ที่ IR009/2012
4 พฤษภาคม 2555
เรื่อง

แจงมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 (แกไข)

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน 2555 ไดมีมติดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2554

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
เห็น ดวย
209,208,237 เสียง
คิดเปน รอยละ
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปน รอยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปน รอยละ
-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนิน งานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2554 รับรองรายงานประจําป 2554
และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2554 รับรองรายงานประจําป 2554 และ
รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท
ดังนี้
เห็น ดวย
210,795,637 เสียง
คิดเปน รอยละ
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปน รอยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปน รอยละ
-

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554 งบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวัน เดียวกัน ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป
2554

มติที่ประชุม

อนุมตั ิและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้น สุดวันเดียวกัน ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป 2554 ดวย
คะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
เห็น ดวย
210,795,637 เสียง
คิดเปน รอยละ
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปน รอยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปน รอยละ
-
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจายปนผลในรูปของหุนปนผลและเงิน สด สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2554

มติที่ประชุม

อนุมัติจายปน ผลในรูปของหุนปน ผลและเงินสด สําหรับผลการดําเนิน งาน ประจําป 2554
1) จายเปนเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.41112 บาท รวมเปนเงิน ไมเกิน 133,170,455 บาท
ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงิน ปนผลระหวางกาล ไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทตอหุน รวม
เปน 0.30 บาทตอหุน คิดเปนเงินปน ผลจายระหวางกาลจํานวนทั้งสิ้น 97,176,339 บาท ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจะจายปนผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในรูปของเงินปน ผล ในอัตราหุนละ 0.11112 บาท หรือ
คิดเปนเงินปน ผลจายจํานวนไมเกิน 35,994,116 บาท
2) จายปนผลในรูปของหุนปนผล เปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 32,392,113 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในอัตรา 10 หุน เดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้น ไมเกิน
32,392,113 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.10 บาทตอ หุน
ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปน ผลเปนเงินสด
แทนการจายเปนหุนปน ผล ในอัตราหุนละ 0.10 บาท
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน ที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
เห็น ดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

210,747,127
51,700
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ

99.9755
0.0245
-

วาระที่ 5

พิจาณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจายหุนปนผล

มติที่ประชุม

อนุมัตกิ ารเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจายหุน ปนผล ดังนี้
ทุน จดทะเบียนเดิม 323,921,130
เพิ่มทุนจดทะเบียน 32,392,113
ทุนจดทะเบียนใหม 356,313,243

หุน
หุน
หุน

มูลคา 323,921,130
มูลคา 32,392,113
มูลคา 356,313,243

บาท
บาท
บาท

ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
เห็น ดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

210,748,727
51,700
-
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ

99.9755
0.0245
-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน จด
ทะเบียน

มติที่ประชุม

อนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยแกไขเปน ดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 356,313,243 บาท (สามรอยหาสิบหกลานสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองรอย
สี่สิบสามบาท)
แบงออกเปน
356,313,243 หุน (สามรอยหาสิบหกลานสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองรอย
สี่สิบสามหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
356,313,243 หุน (สามรอยหาสิบหกลานสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองรอย
สี่สิบสามหุน)
หุนบุริมสิทธิ
ไมมี หุน ( - )

ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
เห็น ดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

210,748,727
51,700
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ

99.9755
0.0245
-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรหุน เพิ่มทุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล จํานวน 32,392,113 หุน ตามที่เสนอใหที่
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาในวาระที่ 5 เปน การเพิ่มทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรรไวจาย
เปนหุน ปน ผล จํานวนไมเกิน 32,392,113 หุน ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
เห็น ดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

210,748,727
51,700
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ

99.9755
0.0245
-

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

มติที่ประชุม

อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในป 2555 จํานวน
3 ทาน ไดแก 1) นายทนง โชติสรยุทธ 2) นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช 3) รศ. ยืน ภูวรวรรณ
วาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล ไดแจงความประสงค
ที่จะไมตอวาระการกลับเขามาเปนกรรมการ เนื่องดวยปญหาทางดานสุขภาพ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
-

นายทนง โชติสรยุทธ : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปน กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
เอกฉัน ท ดังนี้
เห็น ดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

210,800,427
-
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-

-

นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก ดังนี้
เห็น ดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

-

210,797,427
3,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9986
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ 0.0014

รศ. ยืน ภูวรวรรณ : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก ดังนี้
เห็น ดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

210,745,727
51,700
3,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9741
คิดเปนรอยละ 0.0245
คิดเปนรอยละ 0.0014

วาระที่ 9

พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2555

มติที่ประชุม

แตงตั้ง คุณพิมพใจ มานิตขจรกิจ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521) และ/หรือ คุณรุงนภา
เลิศสุวรรณกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ ผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน จาก บริษัท
สํานักงาน เอิน สท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2555
โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปเปน จํานวนเงิน ทั้งสิ้น ไมเกิน 950,000 บาท
และเปนผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทอีก 2 บริษัทดวย คือ บริษัทซีเอ็ดบุคเซ็น เตอร จํากัด และ
บริษัท เพลิน พัฒน จํากัด โดยกําหนดคาตอบแทนเปน จํานวนเงิน 10,000 บาท และ 260,000 บาท
(โดยไมรวมคาเดินทางในการปฏิบัติงาน / คาที่พัก และคาสังเกตการณในการตรวจนับสินคา) ดวย
คะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
เห็น ดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

210,800,427
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ

100
-

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2555

มติที่ประชุม

อนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2555 ดังนี้
 คาบําเหน็จกรรมการ สําหรับป 2555 ในวงเงิน รวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
 วงเงิน คาตอบแทนที่จะจายใหกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนสําหรับป 2555 ดังตอไปนี้
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ตําแหนง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

เงินประจํา
ตําแหนง
เดือนละ

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ครั้งละ

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
ครั้งละ

15,000
10,000
10,000
10,000
-

20,000
10,000
10,000
10,000
-

10,000
7,000
-

(หนวย : บาท)
เบี้ยประชุม
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน
ครั้งละ
10,000

-

-

-

7,000

ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
เห็น ดวย
210,800,427
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 11

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ
คิดเปน รอยละ

100

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ไมมี -

บริษัทฯ จึงใครขอใหทานกรุณาเผยแพรขอมูลนี้ ใหแกผูลงทุนไดทราบโดยทั่วกัน จักเปนพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ
INVESTOR RELATION
http://www.se-ed.com/ir
IR@SE-ED.COM
02-739-8000 # 8
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-

