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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น
ครังที 1/2560
วันพฤหัสบดีที 20 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม B ชัน 9 อาคารอิ นเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ก่อนเริมประชุม
บริษทั ฯ จัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ชมข้อมูลจากวีดที ศั น์เกีย# วกับข้อมูลเบือ% งต้นของบริษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่เทป
บันทึก เรื#อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลทีเ# กีย# วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน
เริมประชุมเวลา 14.00 น.
ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 26 ราย และผูม้ อบฉันทะให้ผอู้ #นื เข้าประชุมแทน 42 ราย รวมทัง% สิน% 68
ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 291,676,642 หุน้ จากจํานวนหุน้ ทีอ# อกจําหน่าย และเรียกชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน
391,944,418 หุน้ คิดเป็ น 74.42% ของทุนจดทะเบียนทีเ# รียกชําระแล้ว ซึง# มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ# าํ หน่ายได้แล้วทัง% หมด จึง
ถือว่าเป็ นอันครบองค์ประชุม
คุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล รองประธานกรรมการ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) ทําหน้าทีเ# ป็ น
ประธานในทีป# ระชุม กล่าวเปิ ดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านเข้าสูก่ าร
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2560 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 2559 ถึงวันที# 31 ธันวาคม
2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื#อบุคคลเพื#อคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้า
นอกจากนี% บริษทั ฯ ได้นําหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึน% เว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์
เพื#อเผยแพร่ให้นกั ลงทุนรับทราบ ตัง% แต่วนั ที# 17 มีนาคม 2560 พร้อมกันนัน% บริษทั ฯ ได้สง่ หนังสือเชิญประชุมทาง
ไปรษณีย์ ตัง% แต่วนั ที# 29 มีนาคม 2560 ซึง# เป็ นการส่งเอกสารไปยังผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
ประธานฯ กล่าวแนะนํา กรรมการบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบุคคลทีม# สี ว่ นเกีย# วข้อง ดังนี%
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กรรมการบริษทั ฯ
กรรมการทีเ# ข้าร่วมประชุม: จํานวน 9 ท่าน
1. คุณสาโรช

ลํ%าเลิศประเสริฐกุล

2. คุณประวิทย์
3. คุณคเชนทร์
4. คุณวรสิทธิ M

ตันติวศินชัย
เบญจกุล
โภคาชัยพัฒน์

5.
6.
7.
8.
9.

สิฏฐกุล
ภู่วรวรรณ
จุฬางกูร
โชติสรยุทธ์
อุดมวนิช

คุณไพรัช
รศ.ยืน
คุณวุฒภิ มู ิ
คุณทนง
คุณวิบลู ย์ศกั ดิ M

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษทั ฯ

กรรมการบริษทั ฯ ทีล# าประชุม:
1. คุณสมบูรณ์

ชินสวนานนท์

2. คุณวัฒนา
3. คุณวรพจน์

เชียงกูล
ฉัตรชัยกุลศิริ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ

และได้แนะนําผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี คุณอารี แซ่อง%ึ ซึง# จะเป็ นผูต้ อบข้อซักถามทางด้านบัญชี
ผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ทีเ# ข้าร่วมประชุม: จํานวน 2 ท่าน
1. คุณขัตติยา

เรียงสา

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

2. คุณปิ ญชาน์

ชัยสาม

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

นอกจากนี% บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี รรมการตรวจสอบคะแนนทีเ# ป็ นกลาง คือ คุณประสพพร เจริญผล ทีป# รึกษา
ทางกฎหมายของบริษทั ฯ ซึง# มาจาก สํานักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื#อทําหน้าทีต# รวจสอบการ
ลงคะแนนเสียง
ประธานฯ ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านรับฟงั รายละเอียดวิธกี ารลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี%
1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนทีท# ่านได้รบั จากการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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
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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 ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด 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
ประธานฯ ได้กล่าวดําเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี%
วาระที 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2559 เมือวันที 21 เมษายน 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป#ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2559 เมื#อวันที# 21
เมษายน พ.ศ. 2559 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%
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จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,676,642
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,076,642
98.7658%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,600,000
1.2342%

บัตรเสีย
(เสียง)
0
0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2559
วาระที 2 พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ประจําปี 2559
ประธานฯ เชิญคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี
พ.ศ. 2559 ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2559 ทีผ# ่านมา
• สถานการณ์ปี 2559 ทีผ่านมา
สมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย ได้มกี ารคาดการณ์ว่าดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยรวมปี 2559 เติบโตประมาณ
2.97% กําลังซือ% สุทธิยงั คงชะลอตัว คนเดินศูนย์การค้าน้อยลง หน้งสือออกใหม่ลดลงอย่างต่อเนื#อง การเปลีย# น
แปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจากสิง# เร้าต่างๆ (Smartphone, Tablet) ทําให้มเี วลาอ่านลดลง อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานและองค์ต่างๆ ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน พยายามให้ทุก
ประเทศเน้นให้ประชาชนแบ่งเวลาเพื#อการอ่านมากขึน%
สําหรับสถานการณ์ทร#ี า้ นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยพิจารณาจากจํานวนใบเสร็จรับเงินของลูกค้าทัวไปที
# #
ไม่ใช่สมาชิกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ลดลงเฉลีย# ปี ละประมาณ 15% ในช่วง 4 ปี ทผ#ี ่านมา แต่ถา้ พิจารณาจาก
จํานวนใบเสร็จรับเงินของลูกค้าทีเ# ป็ นสมาชิกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ลดลงเฉลีย# ปี ละประมาณ 4% ในช่วง 4 ปี ท#ี
ผ่านมา และถึงแม้ว่าจํานวนใบเสร็จจะลดลงแต่ยอดขายต่อใบเสร็จยังมีมลู ค่าสูงขึน%
ณ วันที# 20 เมษายน 2560 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มจี าํ นวนสาขาทีเ# ปิ ดดําเนินการ 412 สาขา จังหวัดที#
ยังไม่มรี า้ นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นตอร์ ณ สิน% ปี พ.ศ. 2559 มี 5 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน, อุทยั ธานี,กาฬสินธุ,์ นราธิวาส และ
ปตั ตานี
• ผลการดําเนิ นงาน ซีเอ็ด 2559
รายได้รวม ตามงบการเงินรวม ลดลงประมาณ 5.61% โดยเป็ นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง
6.07% การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ลดลง
กําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 12.37 ล้านบาท ลดลง 82.55% โดย EBITDA (Earning Before
Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ลดลง 79.80 ล้านบาท คิดเป็ น 31.02%
กําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 5.04 ล้านบาท ลดลง 92.07% จากการชะลอตัวลงของ
ธุรกิจค้าปลีกทัวไปส่
# งผลให้สว่ นงานธุรกิจขายปลีกมีกาํ ไรลดลง
เม็ดเงินกําไรขัน% ต้นลดลง 126.06 ล้านบาท คิดเป็ น 8.18% ตามยอดขายทีล# ดลง 5.65%
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 3.47% จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรของสาขา และ
การปิ ดสาขาทีไ# ม่สามารถทํากําไรได้ ส่งผลให้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคมีสดั ส่วนลดลง และค่าใช้จ่าย
เกีย# วกับพนักงานลดลงตามจํานวนสาขาทีด# าํ เนินการลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั รูผ้ ลขาดทุนจาก
การประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18.17 ล้านบาท ซึง# คํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงกว่าปี ก่อน 11.31 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ลดลง 14.52 ล้านบาท ตามผลประกอบการของบริษทั ฯ ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง
4.57 ล้านบาท ตามเงินกูย้ มื ระยะยาวทีล# ดลงจากการจ่ายคืนตามงวดทีถ# งึ กําหนดชําระ
อัตรากําไรขัน% ต้นลดลง 0.92% ส่วนใหญ่เกิดจากการแข่งขันทางการตลาด เพื#อดึงดูดลูกค้าในธุรกิจค้า
ปลีกกลับมาซือ% สินค้าซํ%า และจากการโปรโมชันของธุ
#
รกิจขายส่งเพื#อทําให้สนิ ค้ามีอตั ราการหมุนเวียนทีด# ขี น%ึ
สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 33.12 ล้านบาท คิดเป็ น 4.14%
o เงินสดและเงินลงทุน ลดลง 64.11 ล้านบาท คิดเป็ น 19.97% เนื#องจากนําไปจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากสถาบันทางการเงิน
o สินค้าเพิม# ขึน% 34.82 ล้านบาท คิดเป็ น 9.45% จากกลุ่มหนังสือต่างประเทศ และกลุ่มสินค้า nonbook
o ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อ#นื เพิม# ขึน% 14.71 ล้านบาท คิดเป็ น 20.88% ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี%รบั จัด
จําหน่ายทีเ# พิม# ขึน% ตามยอดขายทีเ# พิม# ขึน% ตามการเปิ ดภาคเรียนการศึกษา
o สินทรัพย์หมุนเวียนอื#น เพิม# ขึน% 47.71 ล้านบาท คิดเป็ น 116.28% ส่วนใหญ่เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
หนังสือ 37.40 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 33.08 ล้านบาท คิดเป็ น 1.85% ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ถาวรลดลง
38.22 ล้านบาท จากการคิดค่าเสือ# มราคาประจําปี
หนี%สนิ หมุนเวียน เพิม# ขึน% 114.30 ล้านบาท คิดเป็ น 10.12%
o เกิดจากเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ# งึ กําหนดชําระภายในหนึ#งปี เพิม# ขึน% 5.17 ล้านบาท จากเงินกูท้ ถ#ี งึ
กําหนดชําระภายในหนึ#งปีของบริษทั ย่อยเพิม# ขึน%
o เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อ#นื เพิม# ขึน% 54.73 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการนําเข้าหนังสือต่างประเทศ
o สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทีถ# งึ กําหนดชําระภายในหนึ#งปี เพิม# ขึน% 5.20 ล้านบาท ตาม
พนักงานทีจ# ะเกษียณอายุ
o หนี%สนิ หมุนเวียนเพิม# ขึน% 46.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหนังสือ
หนี%สนิ ไม่หมุนเวียน ลดลง 81.60 ล้านบาท คิดเป็ น 17.53% เกิดจากชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง 32.67 ล้านบาท คิดเป็ น 3.29% เกิดจากบริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลการดําเนินงานใน
ปี 2558 และมีกาํ ไรปี 2559 ทีล# ดลง
คุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2559 ทีม# สี าระสําคัญดังนี%
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• คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารประชุมตามวาระจํานวนรวม 6 ครัง% โดยได้จดั ให้มกี ารประชุมกันเอง
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบ
ภายในฯ โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยูภ่ ายใต้การรับรูข้ องฝา่ ยบริหาร จํานวน p ครัง%
• สอบทานงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2559
• กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
• สอบทานการบริหารจัดการความเสีย# ง
• สอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด# ี
• สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ# กีย# วโยงกันและรายการทีอ# าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
• สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื#นๆ ทีเ# กีย# วข้องกับบริษทั ฯ
• คัดเลือกและเสนอแต่งตัง% ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต# ามขอบเขตและอํานาจหน้าที# ทีไ# ด้กาํ หนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
ฝา่ ยบริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย# วข้องทุกฝา่ ยเป็ นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษทั
ฯ กรรมการบริหาร และพนักงานทุกท่าน ได้ให้ความสําคัญอย่างยิง# ต่อการปฏิบตั งิ านและการดําเนินงานภายใต้ระบบ
การกํากับดูแลกิจการทีด# ี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสเชื#อถือได้ เพิม# ความเชื#อมันให้
# แก่ผถู้ อื
หุน้ นักลงทุน และผูเ้ กีย# วข้องทุกฝา่ ย
ประธานฯ เชิญคุณวรสิทธิ M โภคาชัยพัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คุณวรสิทธิ M โภคาชัยพัฒน์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2559 ทีม# สี าระสําคัญดังนี%
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มกี ารประชุมตามวาระ จํานวน 3 ครัง% มีขอบเขต
หน้าที# และความรับผิดชอบในการกําหนดวิธกี ารทําหน้าทีส# รรหากรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทัง%
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง และกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
• พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็ นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ทีค# รบกําหนดวาระ เพื#อให้
คณะกรรมการบริษทั 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
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า คณะผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการบริษทั มีกลยุทธ์อย่างไร
ในการแก้ไขปญั หายอดขายทีล# ดลง และมีทศิ ทางในการดําเนินธุรกิจอย่างไร
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้ชแ%ี จงว่า มีแผนงานทีจ# ะปรับปรุงร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของคุณรุ่นใหม่มากขึน% ซึง# จะมีการทดลอง model ใหม่ โดยจะเริม# ทดลองในกรุงเทพฯ 1 สาขา และต่างจังหวัด 1
สาขา มีการปรับส่วนลดทางการค้าเพิม# ขึน% และปรับค่าขนส่งให้เพิม# ขึน% 1.4% เพื#อให้ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ลดลง
มีแผนงานเร่งการเติบโตของ e-commerce ให้เพิม# มากขึน% ในส่วนของคลังสินค้า บริษทั ฯ มีแผนงานทีจ# ะใช้พน%ื ที#
ของคลังสินค้ามาดําเนินธุรกิจเกีย# วกับ Logistics
บริษทั ฯ ได้มกี ารว่าจ้างบริษทั ฯ ทีป# รึกษาจากภายนอก เพื#อมาช่วยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ จาก
มุมมองของบุคคลภายนอก และมีการจัดตัง% คณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด โดยมีหน้าทีใ# นการกํากับและติดตาม
ยุทธศาสตร์ ให้สามารถดําเนินการได้ทนั ต่อการเปลีย# นแปลงทีเ# กิดขึน% อย่างรวดเร็ว
คุณรัชพล ปิ ตสิ ขุ ดานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษทั ฯ ควรเน้นการลดค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
และลองทําธุรกิจด้านฝึกอบรม หรือฝึกฝนทักษะ สําหรับด้านการขายหนังสือควรเพิม# Direct Sale มากขึน% และลอง
ศึกษา Business Model ของธุรกิจหนังสือในต่างประเทศเพื#อใช้เป็ นแนวทางในการบริหารงาน และคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ควรมีคณะทีป# รึกษาเกีย# วกับด้านการศึกษามาช่วยวางแผนงาน
คุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล ได้ชแ%ี จงว่า ทีผ# ่านมาบริษทั ฯ ได้มกี ารปิ ดสาขาทีไ# ม่สามารถทํากําไร และมีการ
ปรับปรุงสัดส่วนของสินค้าในร้าน เพื#อให้รา้ นหนังสือมีความน่าสนใจมากขึน% และทางคณะกรรมการได้มกี ารอนุมตั ใิ ห้
มีการว่าจ้างทีป# รึกษาเพื#อมาช่วยในการวางแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ตามทีผ# ถู้ อื หุน้ ได้ให้คาํ แนะนําไว้แล้ว
คุณอุรยั วัยอัศวะ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน มีดุลพินิจอย่างไรในการคัดเลือกให้กรรมการอิสระ ทีม# กี ารดํารงตําแหน่งเกินกว่า 3 วาระจํานวน 2
ท่าน ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึ#ง
คุณวรสิทธ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้ชแ%ี จงว่า พิจารณาจากบุคคลทีม# คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน
ทีด# ี มีภาวะผูน้ ําและวิสยั ทัศน์ ทัง% นี%จะคํานึงถึงทักษะทีจ# าํ เป็ นทีย# งั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ ด้วยการกําหนด
คุณลักษณะทีเ# หมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2559
วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 งบกําไร
ขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงิ นสดสําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกัน ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีแล้ว
ประธานฯ เชิญ คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทุน ประจําปี 2559
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 จากงบการเงินรวม
ของบริษทั ฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี%
• การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น สําหรับปี 2559
o ด้านสินทรัพย์ มีสนิ ทรัพย์ทงั % สิน% 2,588.88 ล้านบาท
o ด้านหนี%สนิ มีหนี%สนิ ทัง% สิน% 1,627.91 ล้านบาท
o ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ คงเหลือ 960.96 ล้านบาท
o รายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย 4,076 ล้านบาท
o อัตรากําไรขัน% ต้น มีอตั รากําไรขันต้
% น 33.75%
o กําไรสุทธิสว่ นทีเ# ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ มีกาํ ไรสุทธิ 12.37 ล้านบาท
• กระแสเงิ นสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงิ นทุน

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ นสดเพิ มขึน (ลดลง)

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงิ นรวม
ปี 2559
ปี 2558
156.88
100.21
6.01
80.81
(135.50)
(151.98)
27.39
29.04

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณรัชพล ปิ ตสิ ขุ ดานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูส้ อบ
บัญชีควรจะแสดงความเห็นในแง่มุมทีใ# ห้บริษทั ฯ ได้ทราบว่าควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนใดได้บา้ ง การ
กําหนดยุทธ์ศาสตร์ของบริษทั ฯ ควรไปในทิศทางใด เพื#อให้เป็ นประโยชน์กบั ฝา่ ยบริหารมากขึน%
คุณขัตติยา ผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชี ได้ชแ%ี จงว่า ผูส้ อบบัญชี ได้ชว่ ยให้คาํ แนะนําฝา่ ยบริหารในการประชุมทุกไตร
มาส ได้แก่ การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารเจ้าหนี% การบริหารลูกหนี% และการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน
คุณสาโรช ได้ชแ%ี จงว่า การสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ ทางผูส้ อบบัญชีได้มกี ารประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝา่ ยบริหาร ทุกไตรมาส ซึง# ก็ได้ให้คาํ แนะนําทีเ# ป็ นประโยชน์ และฝา่ ยบริหารก็ได้นํา
คําแนะนําไปปรับปรุงแก้ไข สําหรับผลการดําเนินงานอาจอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงเรื#องนี%ไว้แล้ว จึงได้มกี ารว่าจ้างบริษทั ฯ ทีป# รึกษาเพื#อมาช่วยใน
การวิเคราะห์ยทุ ธ์ศาสตร์ และช่วยพิจารณาทิศทางในการดําเนินธุรกิจ และยังได้จดั ตัง% คณะกรรมการชุดย่อย เพื#อ
ติดตามแก้ไขการบริหารจัดการและตัดสินใจให้รวดเร็วขึน%
คุณอมร โควานิชเจริญ ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การทีบ# ริษทั ฯ นําสินค้า nonbook เข้ามาขาย
เพิม# ขึน% เพื#อรองรับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ# ริม# มีแนวโน้มในการอ่านหนังสือน้อยลง นับเป็ นสิง# ทีด# เี นื#องจากเป็ นช่องทาง
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ทีช# ่วยให้บริษทั ฯ มีรายได้มากขึน% และได้สอบถามว่าสินค้า nonbook ทีบ# ริษทั ฯ นําเข้ามาจําหน่ายเป็ นเงื#อนไขการ
ขายแบบใด
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า สินค้า nonbook ส่วนใหญ่ทน#ี ําเข้ามาจําหน่ายเป็ นเงื#อนไขฝากขาย แต่กอ็ าจมีบา้ งทีต# อ้ ง
เป็ นเงื#อนไขซือ% ขาด เพื#อให้ได้สว่ นลดมากขึน% แต่กม็ ปี ริมาณไม่มากนัก แต่ในอนาคตอาจมีการเปลีย# นแปลงตามแต่
สถานการณ์
คุณอมร โควานิชเจริญ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ทีผ# ่านมาบริษทั ฯ มีการจัดโปรโมชันลดราคา
#
50-80% เป็ น
การจัดโปรโมชันร่
# วมกับสํานักพิมพ์เพื#อระบายสต็อกสินค้าหรือไม่
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า การจัดโปรโมชันลดราคา
#
50-80% ทีผ# ่านมาเป็ นการทําโปรโมชันร่
# วมกับสํานักพิมพ์
เพื#อระบายสินค้าบางส่วน และทดสอบพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพื#อเรียนรูส้ าํ หรับวางแผนงานในอนาคต
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า สินค้า Nonbook ทีบ# ริษทั ฯ เลือกมาจําหน่ายมีหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกสินค้าอย่างไร
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า ในการคัดเลือกสินค้าบริษทั ฯ ใช้หลักเกณฑ์พจิ ารณาจากความสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายทีร# า้ นหนังสือ มีประโยชน์ต่อลูกค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าทีห# าซือ% ไม่ได้ทวไป
ั#
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า จากรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน ประจําปี 2559 หน้า
16 ขอให้ชว่ ยชีแ% จงรายละเอียดในส่วนของรายได้อ#นื รายได้จากดอกเบีย% และเงินปนั ผล รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา
คุณอารี ได้ชแ%ี จงว่า สําหรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็ นรายได้จากบริษทั ย่อย คือ ส่วนของค่าเล่า
เรียนการศึกษาของโรงเรียนเพลินพัฒนา สําหรับรายได้จากดอกเบีย% และเงินปนั ผล เกิดจากรายได้ทไ#ี ด้จากการขาย
สินค้าแต่ยงั ไม่ถงึ กําหนดระยะเวลาชําระหนี% จึงได้มกี ารนําเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินซึง# ไม่มคี วามเสีย# งเพื#อให้
เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั ฯ เช่น กองทุนในตราสารหนี%ระยะสัน% สําหรับรายได้อ#นื เกิดจากกําไรจากอัตรา
แลกเปลีย# นทีจ# ่ายชําระค่าสินค้านําเข้า
คุณวรสิทธิ M ได้ชแ%ี จงเพิม# เติมว่า ในการซือ% สินค้านําเข้า เพื#อเข้ามาขายนัน% บริษทั ฯ ได้มกี ารตัง% ราคาให้สงู กว่า
ราคาทีน# ําเข้าไว้แล้ว ดังนัน% บริษทั ฯ จึงไม่ประสบกับปญั หาขาดทุนจากการนําเข้าสินค้า แต่สาํ หรับอัตราแลกเปลีย# น
ทีเ# ปลีย# นแปลงไปนัน% บริษทั ฯ ก็ได้ป้องกันความเสีย# งโดยการซือ% อัตราแลกเปลีย# นไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน
คุณรัชพล ปิ ตสิ ขุ ดานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า หนี%สนิ ไม่หมุนเวียน 318 ล้านบาท เป็ นหนี%สนิ ทีเ# กิดจาก
อะไร
คุณอารี ได้ชแ%ี จงว่า หนี%สนิ ไม่หมุนเวียน 318 ล้านบาท เกิดจากการกูย้ มื เงินระยะยาวสถาบันการเงิน เพื#อ
ก่อสร้างคลังสินค้า
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%

-9-

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2560

จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,297,057
98.7667%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,600,000
1.2333%

บัตรเสีย
(เสียง)
0
0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั แิ ละรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที# 31
ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงินสด สิน% สุดวันเดียวกัน ซึง# ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้ว
วาระที 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จา่ ยปันผล สําหรับผลการดําเนิ นงาน ประจําปี 2559 และพิ จารณาจัดสรรกําไร
สุทธิ เป็ นสํารองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สําหรับการจ่ายปนั ผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 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 2559 ดังนี%
1. สํารองตามกฎหมาย
สําหรับปี 2559 บริษทั ฯ ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึง# ครบตามจํานวนทีต# อ้ งสํารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
2. เงิ นปันผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปนั ผล ในอัตราหุน้
ละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงินทัง% สิน% 3,919,444.18 บาท จากจํานวนหุน้ 391,944,418 หุน้
โดยกําหนดรายชื#อผูถ้ อื หุน้ ทีม# สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล ในวันพุธที# 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื#อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวัน
พฤหัสบดีท#ี 4 พฤษภาคม 2560 และมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีท#ี 18 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
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จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,297,057
98.7667%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,600,000
1.2333%

บัตรเสีย
(เสียง)
0
0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารจ่ายปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี
2559 โดยเป็ นการจ่ายในรูปของเงินปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท โดยกําหนดรายชื#อผูถ้ อื หุน้ ทีม# สี ทิ ธิได้รบั เงิน
ปนั ผล ในวันพุธที# 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื#อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพฤหัสบดีท#ี 4 พฤษภาคม 2560 และมีกาํ หนดจ่ายเงิน
ปนั ผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีท#ี 18 พฤษภาคม 2560
วาระที 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขนโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
ั
เพื#อให้นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ มีการกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาการจ่ายเงินปนผลที
อ# าจมี
การเปลีย# นแปลงได้แต่ยงั คงคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรให้มี
การปรับปรุงนโยบายฯ ดังกล่าว และนําเสนอต่อทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื#อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี%
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล – ปัจจุบนั
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอให้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ถดั จากปี ที
ดําเนินการ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอาํ นาจอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั
ผลได้ และรายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง( ถัดไป
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล – ปรับปรุงใหม่
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจํานวนเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้โดยจะขึ(นอยู่
กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการ
ั ยอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานและการบริหารงาน
ลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสมและปจจั
ของบริษทั ฯ โดยการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ
เห็นสมควร เมือคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปนั ผลประจําปี แล้วจะต้องนําเสนอขออนุมตั ติ ่อทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลได้แล้วให้
รายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความเห็นว่า นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลใหม่ บริษทั ฯ อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการก็
ได้ หากบริษทั ฯ มีแผนทีจ# ะนําเงินไปลงทุนเพิม# เติม ใช่หรือไม่
คุณสาโรช ได้ชแ%ี จงว่า หากบริษทั ฯ มีแผนการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงิน
ั
ปนผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามก็
ยังคงต้องขออนุมตั กิ ารจ่ายปนั ผลดังกล่าวกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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คุณรัชพล ปิ ตสิ ขุ ดานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลใหม่
เนื#องจากผูท้ ม#ี าถือหุน้ ก็ตอ้ งการผลตอบแทนทางการเงิน
คุณวรสิทธิ M ได้ชแ%ี จงว่า เนื#องจากการจ่ายเงินปนั ผลแต่ละครัง% มีคา่ ใช้จ่ายดําเนินการสําหรับการจ่ายเงินปนั ผล
ค่อนข้างสูง ดังนัน% จึงต้องปรับปรุงนโยบายจ่ายเงินปนั ผล เพื#อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตัดสินใจพิจารณาจ่ายเงิน
ปนั ผล
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
286,408,688
98.1198%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
1,888,369
0.6469%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,600,000
1.2333%

บัตรเสีย
(เสียง)
0
0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแก้ไขนโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ
วาระที 6 พิ จารณาอนุมตั ิ เพิ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และการแก้ไขเพิมเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
ของบริษทั ฯ
เนื#องด้วยบริษทั ฯ ได้มนี โยบายการขยายธุรกิจเพิม# เติม จึงขอเสนอทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเพิม# เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ เพื#อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษทั ฯ โดยเพิม# วัตถุประสงค์ของบริษทั อีก 12 ข้อ เป็ นข้อ
ที# 86 – 97 ซึง# ได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม รวมทัง% ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,297,057
98.7667%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,600,000
1.2333%

บัตรเสีย
(เสียง)
0
0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมอนุมตั เิ พิม# เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และการแก้ไขเพิม# เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3.
ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข# องจํานวนเสียงทัง% หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง# มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

-12-

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2560

วาระที 7 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) คุณวรสิทธิ M

โภคาชัยพัฒน์

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการอิสระ

2) คุณคเชนทร์

เบญจกุล

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3) คุณวุฒภิ ูมิ

จุฬางกูร

กรรมการ

4) คุณวรพจน์

ฉัตรชัยกุลศิริ

กรรมการ

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 2559
ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชื#อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงู สุดแก่การ
ดําเนินการของบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตัง% กรรมการ 4 ท่านนี%
ทีพ# น้ ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ#ง
ดังนัน% จึงขอให้ทป#ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง% กรรมการแทนกรรมการทีค# รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวนทัง% สิน% 4 ท่านดังต่อไปนี%
ท่านที 1 คุณวรสิ ทธิH โภคาชัยพัฒน์
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
จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง% เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง เพื#อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,173,418
98.7243%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
4,412
0.0015%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,600,000
1.2333%

บัตรเสีย
(เสียง)
119,227
0.0408%

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2560

ท่านที 2 คุณคเชนทร์ เบญจกุล
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
จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง% เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง เพื#อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,000,240
98.665%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
12
0.0000%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,620,195
1.2402%

บัตรเสีย
(เสียง)
276,610
0.0948%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ อีกวาระหนึ#ง
ท่านที 3 คุณวุฒิภมู ิ จุฬางกูร
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
แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,222,162
98.7410%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,620,195
1.2402%

บัตรเสีย
(เสียง)
54,700
0.0187%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณวุฒภิ ูมิ จุฬางกูร เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
อีกวาระหนึ#ง
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2560

ท่านที 4 คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิ ริ
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
จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง% เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง เพื#อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,276,862
98.7598%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,620,195
1.2402%

บัตรเสีย
(เสียง)
0
0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ เป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ อีกวาระหนึ#ง
สรุปมติ ทีประชุม : ทีป# ระชุมมีมติให้แต่งตัง% กรรมการ ดังนี%
1) คุณวรสิทธิ M

โภคาชัยพัฒน์

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ

2) คุณคเชนทร์

เบญจกุล

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3) คุณวุฒภิ ูมิ

จุฬางกูร

กรรมการ

4) คุณวรพจน์

ฉัตรชัยกุลศิริ

กรรมการ

วาระที 7 พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2560
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) คุณสุมนา

พันธ์พงษ์สานนท์

5872 และ/หรือ

2) คุณรุง้ นภา

เลิศสุวรรณกุล

3516 และ/หรือ

3) คุณชยพร

ศุภเศรษฐนนท์

3972 และ/หรือ

4) คุณรสพร

เดชอาคม

5659 และ/หรือ

ผูส้ อบบัญชีอ#นื ในสํานักงานเดียวกัน
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2560

กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็ น
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) รวมทัง% สิน% ไม่เกิน 1,100,000 บาท
(ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบตั งิ าน / ค่าทีพ# กั และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)
นอกจากนี%บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยจํานวน 3 บริษทั ตามรายละเอียด
ดังนี%
บริษทั ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท
บริษทั เพลินพัฒน์ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 330,000 บาท
บริษทั เบสแล็บ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 60,000 บาท
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
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 มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า เหตุผลใดจึงต้องมีการเพิม# ค่าสอบบัญชีมากกว่าปี 2559
คุณขัตติยา ได้ชแ%ี จงว่า เนื#องจาก บริษทั ฯ มีการคาดการณ์ว่าบริษทั ฯ จะมีธุรกิจใหม่ และมาตรฐานการบัญชี
แบบใหม่ ทําให้การตรวจสอบมีเพิม# มากขึน% รวมทัง% การตรวจสินค้าในแต่ละสาขามากขึน%
คุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล ได้ชแ%ี จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วว่าเมื#อเปรียบเทียบกับค่า
สอบบัญชีของบริษทั อื#น และบริษทั ทีอ# ยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่ได้สงู กว่าค่าสอบบัญชีของ
บริษทั อื#นๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,276,862
98.7598%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,620,195
1.2402%

บัตรเสีย
(เสียง)
0
0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก ให้แต่งตัง% คุณสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที#
5872) และ/หรือ คุณรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที# 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที# 3972) และ/หรือ คุณรสพร เดชอาคม (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที# 5659) และหรือ
ผูส้ อบบัญชีอ#นื ในสํานักงานเดียวกัน จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2560
-16-

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2560

โดยกําหนดค่าสอบบัญชีทงั % ปีของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงินทัง% สิน% ไม่เกิน 1,100,000 บาท
โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบตั งิ าน / ค่าทีพ# กั และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า
นอกจากนี%ทป#ี ระชุมได้รบั ทราบค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย ประจําปี 2560 คือ บริษทั ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด
จํานวน 10,000 บาท / บริษทั เพลินพัฒน์ จํากัด จํานวน 330,000 บาท และบริษทั เบสแล็บ จํากัด จํานวน 60,000
บาท
วาระที 9 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2560
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาค่าตอบแทน สําหรับกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อย สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 โดยกลันกรองอย่
#
างละเอียด และคํานึงถึงความเหมาะสมเกีย# วกับ ประเภท
ขนาด ซึง# สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ฯ ตลอดจนภาระหน้าที# และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย และได้จดั สรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 เพื#อแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ ดังรายละ
เอียดต่อไปนี%
บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2560
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควรนําเสนอทีป# ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาบําเหน็จกรรมการ สําหรับปี
2560 ในวงเงินรวมทัง% สิน% ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึง# เท่ากับวงเงินทีไ# ด้รบั อนุมตั ใิ นปี ก่อน และมอบให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผูถ้ อื หุน้ รับทราบการจัดสรร ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ปีถดั ไป
เงิ นประจําตําแหน่ ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ ง

เงิ นประจําตําแหน่ ง
25,000
15,000
15,000
15,000

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

หมายเหตุ : เงินประจําตําแหน่ง สําหรับปี 2560 ซึง# ผ่านการอนุมตั จิ ากทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้จ่ายแก่กรรมการตัง% แต่
เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561
เบียประชุมกรรมการ ครังละ (ต่อคน / กรณีทม#ี าประชุม)
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ ง

เบียประชุมกรรมการ
20,000
10,000
10,000
10,000

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2560

หมายเหตุ : เบีย% ประชุมกรรมการ สําหรับปี 2560 ซึง# ผ่านการอนุมตั จิ ากทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้จ่ายแก่กรรมการทีเ# ข้า
ร่วมประชุม ตัง% แต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561
เบียประชุมกรรมการชุดย่อย ครังละ (ต่อคน / กรณีทม#ี าประชุม)
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการชุดย่อย

เบียประชุมกรรมการชุดย่อย
10,000
7,000

หมายเหตุ : เบีย% ประชุมกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2560 ซึง# ผ่านการอนุมตั จิ ากทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้จ่ายแก่
กรรมการทีเ# ข้าร่วมประชุม ตัง% แต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561
นอกจากนี ขอแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ้นรับทราบ บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2559
ตามทีม# ติทป#ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2559 ได้มมี ติอนุมตั วิ งเงินบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปี
2559 ในวงเงินทัง% สิน% ไม่เกิน 5,000,000 บาท ทีป# ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครัง% ที#
2/2560 เมื#อวันที# 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มมี ติ “งดจ่าย” บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณจิณพักตร์ พรพิบลู ย์ ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น ขอบคุณคณะกรรมการ ทีพ# จิ ารณางดจ่ายบําเหน็จ
กรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ซึง# เป็ นการแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการทีส# มควรยิง# และขอ
เสนอว่าหากผลการดําเนินงานปี 2560 ยังไม่ดขี น%ึ ควรพิจารณางดจ่ายบําเหน็จกรรมการอีกด้วยเช่นกัน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
291,897,057
100%

เห็นด้วย
(เสียง)
288,276,862
98.7598%

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
0%

งดออกเสียง
(เสียง)
3,620,195
1.2402%

บัตรเสีย
(เสียง)
0
0%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี พ.ศ. 2560 ตามที#
คณะกรรมการบริษทั เสนอ
วาระที 10 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
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2560

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 มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิม# เติม
ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดสอบถาม
ประธานฯ จึงขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ# ด้สละเวลามาร่วมประชุมในครัง% นี%และขอปิ ดการ
ประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 17.00 น.
อนึ#ง หลังจากเริม# การประชุมเมื#อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื#อ
เข้าร่วมประชุมเพิม# เติม โดยมีผถู้ อื หุน้ ทีเ# ข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 32 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจํานวน 47 ราย
รวมทัง% สิน% 79 ราย นับจํานวนหุน้ ทีล# งทะเบียนได้ทงั % สิน% 291,897,057 หุน้ คิดเป็ น 74.47% 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……………………..........……………รองประธานกรรมการ
(นายสาโรช ลํ(าเลิศประเสริฐกุล)
ประธานทีประชุม

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

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

-19-

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

