุล

3516 และ/หรือ

3) คุณชยพล

ศุภเศรษฐนนท์

3972 และ/หรือ

ผูส้ อบบัญชีอ#นื ในสํานักงานเดียวกัน
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2558 โดยแบ่งเป็ น
• ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) รวมทัง% สิน% ไม่เกิน 1,027,500
บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบตั งิ าน / ค่าทีพ# กั และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)
• ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย จํานวน 3 บริษทั คือ
o บริษทั ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท
o บริษทั เพลินพัฒน์ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 283,000 บาท
o บริษทั เบสแล็บ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท
• รวมเป็ นค่าตอบแทนทัง% สิน% 1,370,500 บาท ซึง# เพิม# ขึน% จากค่าตอบแทนในปี 2557 ประมาณ 3.01%
ส่วนบริษทั ร่วม บริษทั ฯ ไม่ได้ใช้บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี เนื#องจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ไม่มอี าํ นาจใดในการควบคุมและบริหารงานในบริษทั ฯ ร่วม จึงไม่มอี าํ นาจสังการให้
#
บริษทั ฯ ร่วม ใช้ผสู้ อบบัญชี
เดียวกันได้
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

ทัง% นี% ผูส้ อบบัญชี และ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทีเ# สนอแต่งตัง% เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ หรือ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร และ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ในลักษณะทีจ# ะ
กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ# ย่างอิสระ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม
คุณอมร โควานิชเจริญ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชีทเ#ี พิม# ขึน% ในส่วนของบริษทั ซีเอ็ด
ยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) จํานวน 30,000 บาท และในส่วนทีเ# พิม# ขึน% ของบริษทั เพลินพัฒน์ จํากัด จํานวน 10,000
บาท มาจากสาเหตุใด
คุณสาโรช ได้ชแ%ี จงว่า ค่าใช้จ่ายเพิม# ขึน% ประมาณ 3% จากปี 2557 เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และภาวะ
เงินเฟ้อ นอกจากนี%การพิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชี ยังได้พจิ ารณาจากความเหมาะสม ความพร้อมของทีมงานบริษทั
ผูส้ อบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการให้ความรูแ้ ก่บริษทั ฯ ในการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,888,589

0

5,445

100%

99.9979%

0%

0.0021%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก ให้แต่งตัง% คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที#
4521) และ/หรือ คุณรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที# 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐ
นนท์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที# 3972) และ/หรือ ผูส้ อบบัญชีอ#นื ในสํานักงานเดียวกัน จากบริษทั สํานักงาน อี
วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประจําปี 2558
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีทงั % ปีของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงินทัง% สิน% ไม่เกิน
1,027,500 บาท และกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั ย่อย อีก 3 บริษทั คือ
• บริษทั ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 10,000 บาท
• บริษทั เพลินพัฒน์ จํากัด จํานวน 283,000 บาท
• บริษทั เบสแล็บ จํากัด จํานวน 50,000 บาท
โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบตั งิ าน / ค่าทีพ# กั และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

วาระที 7 พิ จารณาอนุมตั ิ คา่ ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2558
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาค่าตอบแทน สําหรับกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อย สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 โดยกลันกรองอย่
#
างละเอียด และคํานึงถึงความเหมาะสมเกีย# วกับ ประเภท
ขนาด ซึง# สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ฯ ตลอดจนภาระหน้าที# และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย และได้จดั สรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 เพื#อแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ ดังรายละ
เอียดต่อไปนี%
บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2558
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควรนําเสนอทีป# ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาบําเหน็จกรรมการ สําหรับปี
2558 ในวงเงินรวมทัง% สิน% ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึง# เท่ากับวงเงินทีไ# ด้รบั อนุมตั ใิ นปี ก่อน และมอบให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผูถ้ อื หุน้ รับทราบการ
จัดสรร ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ปีถดั ไป
(หน่วย : บาท)
บําเหน็จ

ปี 2558 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

วงเงินไม่เกิน

สําหรับเงิ นประจําตําแหน่ ง และเบียประชุมกรรมการ ในปี 2558 มีดงั ต่อไปนี%
• เงินประจําตําแหน่ง (ยังคงอัตราเดิม)
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ ง

ปี 2558 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2557

ประธานกรรมการ

25,000

25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000

15,000

กรรมการตรวจสอบ

15,000

15,000

กรรมการ

15,000

15,000

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จะได้รบั เงินประจําตําแหน่ง ในฐานะเฉพาะของประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เท่านัน( โดยจะไม่ได้รบั ในฐานะกรรมการอีก)
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

• เบีย% ประชุมกรรมการ (ยังคงอัตราเดิม)
กรรมการ
ครัง% ละ

กรรมการตรวจสอบ
ครัง% ละ

ประธานกรรมการ

20,000

-

(หน่วย : บาท)
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
ครัง% ละ
-

กรรมการ

10,000

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

10,000

-

กรรมการตรวจสอบ

-

7,000

-

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

-

-

10,000

-

-

7,000

ตําแหน่ง

นอกจากนี ขอแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ้นรับทราบ บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2557
ตามทีม# ติทป#ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2557 ได้มมี ติอนุมตั วิ งเงินบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปี
2557 ในวงเงินทัง% สิน% ไม่เกิน 5,000,000 บาท แต่เนื#องด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้
พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรตามความเหมาะสม โดยได้มมี ติให้จดั สรรบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิน งาน
ปี 2557 โดยจ่ายในอัตรา 3% ของเงินปนั ผลรวม ที# 0.18 บาท มีจาํ นวนรวมทัง% สิน% ไม่เกิน 2,116,499 บาท
ปี 2557

ปี 2556

ประธานกรรมการ

279,277

282,509

ประธานกรรมการตรวจสอบ

209,458

213,709

กรรมการตรวจสอบ

195,494

199,705

กรรมการอิสระและกรรมการบริษทั ฯ

167,566

171,089

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติจดั สรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงาน
ปี 2557 จํานวน 2,116,499 บาท ซึง# น้อยกว่าวงเงินทีไ# ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ และน้อยกว่าค่าบําเหน็จ
กรรมการของผลการดําเนินงานปี 2556 ประมาณ 3.53%
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง% สิน% (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

258,894,034

258,820,966

67,623

5,445

100%

99.9718%

0.0261%

0.0021%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี พ.ศ. 2558 ตามทีป# ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เสนอ

วาระที 8 พิ จารณาเรืองอืนๆ
ประธานฯ แจ้งให้ทป#ี ระชุมทราบว่า เพื#อความโปร่งใสในการประชุมและเป็ นการให้สทิ ธิกบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงไม่ควรมีการเพิม# วาระอื#นนอกเหนือจากทีร# ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื#องจากจะทํา
ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ# ม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงได้
กรณีผถู้ อื หุน้ เสนอให้พจิ ารณา หรืออนุมตั อิ ะไร จะต้องมีผถู้ อื หุน้ นับจํานวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ ทีจ# าํ หน่ายได้ทงั % หมด ขอให้ทป#ี ระชุมพิจารณา แต่ถา้ ซักถามปกติ ไม่ตอ้ งนับจํานวนหุน้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณสมยศ ศักดิศรี
O คุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษทั ฯ มีแผนดําเนินการ
อย่างไรเกีย# วกับการต่อต้านคอร์รบั ชัน# เพื#อให้ได้รบั การรับรอง Anti Corruption จาก CAC (Collective Action
Coalition)
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า บริษทั ฯ มีเจตนาทีจ# ะร่วมรณรงค์ และต่อต้านการคอร์รปั ชัน# ซึง# ทางบริษทั ฯ ได้ศกึ ษา
รายละเอียด และมีความตัง% ใจผลักดันการต่อต้านคอร์รปั ชันให้
# เกิดขึน% อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในแผนงาน
ซึง# จะรายงานให้ทป#ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบต่อไป
คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การทีไ# ด้เข้ามาถือหุน้ ของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด
(มหาชน) เพราะต้องการเข้ามามีสว่ นร่วม ในการร่วมพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย หรือกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ไม่วา่
จะเป็ นด้านเยาวชน หรือสังคม โดยไม่ได้มเี จตนาเข้ามาเพื#อทีจ# ะ Take Over บริษทั ฯ อย่างทีเ# ป็ นข่าวลือกัน และ
ั
ได้สอบถามว่า สินค้า nonbook ทีบ# ริษทั ฯ จ้างให้ผลิตขึน% มาเพื#อจําหน่ายทีส# าขา หากจําหน่ายไม่ได้จะมีปญหาเรื
#อง
สต็อกหรือไม่
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า บริษทั ฯ ผลิตสินค้าเองเพียงบางรายการทีจ# าํ เป็ นเท่านัน% เช่น กรณีทไ#ี ม่สามารถหาผูจ้ ดั
ั
จําหน่ายได้ และจากประสบการณ์ทผ#ี ่านมา สินค้าทีบ# ริษทั ฯ ผลิตเองนัน% ยังไม่มปี ญหาในการบริ
หารจัดการสต็อก
-20-

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2558

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิม# เติม
ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดสอบถาม
ประธานฯ จึงขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ# ด้สละเวลามาร่วมประชุมในครัง% นี%และขอปิ ดการ
ประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 16.46 น.
อนึ#ง หลังจากเริม# การประชุมเมื#อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื#อ
เข้าร่วมประชุมเพิม# เติม โดยมีผถู้ อื หุน้ ทีเ# ข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 51 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจํานวน 59 ราย
รวมทัง% สิน% 110 ราย นับจํานวนหุน้ ทีล# งทะเบียนได้ทงั % สิน% 258,989,134 หุน้ คิดเป็ น 66.08% ของทุนจดทะเบียนที#
เรียกชําระแล้ว จากจํานวนหุน้ ทีอ# อกจําหน่าย และเรียกชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน 391,944,418 หุน้ โดยมีผถู้ อื
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของ
จํานวนหุน้ ทีจ# าํ หน่ายได้ทงั % หมด จึงถือว่าเป็ นอันครบองค์ประชุม

ลงชื#อ……………………..........……………ประธานกรรมการ
(นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์)

ลงชื#อ ……………………………………………กรรมการผูจ้ ดั การ
(นายทนง โชติสรยุทธ์)

ลงชื#อ ……………………………………………รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริษทั ฯ
(นายวิบลู ย์ศกั ดิ> อุดมวนิช)

-21-

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

