ที่ IR007/2011
28 เมษายน 2554
เรื่อง

แจงมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28
เมษายน 2554 ไดมีมติดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2553

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ตามที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
181,950,374 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ
-

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2553 รับรองรายงานประจําป 2553
และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2553

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2553 รับรองรายงานประจําป 2553 และ
รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2553 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท
ดังนี้
เห็นดวย
182,070,774 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ
-

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป 2553

มติที่ประชุม

อนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจําป 2553 ดวยคะแนนเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
182,070,774 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
- เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเปนรอยละ
-
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม

อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2553 โดยพิจารณาจายเงินปนผลรวมสําหรับป ในอัตราหุนละ 0.73 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
236,462,424.90 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล ไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ
0.10 บาทตอหุน รวมเปน 0.30 บาทตอหุน คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวนทั้งสิ้น
97,176,339.00 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจายเงินปนผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.43 บาท
จํานวนหุน 323,921,130 หุน คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 139,286,085.90 บาท โดยกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 27
พฤษภาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

182,074,774
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

มติที่ประชุม

อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในป 2554 จํานวน
6 ทาน ไดแก 1) นายประวิทย ตันติวศินชัย 2) นายคเชนทร เบญจกุล 3) นายไพรัช สิฏฐกุล
4) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน 5) นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 6) นายสุวัฒน ดํารงชัยธรรม
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
-

นายประวิทย ตันติวศินชัย : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

-

182,071,774
3,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9984
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ 0.0016

นายคเชนทร เบญจกุล : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

182,071,774
3,000
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9984
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ 0.0016

-

นายไพรัช สิฏฐกุล : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

-

คิดเปนรอยละ 99.9984
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ 0.0016

182,071,774
3,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9984
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ 0.0016

นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน
เสียงขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

-

เสียง
เสียง
เสียง

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

-

182,071,774
3,000

181,984,674
87,100
3,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9505
คิดเปนรอยละ 0.0478
คิดเปนรอยละ 0.0016

นายสุวัฒน ดํารงชัยธรรม : มีมติอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

181,984,674
87,100
3,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9505
คิดเปนรอยละ 0.0478
คิดเปนรอยละ 0.0016

วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2554

มติที่ประชุม

แตงตั้งคุณพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ คุณรุงนภา เลิศ
สุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ ผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน จากบริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2554 เปนปแรก โดยกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งปของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 950,000 บาท และกําหนด
คาตอบแทนของบริษัทยอยอีก 2 บริษัทฯ คือ บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด จํานวน 10,000 บาท
และบริษัท เพลินพัฒน จํากัด จํานวน 260,000 บาท (โดยไมรวมคาเดินทางในการปฏิบัติงาน / คาที่
พัก และคาสังเกตการณในการตรวจนับสินคา) ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

181,509,274
447,200
118,500
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.6893
0.2456
0.0651

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2554

มติที่ประชุม

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2554 ดังนี้
 คาบําเหน็จกรรมการ สําหรับป 2554 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
 วงเงินคาตอบแทนที่จะจายใหกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนสําหรับป 2554 ดังตอไปนี้

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

ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
182,071,974
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
3,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9984
0.0016

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนชําระแลว

มติที่ประชุม

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยมี
รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
ทุนจดทะเบียนเดิม

328,345,090

หุน

328,345,090

บาท

ลดทุนจดทะเบียน

4,423,960

หุน

4,423,960

บาท

323,921,130

หุน

323,921,130

บาท

ทุนจดทะเบียนใหม
ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

182,074,974
-
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน

มติที่ประชุม

อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
โดยแกไขเปนดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 323,921,130 บาท (สามรอยยี่สิบสามลานเกาแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอย
สามสิบบาท)
แบงออกเปน
323,921,130 หุน (สามรอยยี่สิบสามลานเกาแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอย
สามสิบหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
323,921,130 หุน (สามรอยยี่สิบสามลานเกาแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอย
สามสิบหุน)
หุนบุริมสิทธิ
ไมมี หุน ( - )

ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 10

182,074,974
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ไมมี -

บริษัทฯ จึงใครขอใหทานกรุณาเผยแพรขอมูลนี้ ใหแกผูลงทุนไดทราบโดยทั่วกัน จักเปนพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ
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