รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2554
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554
ณ หองประชุม C ชั้น 9 อาคารเนชั่นทาวเวอร
ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ
กอนเริ่มประชุม
บริษัทฯ จัดใหผูถือหุนไดรับชมขอมูลจากวีดิทัศนเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของบริษัทฯ ไดแก ประวัติความ
เปนมาของบริษัทฯ ผลิตภัณฑเดนๆ ของบริษัทฯ คลังสินคาซีเอ็ดฯ และการแนะนําขอมูลของโรงเรียนเพลิน
พัฒนา รวมถึงเผยแพรเทปบันทึก เรื่อง การสงเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถ ือหุนของบริษัท
จดทะเบียน เปนตน
เริ่มประชุมเวลา 14.02 น.
ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 68 ราย และผูมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน 132 ราย รวม
ทั้งสิ้น 200 ราย นับจํานวนหุนได 181,773,373 หุน จากจํานวนหุนที่ออกจําหนาย และเรียกชําระแลวเต็มมูลคา
จํานวน 323,921,130 หุน คิดเปน 56.12% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว ซึ่งมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
มาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และมีจํานวนหุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึง
ถือวาเปนอันครบองคประชุม
คุณสมบูรณ ชินสวนานนท ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ทําหนาทีเ่ ปน
ประธานในที่ประชุม กลาวเปดการประชุม โดยกลาวตอนรับทานผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะทุกทาน เขาสูการ
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 และชี้แจงวา
ซีเอ็ดฯ เปนบริษทั ฯ หนึ่งที่ตระหนัก และใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุงมั่นให
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อสรางความมั่นใจตอผูถือหุน ผู
ลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น
การจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป จะคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอ ผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกันเปนหลัก เพื่อใหเปนไปตามหลักการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเขาเปนกรรมการเปนการลวงหนาได ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนทานใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเปนกรรมการเปนการลวงหนา
ประธานฯ กลาวแนะนํา กรรมการบริษัทฯ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ดังนี้
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กรรมการบริษัทฯ
กรรมการที่เขารวมประชุม : จํานวน 13 ทาน
1. คุณสมบูรณ ชินสวนานนท

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ และเลขานุการ
บริษัทฯ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ

2. คุณสาโรช ล้ําเลิศประเสริฐกุล
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คุณประวิทย ตันติวศินชัย
คุณคเชนทร เบญจกุล
คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน
คุณไพรัช สิฏฐกุล
คุณวัฒนา เชียงกูล
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
คุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล
คุณสุวัฒน ดํารงชัยธรรม
คุณทนง โชติสรยุทธ
คุณวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช

13. คุณพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล
กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม : --ไมม-ี -

และ คุณอารี แซอึ้ง ผูอํานวยการฝายบัญชี ซึ่งจะเปนผูตอบขอซักถามทางดานบัญชี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม : จํานวน 2 ทาน
1. คุณปญจรัตน กวีพัฒนกิติกุล

ผูจัดการฝายตรวจสอบ
ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

2. คุณชลากร กิติทวีโชค

หัวหนาสายตรวจ
ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เปนกลาง คือ คุณสุนันท พวงแมกลอง
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมาจาก สํานักงาน ชวน แอนด แอสโซซิเอทส ทนายความ เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุนทุกทานรับฟงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแตละวาระผานทางเทป
บันทึกเสียงดังนี้
1. ในการลงมติของแตละวาระ ขอใหทานผูถือหุนโปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ทานไดรับจากการ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม
2. สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ
จํานวนหุนที่มี หรือที่ไดรับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียง
ที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผูถือหุนมาประชุม
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3. ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียง
ในแตละวาระได แตผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบงคะแนนเสียงได และการออกเสียง
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถาออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบงคะแนนเสียง จะถือวา
เปนการงดออกเสียงทั้งหมด สวนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถาออกเสียงเกิน จะถือวาเปนการงด
ออกเสียงทั้งหมด แตถาออกเสียงขาดจํานวน จะถือวาสวนที่ขาดเปนการงดออกเสียง
4. ประธานจะสอบถามทานผูถือหุนที่ตองการออกเสียงไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือ และ
สงใบลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ เพื่อใหเจาหนาที่ทําการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไมมีผูถือหุนทาน
ใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ
5. เจาหนาที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใชระบบบารโคด สแกนแถบบารโคดบนใบลงคะแนน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ และจะประกาศใหที่ประชุมรับทราบตอไป
6. ในกรณีที่ผูถือหุนที่มีใบลงคะแนน ประสงคจะไมอยูในหองประชุมในระหวางการประชุมวาระใด
และตองการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของทานในวาระนั้นๆ ขอใหลงคะแนนในใบ
ลงคะแนน ในวาระนั้นๆ และมอบใหกับเจาหนาที่ที่หนาประตูดวย เพื่อใหเจาหนาที่ไดตรวจนับ
คะแนน เมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไมไดมอบไว บริษัทฯ จะถือวาทานไดออกเสียงเห็นดวยในวาระ
นั้นๆ รวมทุกวาระที่เหลืออยูทั้งหมด
7. สําหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ เพื่อใหสอดคลองกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถือหุน ประจําป ของ
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ตองการใหมีการ
นับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อใหจํานวนหุน และคะแนนเสียงมีความแนนอน
บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบ
ลงคะแนนในหองประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นดวยทั้งหมดของวาระนี้ในหองประชุม
เพื่อรวบรวมไวตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเปนการลงคะแนนเปนรายบุคคล
8. กอนการลงมติในแตละวาระ ผูถือหุนสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถามกรุณายกมือ และเมื่อ
ประธานฯ อนุญาตแลว ขอใหแจงตอที่ประชุมกอนดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ จากนั้น
กรุณาแจงชื่อ และนามสกุล กอนซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครั้ง
อยางไรก็ตาม สําหรับผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยในแตละวาระ ขอใหสงใบลงคะแนนกอนออก
จากหองประชุม เพื่อใหฝายจัดการประชุมเก็บไวเปนหลักฐาน
ประธานฯ ไดกลาวดําเนินการประชุมตอ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2553
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมฯ ใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมลวงหนาแลว รวมทั้งไดเผยแพรรายงานการประชุมฯ ในเว็บไซตของบริษัทฯ
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมี
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ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

181,950,374

181,950,374

-0-

-0-

100%

100%

-

-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี พ.ศ. 2553 และรับรอง
รายงานประจําป พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป พ.ศ. 2553
ประธานฯ เชิญคุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป
พ.ศ. 2553 ใหผถู ือหุนรับทราบ
คุณทนง โชติสรยุทธ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ. 2553 วา ปที่ผานมา
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
• สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป พ.ศ. 2553
รายได
- เปาหมาย : รายได +3~16 %
- ผลลัพธได :
 รายไดรวม (ตามงบการเงินรวม) 5,171.79 ลานบาท +10.66% (จาก 4,673.69 ลานบาท)
 รายไดรวม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 5,054.98 ลานบาท +8.78% (จาก 4,646.84
ลานบาท)
-

โดยรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น สวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงขึ้นมากกวางวด
เดียวกันของปกอนประมาณ 4.8% อันเนื่องจากยอดขายจากกลุมสินคา nonbook หนังสือที่
บริษัทรับจัดจําหนาย และหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง ที่มียอดขายสูงเพิ่มขึ้นกวางวดเดียวกันของ
ปกอน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพิ่มขึ้นใน
ป พ.ศ. 2553 จํานวน 25 สาขา ที่ทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังมี
อัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องประมาณ 10% รวมถึงการรักษาระดับการเติบโตของ
ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง
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• สัดสวนยอดขายป พ.ศ. 2553
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดสวน

เพิ่ม (ลด) จากปกอน

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
จัดจําหนาย
วารสาร* + งาน
รับจางพิมพ

84.79%
13.59%
1.41%
0.21%

+10.15% (Same Store Sales +4.8%)
+3.08%
-10.19%
-26.66%

-

*เฉพาะรายไดรับโฆษณา การจัดงาน และการจัดคาย
ตามงบการเงินรวม
-

สัดสวน

เพิ่ม (ลด) จากปกอน

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
81.88%
จัดจําหนาย
13.12%
วารสาร* + งาน
1.36%
รับจางพิมพ
0.21%
คาธรรมเนียมการศึกษา 2.11%
รายไดอื่นๆ
1.32%

+10.15% (Same Store Sales +4.8%)
+3.08%
-10.19%
-26.66%
(เริ่มจัดทํางบการเงินรวมครั้งแรกในป 2553)
+29.52%

กําไรสุทธิ
- เปาหมาย : กําไรไมนอยกวาเดิม
- ผลลัพธได :
 กําไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) สวนที่เปนของบริษัทใหญ 243.06 ลานบาท +12.23%
(จาก 216.57 ลานบาท)
 กําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 236.98 ลานบาท +10.56% (จาก 214.36
ลานบาท)
• ผลกระทบจากการจัดทํางบการเงินรวม
-

กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 5.12 ลานบาท เปน 243.06 ลานบาท
รายไดจากการขาย เพิ่มขึ้น 114.55 ลานบาท
ตนทุนขาย เพิ่มขึ้น 79.79 ลานบาท
คาใชจายขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 21.41 ลานบาท
ดอกเบี้ยจาย เพิ่มขึ้น 4.17 ลานบาท
กําไรของสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย เพิ่มขึ้น 5.37 ลานบาท

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2553
• บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มขึ้นจํานวน 25 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปด
ดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 348 สาขา และจุดขายทั้งสิ้นที่ยังเปด
ดําเนินการอยูจํานวน 33 จุดขาย
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• สาขาที่เปดใหมในป พ.ศ. 2553
-

คารฟูร : หทัยราษฎร / เคหะรมเกลา / สายไหม / สุขาภิบาล 3
เทสโกโลตัส : แกลง ระยอง / เลย 2 / จุน พะเยา / นาทวี สงขลา
บิ๊กซี : มหาชัย / ฉะเชิงเทรา / พิษณุโลก / อํานาจเจริญ / กําแพงเพชร
โฮมโปร : นครปฐม / นครราชสีมา / ลําลูกกา / นครศรีธรรมราช
อื่นๆ : สุขอนันต ปารค สระบุรี / ตลาดหลักทรัพยฯ / UD TOWN อุดรธานี / พาราไดซ
พารค ชั้น 3 / ฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น 1 / สุพรีม สามเสน / NK พังงา / มศว.ประสานมิตร

• ปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 7 สาขา
-

พาราไดซ พารค ชั้น G
ศูนยหนังสือ ม.สยาม
เซ็นทรัล บางนา
โลตัส หาดใหญ
โลตัส ปกธงชัย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ฟวเจอรพารค รังสิต ชั้น B

• จังหวัดที่ยังไมมีสาขาในตัวเมือง ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 (11 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)
-

ภาคเหนือ - แมฮองสอน
ภาคกลาง - นครนายก อางทอง อุทัยธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - หนองบัวลําภู บึงกาฬ
ภาคตะวันออก - ปราจีนบุรี*
ภาคใต - นราธิวาส ปตตานี สตูล*
ภาคตะวันตก - ประจวบคีรีขันธ*
หมายเหตุ : * คาดวาจะเปดในป พ.ศ. 2554

• จังหวัดที่มีมากกวา 4 สาขา ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 (2552)
-

กรุงเทพ
ชลบุรี
นนทบุรี
ปทุมธานี
เชียงใหม
สมุทรปราการ
นครราชสีมา
ราชบุรี
อุบลราชธานี
ขอนแกน

86 (79)
19
16
16 (14)
13
12
9 (8)
8
7
7
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ลพบุรี
อุดรธานี
ระยอง
ศรีสะเกษ
สุราษฎรธานี
นครปฐม
สงขลา
นครศรีธรรมราช
เชียงราย
ภูเก็ต
พิษณุโลก

7
7 (6)
7 (6)
6
6
6 (5)
6 (5)
5 (4)
5
5
5 (4)
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2. โครงการศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center ซึ่งไดเปดอยางเปนทางการไป เมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. 2551 ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี สามยาน ตรงขามวัดหัวลําโพง โดยในป พ.ศ. 2553 บริษัทจัดอบรมที่
ศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center 59 ครั้ง โดยแบงเปน การจัดหลักสูตรสําหรับเยาวชนในวันหยุด
และหลังเลิกเรียน 18 ครั้ง และการจัดหลักสูตรสัมมนาสําหรับบุคคลทั่วไป 41 ครั้ง
3. จัดงานแถลงขอมูล “ที่สุดในธุรกิจหนังสือ ป 2552 Grow Together” เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ณ หองประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการเผยแพรขอมูลในธุรกิจหนังสือ และแนวโนมของธุรกิจหนังสือ แกคูคาและผูที่สนใจทั่วไปไดสามารถ
นําขอมูลไปปรับใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจหนังสือใหเขากับแนวโนมของธุรกิจตอไป และยังรวม
ประกาศใหความเชื่อมั่นวา “เราจะรวมเติบโต และกาวไปขางหนาดวยกัน เพื่อรวมกัน มุงมั่นที่จะทําให
คนไทยเกงขึ้น” โดยภายในงานมีสํานักพิมพ ผูจัดจําหนายที่เปนคูคา และสื่อมวลชนสนใจเขารวมงาน 345
คน
4. เริ่มจัดงาน Events อยางเต็มรูปแบบ ตั้งแตชวงปลายเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยทีม SBC’s Events ซึ่ง
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางยอดขาย, การประชาสัมพันธ ใหรูจักซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรที่เปนรานหนังสือเต็ม
รูปแบบ จนสามารถพูดติดปากไดวา “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร” รวมถึงการสรางสายสัมพันธ
ระหวางเพื่อนสํานักพิมพ, ผูบริหารทองถิ่น, ครู อาจารย ตลอดจนลูกคาที่ใหการสนับสนุนทุกคน
5. ขยายคลังสินคาจาก 13,000 เปน 15,000 ตร.ม.
• ปจจุบันศูนยกระจายสินคา สงออกสินคาไดมากกวา 5 ลานเลมตอเดือน หรือมากกวา 170,000 เลม
ตอวัน
• โดยมีจํานวนหนังสือที่รองรับการสั่งจองสูงถึงประมาณ 100,000 รายการ
• รับหนังสือจากสํานักพิมพ ได ชั่วโมงละ 12-15 ราย
6. ปรับปรุงโครงการ “สั่งวันนี้ พรุงนี้ได” ซึ่งเปนโครงการปรับปรุงระบบการรับการสั่งซื้อหนังสือ และสินคาอื่น
ผานทางสาขา หรือผานทาง www.se-ed.com ใหไดรับสินคาเร็วที่สุด และเปนจุดไดเปรียบในการแขงขัน
และเพื่อเปนการสนองตอบแนวคิด “รานเล็กเหมือนรานใหญ” เพื่อใหแนใจวาลูกคามาแลวจะไดสิ่งที่
ตองการกลับไปแนนอน สําหรับโครงการ “สั่งวันนี้ พรุงนี้ได” ไดรับการปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตชวง
ตนป พ.ศ. 2553 จนสามารถสงสินคาไดทันตามกําหนดแลวประมาณ 99% ในสิ้นป พ.ศ. 2553 ตาม
เงื่อนไขการสั่งซื้อ ดังนี้
• รัศมีไมเกิน 200 กม. สั่งกอน 2 ทุม
• จังหวัดอื่น สั่งกอน 4 โมงเย็น
• ยกเวนวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
7. โครงการ “SE-ED Enjoy Reading เพื่อนอง” เปนโครงการเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไทยเกงภาษาอังกฤษ
โดยผานการอานหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ โดยนําเงินจาก “โครงการเงินทอนเพื่อนอง” ที่ลูกคา
รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรรวมบริจาคในการจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี ใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่ว
ประเทศ โดยในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดจัดปฐมนิเทศใหกับโรงเรียนในภาคเหนือ, ภาคใต และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกวา 70 โรงเรียน ที่สมัครรวมโครงการฯ ดังกลาว ทั้งนี้ทุกโรงเรียนที่เขารวม
โครงการฯ จะไดรับการสนับสนุนหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading และการ
ติดตามและประเมินผลความรูดานภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 2 ภาคเรียน หรือ 1 ปการศึกษา อยาง
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ตอเนื่องจากบริษัทฯ
8. โครงการ “4 ภาคสานฝนปนเด็กไทยเกงอังกฤษ 2553” (Total Solution to English Proficiency 2010)
สําหรับในปนี้ โครงการไดขยายวัตถุประสงค และจัดกิจกรรมใหครอบคลุมบุคลากรกลุมเปาหมายที่
เกี่ยวของกับการสรางเด็กไทยใหเกงอังกฤษดวยการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานเทคนิคการสอน สําหรับครู อาจารย และผูบริหารสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมปลาย โดยไมเสียคาใชจาย พรอมกันนี้ไดจัดกิจกรรมแขงขันแปลสําหรับนักเรียนมัธยม
ปลาย โดยมีรางวัลมูลคากวา 400,000 บาท และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวไดจัดเวียน 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ภาคเหนือ ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคใต ที่สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน
9. จัดรายการโทรทัศน “Read Around” รวมกับสถานีโทรทัศนดาวเทียม Money Channel รวมผลิตรายการ
หนังสือ “Read Around” เปนรายการที่จะพาผูชมไปสัมผัสกับ หนังสือดี ที่ไดคัดสรรมาเพื่อการอานรอบ
ดาน รูรอบตัว ชัวรในทุกยางกาวของชีวิต และพรอมเรื่องราวดีๆ มากมาย เพื่อกระตุนใหคนไทยหันมาให
ความสําคัญกับการอานมากขึ้น โดยจะออกอากาศทุกวันจันทร - อาทิตย เวลา 11.45 - 12.00 น.
ออกอากาศซ้ํา เวลา 15.15 - 15.30 น. ความยาว 15 นาที ทางชอง Money Channel, ชอง True Visions
178 และเคเบิ้ลทองถิ่นทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมรายการยอนหลังไดที่
www.youtube.com/readaroundtv และ www.se-ed.com/readaround
10. บริษัทฯ ไดจัดทํา โครงการปรับปรุงงาน A3 ซึ่งเปนโครงการที่รณรงคใหพนักงานทั้งองคกร ไดพิจารณา
ปรับปรุงงานของตนเอง หรืองานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ใหทํางานไดมีประสิทธิผลมากขึ้น หรือลด
ขั้นตอนลง หรือทําใหทุกคนที่เกี่ยวของมีความสุขมากขึ้น โดยผานการสรุปแนวคิดทั้งหมดบนกระดาษ A3
โดยไมจําเปนตองรอคําสั่งจากผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการพัฒนาภาวะผูนํา และความมีสวนรวมของ
พนักงานในทุกระดับ ใหมีมุมมองในการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน และ
ผูบริหารไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาองคกรรวมกัน โดยโครงการดังกลาวไดเริ่ม
นํามาใชงานตั้งแตกลางป พ.ศ. 2553
11. จัดทําระบบสั่งซื้อออนไลน สําหรับลูกคา กลุมสถาบัน องคกร และรานหนังสือ ใหสามารถสั่งซื้อหนังสือที่
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายไดที่ www.se-ed.com/wholesale เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคานั้นสามารถ
สั่งซื้อไดรวดเร็ว และสามารถลดขั้นตอนการสั่งซื้อจากลูกคามายังบริษัทฯ พรอมยังชวยลดขั้นตอนการ
ทํางานภายในองคกร ใหสามารถทํางานไดรวดเร็วขึ้นอีกดวย
12. โครงการประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหมทั้งหมดในคลังสินคา เพื่อทดแทน
หลอดไฟเดิมที่มีอายุการใชงานมายาวนาน โดยการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต รุน T5 ขนาด 28
วัตต แทนการใชหลอดรุน T8 เดิมที่มีขนาด 36 วัตต ซึ่งการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดในครั้งนี้ สามารถ
ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึง 33% และนอกจากนี้ยังไดมีการใชหลอด T5 HO ซึ่งเปนหลอดไฟ
ประเภทใหมที่มีรูปรางคลายหลอดฟลูออเรสเซนตทั่วไป แตใหความสวางมากกวา ทดแทนหลอดโซเดียม
เดิม ที่มีอายุการใชงานมาแลวมากกวา 5 ป นอกจากนี้โครงการนี้จะชวยเพิ่มความสวางในการทํางาน ซึ่ง
สงผลโดยออมใหพนักงานรูสึกตื่นตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ การที่บริษทั ฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุงมั่นใน
การดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสดังกลาวไดสงผลสะทอนในป พ.ศ. 2553 ดังนี้
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“ซีเอ็ด” เปนบริษัทขนาดกลางที่ไดรับรางวัลมากที่สุด ในตลาดหลักทรัพย
• ไดรางวัล CSR Awards (บริษัทจดทะเบียนดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม)
ติดตอกัน 2 ปซอน (CSR Awards 2010 และ 2009)
• ไดรางวัล Top Corporate Governance Report Awards (บรรษัทภิบาลดีเดน) ติดตอกัน 2 ปซอน
(Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009)
• ไดรับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดตอกัน 3 ปซอน (2010, 2009 และ
2008)
• ไดคะแนนการจัดประชุมผูถือหุน สามัญประจําป “ดีเยี่ยม และสมควรเปนตัวอยาง” ติดตอกัน 4 ป
ซอน (พ.ศ. 2550 - 2553)
• ไดรับรางวัล ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ
บริษัทธุรกิจขนาดใหญ ที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
บริหารธุรกิจจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553
• นอกจากนี้ยังไดรับการเสนอชื่อใหเปน 1 ใน 19 บริษัทของธุรกิจภาคเอกชน ใหเขารวมพิจารณา
รางวัลองคกรโปรงใส ซึ่งจัดการประกวดโดย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช) เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมหนวยงาน/องคกร ใหมีคุณธรรม จริยธรรม
ความโปรงใส และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประธานฯ ขอใหคุณสาโรช ล้ําเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุม
คุณสาโรช กลาวรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมวา ในรอบป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการประชุมตามวาระจํานวน 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมครบทุกครั้ง นอกจากนี้
กรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชี และ
ผูบริหารระดับสูงทางดานบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยไมมี
กรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของฝายบริหาร จํานวน 1 ครั้ง
โดยคณะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็นที่มีสาระสําคัญดังนี้
•
•
•
•

สอบทานงบการเงินประจําป พ.ศ. 2553
สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
• สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลดังกลาว
• กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
• คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทําและเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มี
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ความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากทุกฝายที่
เกี่ยวของเปนอยางดี และจากการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในฯ ทุกไตรมาส
พบวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาดที่มี
สาระสําคัญ รวมถึงมีการใชทรัพยากรอยางมีศักยภาพ
นอกจากนี้ยังไดเนนย้ําในเรื่องของการตรวจสอบภายใน โดยใหคํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
เพื่อเพิ่มรายไดและลดคาใชจายในการดําเนินงาน และใหถือเปนสวนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานของแผนก
ตรวจสอบภายในฯ ประจําป อยางไรก็ตามการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับซีเอ็ดแลว
เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมนั้น ถือไดวาเปนภารกิจหลักขององคกร ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ
ไดรับรางวัล CSR Award ติดตอกัน 2 ปซอน ในปที่ผาน ดังนั้นจุดแข็งดังกลาวจึงเปนรากฐานที่สําคัญในการ
ผลักดันใหซีเอ็ดดําเนินธุรกิจ ไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน พรอมกับการพัฒนา สังคม
สิ่งแวดลอมควบคูไปกับชุมชน
ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กลาวรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนวา มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ในการกําหนด
วิธีการทําหนาที่สรรหากรรมการ กรรมการผูจัดการ พรอมทั้งจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง และกําหนด
นโยบายคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณา เสนอตอวาระการเปนกรรมการ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา
สําหรับการพิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจําป ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ไดพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณกิตติโชค สุพัฒนกิจกุล ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้
• จํานวนนักเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ในป พ.ศ. 2553 มีอัตราการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ลดลง
กวาป พ.ศ. 2552 เกิดจากสาเหตุใด
• ที่ผานมา บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสินคาสูญหาย โดยการติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ซึ่งสงผลใหมูลคาสินคาสูญหายลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้
สําหรับแผนการบริหารความเสี่ยงในอนาคต บริษัทฯ จะมีมาตรการในการรับมือกับเรื่อง
ดังกลาวเพิ่มเติมอยางไร
• บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2552 และในอนาคต
บริษัทฯ มีการตั้งเปาหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดังกลาวไวอยางไร
คุณคเชนทร กลาวชี้แจงขอซักถามในเรื่องของจํานวนนักเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา วา ในป พ.ศ.
2553 จํานวนนักเรียนที่สัดสวนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งจบ
การศึกษาเปนจํานวนหนึ่ง และการเปดเผยจํานวนนักเรียนนั้น ไดแสดงยอดจํานวนนักเรียนสุทธิจากจํานวนที่
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สําเร็จการศึกษาแลว ทั้งนี้สําหรับในป พ.ศ. 2552 สาเหตุที่มีจํานวนนักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เปนผลมาจาก
จํานวนหองเรียนที่สามารถรองรับจํานวนนักเรียนไดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้คุณทนง กลาวชี้แจงขอซักถามดังกลาวเพิ่มเติม ดังนี้
• บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในการทยอยติดตั้งเสากันขโมยเพิ่มเติม พรอมทั้งไดจัดตั้ง แผนก
ปองกันการสูญเสีย (Loss Prevention Department หรือ LPD) เพื่อติดตามและดําเนินการลด
สินคาสูญหายเปนการเฉพาะ ดังนั้นจึงคาดวา อัตราการสูญหายของสินคาจะมีสัดสวนที่ลดลง
เหลือเพียงประมาณ 0.3% ของยอดขาย
• เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศของบริษัทมีขนาดใหญพอสมควร ผนวกกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง เพื่อใหระบบมีขีดความสามารถในรองรับการดําเนินธุรกิจไดทันตอ
สถานการณปจจุบัน
คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับ งบกระแสเงินสด ในสวนของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน ที่บริษัทฯ มีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2552 ในอัตราที่
สูงขึ้น เกิดจากสาเหตุใด
คุณอารี ชี้แจงวา ในสวนของหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เปนผลมาจากการฝากขาย
สินคากับศูนยการคาแหงหนึ่ง ซึ่งระบบบัญชีภายในศูนยการคาดังกลาว เกิดความผิดพลาดทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบขอมูลในอดีตได โดยในปจจุบัน ยังอยูในระหวางการเจรจากับฝายกฎหมายของทั้ง 2 บริษัทฯ
คุณทนง ชี้แจงเพิ่มเติมวา ลูกหนี้ดังกลาวมีเงื่อนไขการฝากขายที่ชัดเจน ซึ่งเปนยอดขายเมื่อหลายป
กอน แตเกิดความผิดพลาดของระบบขอมูลภายในของศูนยการคาดังกลาว ทําใหไมสามารถดึงขอมูลในอดีต
ออกมาตรวจสอบได ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดหนี้สงสัยจะสูญจึงมีความเปนไปได ตามหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ
จึงจําเปนตองตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
คุณสุรศักดิ์ กอประคอง ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้
• บริษัทฯ วางเปาหมายเพิ่มกําไรในอนาคตอยางไร และในป พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีแผนในการ
ขยายสาขา ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวนกี่สาขา
• แนวโนม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) ของบริษัทฯ ในอนาคตจะดําเนินไปในทิศทางใด
คุณทนง กลาวชี้แจงขอซักถามดังกลาวขางตน ดังนี้
• บริษัทฯ วางแผนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มยอดขาย และกําไรในสวนงานตางๆ โดย
o ดานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บริษัทฯ ตั้งเปาหมายในการเปดสาขาในป พ.ศ. 2554 ประมาณ 45
สาขา ซึ่งจากสถิติที่ผานมาพบวา ในปที่บริษัทฯ มีการเปดสาขาซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มขึ้น
ในปถัดไปยอดขายและกําไรของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
o ดานผลิตภัณฑ บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้ง
หนังสือและสินคาในกลุม nonbook เพื่อใหมีสวนสนับสนุนใหยอดขายและกําไรของบริษัทฯ
เพิ่มสูงขึ้น
o ดาน SE-ED Learning Center บริษัทฯ มีนโยบายเปดสาขาเพิ่มทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด
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• แนวโนม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) บริษัทฯ ดําเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) อยางตอเนื่อง และกําหนดเปาหมายของการเปนรายใหญ ใน
การจําหนายหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) โดยที่ผานมาบริษัทฯ ไดแถลงขาวรวมกับบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) เพื่อใหบริการการติดตามความเคลื่อนไหว
ของอันดับหนังสือขายดี หนังสือออกใหม ตลอดจนกิจกรรมที่นาสนใจ ผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งระบบ Android และ iPhone
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,070,774

182,070,774

-0-

-0-

100%

100%

-

-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ. 2553 และ
รับรองรายงานประจําป พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป พ.ศ. 2553
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ
และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ประจําป พ.ศ.
2553
ประธานฯ เชิญ คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ รายงานสรุปรายการที่มีจํานวนเงินที่สําคัญใน
งบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป พ.ศ. 2553 ซึ่งทางบริษัทฯ ไดสงขอมูลทางการเงินใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
•

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิที่เปนตัวเงินตามงบการเงินรวมสําหรับป พ.ศ. 2553 (กําไรตาม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ไมรวมคาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน เชน คาเสื่อมราคา, หนี้สงสัยจะสูญ
เปนตน) เปนเงิน 475.09 ลานบาท หรือเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 12.22% โดยเปนผลมาจาก
-

กําไรขั้นตนที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และความสามารถในการควบคุมคาใชจาย
ขายและบริหาร โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายที่สาขา

-

การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเนื่องจากการบริหารสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา โดยการ
บริจาค และรายการบวกกลับของคาใชจายสํารองสินคาสูญหายลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การตั้งสํารองลดลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สงผลใหภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง
กวางวดเดียวกันของปกอน
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•

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ป 2553
494.90
(104.40)
(215.26)
175.24

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ป 2551
334.97
(113.66)
(183.41)
37.90

ป 2552
434.10
(32.80)
(193.17)
208.13

สําหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 มีรายละเอียดดังนี้
• ดานสินทรัพย บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งสิ้น 2,284.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน
159.16 ลานบาท คิดเปน 7.49%
• ดานหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,499.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 117.96
ลานบาท คิดเปน 8.54%
• สวนของผูถือหุน บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 785.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป
กอน 41.20 ลานบาท คิดเปน 5.54%
• อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ตามงบการเงินรวม (ROE) อยูที่ 34.36%
• อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ตามงบการเงินรวม (ROA) อยูที่ 15.00%
โดยทานผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากงบการเงิน และรายงานประจําป
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,070,774

182,070,774

-0-

-0-

100%

100%

-

-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกําไร
ขาดทุนและงบกระแสเงินสดสําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาจายเงินปนผลประจําป จากผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ประธานฯ เชิญคุณวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช รองกรรมการผูจัดการ ชี้แจงรายละเอียดการจายเงินปนผล
ประจําป พ.ศ. 2553 ใหผูถือหุนรับทราบ
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คุณวิบูลยศักดิ์ ไดกลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผล ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานสําหรับป พ.ศ. 2553 ในอัตราหุนละ 0.73 บาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว
3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท รวมเปน 0.30 บาท ตอหุน คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวนทั้งสิ้น
97.18 ลานบาท ดังนั้นบริษัทฯ จะจายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุนละ 0.43 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
ประมาณ 236.46 ลานบาท คิดเปน 99.78% ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนด
ไวของบริษัทฯ
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุนในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554
ซึ่งผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากจดหมายเชิญประชุมในวาระที่ 4 หนา 3 - 4
ประธานฯ เปดโอกาสใหผถู ือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณณภัทร ปญจคุณาธร ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจายเงินปนผลวา บริษัทฯ มี
นโยบายการจายเงินปนผลไตรมาสที่ 1 - 3 ในอัตรา 0.10 บาทตอหุน และไตรมาสที่ 4 จายเงินปนผลตามผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอใหบริษัทฯ ดําเนินการจายเงินปนผลในไตรมาสที่ 1 - 3 ตามผลดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
คุณวรพจน บุญศิริ ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา บริษัทฯ อาจจะแบงเงินปนผลบางสวนที่จะ
จายในไตรมาส 4 ทั้งจํานวน มาจายปนผลเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวจะตรงกับ
เทศกาลปใหมผถู ือหุนบางทานอาจมีความตองการใชเงินมากกวาปกติ
ประธานฯ รับทราบและจะนําขอคิดเห็นจากผูถือหุน เสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ตอไป
คุณปริทรรศน ไกรทัศน ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับการสํารองเงินทุนเพื่อการลงทุนในอนาคต
เนื่องจากบริษัทฯ ไดประกาศจายเงินปนผลเกือบ 100% ของกําไรสุทธิ บริษัทฯ มีการสํารองเงินทุนในการลงทุน
ของกิจการในอนาคตไวหรือไม
ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และตลอด 5 ปที่ผานไดมีการจายเงินปนผลอยางตอเนื่อง
สําหรับการสํารองเงินลงทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการนั้น บริษัทฯ จะคํานึงถึงนโยบายการลงทุนที่
ความเหมาะสม เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการประสบปญหาขาดทุน ดังนั้นหากบริษัทฯ ยังไมมีโครงการลงทุน
การจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุน ก็จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,774

182,074,774

-0-

-0-

100%

100%

-

-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สําหรับปในอัตราหุนละ 0.73 บาท โดยเปนการจาย
เพิ่มเติมในอัตราหุนละ 0.43 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ในวันพุธที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมีกําหนด
จายเงินปนผลในวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 16 ซึ่งกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนใน
อัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 6 ทาน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

นายประวิทย ตันติวศินชัย
นายคเชนทร เบญจกุล
นายไพรัช สิฏฐกุล
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน
นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล
นายสุวัฒน ดํารงชัยธรรม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัทฯ ไดประกาศบนเว็บไซตนักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปนการลวงหนา แตไมมีผูถือหุน
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเขามายังบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตามประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนแลว คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมี
สวนไดเสีย เห็นสมควรใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเลือกกรรมการทั้ง 6 ทาน กลับเขาเปนกรรมการ บริษัทฯ
ตอไปอีกวาระ เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปน
รายบุคคล โดยทานแรกคือ คุณประวิทย ตันติวศินชัย เพื่อใหผูถือหุนไดทําความรูจักกับคุณประวิทยมากยิ่งขึ้น
ประธานฯ จึงขอเชิญใหคุณประวิทย แนะนําตัวกับทานผูถือหุน
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ทานที่ 1 คุณประวิทย ตันติวศินชัย
คุณประวิทย ตันติวศินชัย ไดกลาวแนะนําตัวตอที่ประชุมวา ทานดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ ในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ทานมีบทบาทหนาที่ในการ
รับผิดชอบงานในดานตางๆ ของบริษัทฯ ดังตอไปนี้
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป ของบริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินของบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป และเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินไดอยางถูกตอง
• สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาความเสี่ยงตางๆ ของบริษัทฯ อยูในระดับที่ยอมรับได
• พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
• สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและโปรงใส รวมถึงการ
สงเสริมใหบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปรงใส และสามารถตรวจสอบได เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงสอบทานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวของบริษัทฯ
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
เมื่อจบการแนะนําประวัติ, ประสบการณทํางาน และภาพสไลดของคุณประวิทย ตันติวศินชัย
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนและผูรบั มอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงไดแจงใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนน และสงใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ กลาวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,774

182,071,774

-0-

3,000

100%

99.9984%

-

0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งคุณประวิทย ตันติวศินชัย เปน
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
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ทานที่ 2 คุณคเชนทร เบญจกุล
คุณคเชนทร เบญจกุล ไดกลาวแนะนําตัวตอที่ประชุมวา ทานดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ มีหนาที่หลักๆ ก็คือ สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ, ระบบการควบคุมภายใน, คัดเลือก
แตงตั้งและพิจารณาผูสอบบัญชี และดูแลเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตางๆ โดยการทําหนาที่ในทุกเรื่องจะใชดุลยพินิจใน
พิจารณาอยางรอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากทานเปนกรรมการที่มีประสบการณนอยกวากรรมการทานอื่นๆ จึงรับ
อาสาชวยงานโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเหตุผลที่อาสาทํางานนี้
เนื่องจากทานมองวาการศึกษาเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาประเทศในระยะยาว ดวยความตั้งใจและความ
พยายามของฝายบริหาร สามารถชวยใหโรงเรียนเพลินพัฒนามีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และสามารถทํากําไร
ใหแกโรงเรียนเพลินพัฒนาเปนปที่ 2 ติดตอกัน
เมื่อจบการแนะนําประวัติ, ประสบการณทํางาน และภาพสไลดของคุณคเชนทร เบญจกุล
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงไดแจงใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนน และสงใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ กลาวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,774

182,071,774

-0-

3,000

100%

99.9984%

-

0.0016%

ทั้งนี้จํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม เปนการถือครองหุนของคุณคเชนทร จํานวน
391,100 หุน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งคุณคเชนทร เบญจกุล เปนกรรมการ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ทานที่ 3 คุณไพรัช สิฏฐกุล
คุณไพรัช สิฏฐกุล ไดกลาวแนะนําตัวตอที่ประชุมวา ทานไดรวมงานกับบริษัทฯ ตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทฯ
จนถึงปจจุบัน โดยดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ และอีกบทบาทหนึ่งทานก็คือ การเปนผูถือหุนของ
บริษัทฯ ดังนั้นกลไกที่ใชเปนแนวทางในการบริหารงานที่สําคัญ คือ การดําเนินงานที่คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อันไดแก ลูกคา, พนักงาน, คูคา, ผูถือหุน, ชุมชน และสังคม
นอกจากนี้ ทานไดกลาวเพิ่มเติมวา เนื่องจากในภาวะการณปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับปจจัยภายนอก เชน เรื่องของโอกาส และอุปสรรค เปนปจจัยสําคัญที่
มีผลกระทบตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนในทิศทางตางๆ จึงมีความ
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ยากมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดคิดทบทวน และกลั่นกรองอยางละเอียด เพื่อใหทุกการตัดสินใจ มี
ความเสี่ยงต่ําสุด และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซึ่งถือไดวานโยบายดังกลาวคือสิ่งที่บริษัทฯ ไดยึดถือ
ปฏิบัติมาโดยตลอด
เมื่อจบการแนะนําประวัติ, ประสบการณทํางาน และภาพสไลดของคุณไพรัช สิฏฐกุล
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงไดแจงใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนน และสงใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ กลาวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,774

182,071,774

-0-

3,000

100%

99.9984%

-

0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งคุณไพรัช สิฏฐกุล เปนกรรมการ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ทานที่ 4 คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน
คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน ไดกลาวแนะนําตัวตอที่ประชุมวา ทานไดรวมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแตป พ.ศ.
2541 ในชวงแรกทานดํารงตําแหนงกรรมการ โดยเปนตัวแทนจากกองทุนที่เขามาถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งในชวง
ดังกลาว บริษัทฯ มีจํานวนสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพียง 20 กวาสาขา และมียอดขายประมาณ 400 กวาลาน
บาท จนกระทั่งในปจจุบันบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีข้นึ อยางตอเนื่อง โดยมียอดขายประมาณ 5,000 ลาน
บาท และมีกําไรสุทธิมากกวา 200 ลานบาท และในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ทานมีหนาที่หลักในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของฝายบริหารและพนักงาน โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาดของกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับอุตสหกรรม ดวยเชื่อวาบริษัทฯ จะ
ขับเคลื่อนไปไดนั้นตองอาศัยบุคลากรที่ดี นอกจากนี้ทานยังดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ในบริษัท ฟนันซา
จํากัด (มหาชน) โดยทําหนาที่ควบคุมดานการเงิน ดังนั้นความรูและประสบการณที่ทานมี จึงเปนสวนสําคัญที่
ชวยในการบริหารงานของบริษัทฯ
เมื่อจบการแนะนําประวัติ, ประสบการณทํางาน และภาพสไลดของ คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงไดแจงใหผถู ือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนน และสงใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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ประธานฯ กลาวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,774

182,071,774

-0-

3,000

100%

99.9984%

-

0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒนเปน
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ทานที่ 5 คุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล
คุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล ไดกลาวแนะนําตัวตอที่ประชุมวา ทานเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวมในการ
วางแผนกลยุทธ วิสัยทัศน เปาหมายตางๆ ของบริษัทฯ โดยที่ผานมา แมวา สื่ออิเล็กทรอนิกสจะไดรับการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว จนทําใหกระแสการบุกตลาดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook) มีมากขึ้น แตอยางไรก็
ตามคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษา และวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับเรื่องดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นจึงเชื่อวาเมื่อถึงเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะสามารถปรับตัว และพรอมที่จะเติบโตไปพรอมๆ กัน
รวมถึงการที่คณะกรรมการ และพนักงานทุกทานมีการทํางานอยางจริงจัง และทุมเทเพื่อผลประโยชนสวนรวม
ทําใหทานเชื่อวาในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตไปขางหนาไดอยางยั่งยืน และแข็งแรง
เมื่อจบการแนะนําประวัติ, ประสบการณทํางาน และภาพสไลดของ คุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงไดแจงใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนน และสงใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ กลาวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,774

181,984,674

87,100

3,000

100%

99.9505%

0.0478%

0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งคุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล เปน
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ทานที่ 6 คุณสุวัฒน ดํารงชัยธรรม
คุณสุวัฒน ดํารงชัยธรรม ไดกลาวแนะนําตัวตอที่ประชุมวา ทานมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมงาน
กับบริษัทฯ โดยทานไดมีบทบาทในการชวยกําหนดนโยบายของบริษัทฯ เสนอความคิดเห็น และกําหนด
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กฎเกณฑตางๆ เพื่อใหบริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใตกฎระเบียบ และนับตั้งแตทานไดเขามารวมบริหารงานกับ
บริษัทฯ พบวากรรมการทุกทาน เปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณที่เชี่ยวชาญในการทํางาน และ
ทุกทานลวนทํางานอยางหนัก ดังนั้นดวยความเขมแข็งของคณะกรรมการดังกลาว ผูถือหุนทุกทานสามารถ
เชื่อมั่นไดวาคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถนําพาใหบริษัทฯ ประสบผลสําเร็จตอไปในอนาคตไดอยางยั่งยืน
เมื่อจบการแนะนําประวัติ, ประสบการณทํางาน และภาพสไลดของ คุณสุวัฒน ดํารงชัยธรรม
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงไดแจงใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนน และสงใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ กลาวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,774

181,984,674

87,100

3,000

100%

99.9505%

0.0478%

0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งคุณสุวัฒน ดํารงชัยธรรม เปน
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
สรุปมติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งกรรมการกลับเขามาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

นายประวิทย ตันติวศินชัย
นายคเชนทร เบญจกุล
นายไพรัช สิฏฐกุล
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน
นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล
นายสุวัฒน ดํารงชัยธรรม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป พ.ศ. 2554
ประธานฯ เชิญคุณสาโรช ล้ําเลิศประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป พ.ศ. 2554 ใหผูถือหุนรับทราบ
คุณสาโรช กลาวตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหสํานักงานสอบบัญชีหลายแหงเสนอคาบริการ
สอบบัญชีและอัตราคาตอบแทนป พ.ศ. 2554 ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชี
ที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2554 เปนปแรก โดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ทั้งนี้สําหรับสาเหตุการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี เปนผลมาจากการที่บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม
ซี จํากัด ซึ่งเคยเปนบริษัทสํานักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใชบริการ ไดทําหนังสือแจงของดเสนอชื่อผูสอบบัญชี
ประจําป พ.ศ. 2554 ดวยขอจํากัดในการจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ผานการเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ใหเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ทําใหไมสามารถเสนอชื่อผูสอบบัญชีใน
สังกัดสํานักงานฯ ใหพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป พ.ศ. 2554 ได
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย พรอมทั้งกําหนด
คาตอบแทน ประจําป พ.ศ. 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบในการเลือก
ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชี ดังสไลดที่แสดงนี้ หรือตามเอกสารประกอบการประชุมหนาที่ 6
1. เสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ที่อยู 193/136-137
อาคารเลครัชดา ออฟฟช คอมเพล็กซ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
รายนาม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1) คุณพิมพใจ มานิตขจรกิจ
4521 และ/หรือ
2) คุณรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
3516 และ/หรือ
3) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท
3972 และ/หรือ
หรือผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน
2. กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป พ.ศ. 2554
•

•

•

คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไมเกิน 950,000 บาท (ไมรวมคาเดินทางใน
การปฏิบัติงาน / คาที่พัก และคาสังเกตการณในการตรวจนับสินคา) เพิ่มขึ้นจากปกอน
210,000 บาท (คาสอบบัญชี ในป พ.ศ. 2553 มีจํานวน 740,000 บาท สําหรับคาบริการอื่น
Non Audit Services)
นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของ
บริษัทจํานวน 2 บริษัท คือ
- บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท ซึ่ง
เปนอัตราเดียวกับปกอน
- บริษัท เพลินพัฒน จํากัด กําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 260,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 170,000 บาท (คาสอบบัญชี ในป พ.ศ. 2553 มีจํานวน 90,000 บาท สําหรับ
คาบริการอื่น Non Audit Services)
โดยคาสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบริษัท สํานักงานสอบบัญชี
และการจัดทํางบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ กับ บริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งมีผลทําให
ผูสอบบัญชีตองใชเวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น

3. สวนบริษัทรวม บริษัทฯ ไมไดใชบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการควบคุมและบริหารงาน ในบริษัทรวม จึงไมมี
อํานาจสั่งการใหบริษัทรวมใชผูสอบบัญชีเดียวกันได
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ทั้งนี้ ผูสอบบัญชี และ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธ หรือ สวนไดเสียกับบริษัท หรือ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะที่จะกระทบตอการปฏิบัตหิ นาที่อยางอิสระ
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณกิตติโชค สุพัฒนกิจกุล ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดในการคัดเลือกบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีคาสอบบัญชีที่สูงกวาบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี
จํากัด ผนวกกับคาสอบบัญชีของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเกือบเปนสองเทาของอัตรา
คาตอบแทนเดิม
คุณสาโรช ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทําหนาที่ในการกลั่นกรอง และพิจารณา
คัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดใหเหตุผลวาสาเหตุที่คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป พ.ศ. 2553 ของบริษัท
เพลินพัฒน จํากัด มีจํานวนเพียง 90,000 บาทนั้น เนื่องจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ไดทําหนาที่ใน
การสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลานาน จึงเสนอคาสอบบัญชีในอัตราที่ต่ํากวาราคาตลาดโดยรวม
นอกจากนี้ อัตราคาสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณา และ
เปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาถึงขนาดของสินทรัพย รายได ซึ่งจากการ
เปรียบเทียบดังกลาว อัตราที่ทางบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เสนอมานั้นไมไดสูงกวาราคาตลาด
ซึ่งถือวาเปนอัตราคาสอบบัญชีที่เหมาะสม และนอกจากการพิจารณาถึงอัตราคาสอบบัญชีแลว บริษัทฯ ยัง
พิจารณาถึงความพรอมของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ผานการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และความพรอมของทีมงาน ประสบการณ ตลอดจนชื่อเสียงของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นวา ทางบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จะใหความเห็นที่เปน
ประโยชนกับบริษัทฯ ไดเปนอยางดี
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,974

181,509,274

447,200

118,500

100%

99.6893%

0.2456%

0.0651%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมากใหแตงตั้งคุณพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูส อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ คุณรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ คุณชยพล
ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ ผูส อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน จากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป พ.ศ. 2554 เปนปแรก
โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งปของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 950,000 บาท และกําหนด
คาตอบแทนของบริษัทยอยอีก 2 บริษัทฯ คือ บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด จํานวน 10,000 บาท และบริษัท
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เพลินพัฒน จํากัด จํานวน 260,000 บาท (โดยไมรวมคาเดินทางในการปฏิบัติงาน / คาที่พัก และคาสังเกตการณ
ในการตรวจนับสินคา)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป พ.ศ. 2554
ประธานฯ ไดกลาวในที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทน
สําหรับกรรมการและกรรมการชุดยอย สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2554 โดยกลั่นกรองอยางละเอียด และ
คํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคลองกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคาตอบแทน
กรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอย และพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ และ
กรรมการชุดยอย สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2553 เพื่อแจงใหผูถือหุนไดรับทราบ ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
บําเหน็จ กรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2554
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนประจําปพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ สําหรับป พ.ศ. 2554 สําหรับบําเหน็จกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปกอนจํานวน 1,000,000 บาท เพื่อใหเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไรของ
บริษัท ตลอดจนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอย และมอบใหคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
สําหรับเงินประจําตําแหนงและเบี้ยประชุมกรรมการ ในป พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้

ประเภท
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

เงินประจํา
ตําแหนง
เดือนละ

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ครั้งละ

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบครั้งละ

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

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

10,000
7,000
-

หนวย : บาท
เบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
ครั้งละ
-

-

-

-

10,000

-

-

-

7,000

นอกจากนั้นประธานฯ ไดแจงใหทานผูถือหุนรับทราบ บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป
พ.ศ. 2553 ตามที่มติที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ไดมีมติอนุมัติวงเงินบําเหน็จกรรมการ สําหรับผล
ประกอบการ ป พ.ศ. 2553 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 4,000,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนไดพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และขอแจงใหผูถือหุนรับทราบการจัดสรร ดังนี้
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หนวย : บาท

ป 2553
464,000
351,000
328,000
281,000

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทฯ

ป 2552
400,000
300,000
280,000
240,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีมติจัดสรรบําเหน็จกรรมการสําหรับป พ.ศ. 2553
จํานวน 4,000,000 บาท ซึ่งเทากับวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,974

182,071,974

-0-

3,000

100%

99.9984%

-

0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติดว ยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป พ.ศ. 2554 ตามที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนชําระ
แลว
เพื่อใหทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคลองกับทุนจดทะเบียนชําระแลว บริษัทฯ จึงจําเปนตองลดทุน
จดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุนสามัญที่บริษัทฯ ไดเคยจดทะเบียนไวเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดง
สิทธิสําหรับ กรรมการ พนักงาน ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย และผูถือหุนรายเดิม ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผู
ถือหุน และนักลงทุนวาบริษัทฯ ไมมีการออกหลักทรัพยแปลงสภาพอื่น
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนชําระแลว ดังนี้
ทุนจดทะเบียนเดิม

328,345,090 หุน มูลคา

328,345,090

บาท

ลดทุนจดทะเบียน

4,423,960 หุน มูลคา

4,423,960

บาท

323,921,130 หุน มูลคา

323,921,130

บาท

ทุนจดทะเบียนใหม

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
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ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,974

182,074,974

-0-

-0-

100%

100%

-

-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียน
จากการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ให
สอดคลองกับทุนจดทะเบียนชําระแลวนั้น ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย คณะกรรมการจึงเห็น
ควรนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติ
การแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน

323,921,130

บาท (สามรอยยี่สิบสามลานเกาแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบบาท)

แบงออกเปน

323,921,130

หุน (สามรอยยี่สิบสามลานเกาแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบหุน)

มูลคาหุนละ

1

บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

323,921,130
ไมมี

หุน (สามรอยยี่สิบสามลานเกาแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบหุน)
หุน ( - )

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
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ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทั้งสิ้น (เสียง)

เห็นดวย (เสียง)

ไมเห็นดวย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

182,074,974

182,074,974

-0-

-0-

100%

100%

-

-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนชําระแลว
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อความโปรงใสในการประชุมและเปนการใหสิทธิกับผูถือหุนทุกกลุม
อยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ จึงไมควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากจะ
ทําใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมไมสามารถใชสิทธิออกเสียงได
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ปรากฏวาไมมผี ถู ือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถาม
ประธานฯ จึงขอขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไดสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้และขอปดการ
ประชุม
ปดประชุม เวลา 16.15 น.
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมือ่ เวลา 14.02 น. แลว ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อ
เขารวมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเองจํานวน 78 ราย และผูรับมอบฉันทะจํานวน 139
ราย รวมทั้งสิ้น 217 ราย นับจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทั้งสิ้น 182,074,974 หุน คิดเปน 56.21% ของทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชําระแลว จากจํานวนหุนที่ออกจําหนาย และเรียกชําระแลวเต็มมูลคา จํานวน 323,921,130 หุน

ลงชื่อ……………………..........……………ประธานกรรมการ
(นายสมบูรณ ชินสวนานนท)
ลงชื่อ ……………………………………………กรรมการผูจัดการ
(นายทนง โชติสรยุทธ)

ลงชื่อ ……………………………………………รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ
(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
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