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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น
ครังที 1/2559
วันพฤหัสบดีที 21 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม C ชัน 9 อาคารอิ นเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ก่อนเริมประชุม
บริษทั ฯ จัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ชมข้อมูลจากวีดที ศั น์เกีย# วกับข้อมูลเบือ% งต้นของบริษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่เทป
บันทึก เรื#อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลทีเ# กีย# วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน
เริมประชุมเวลา 14.00 น.
ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 27 ราย และผูม้ อบฉันทะให้ผอู้ #นื เข้าประชุมแทน 45 ราย รวมทัง% สิน% 72
ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 218,205,364 หุน้ จากจํานวนหุน้ ทีอ# อกจําหน่าย และเรียกชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน
391,944,418 หุน้ คิดเป็ น 55.67% 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# 1/2559 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 2558 ถึงวันที# 31 ธันวาคม
2558 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# 18 มีนาคม 2559 พร้อมกันนัน% บริษทั ฯ ได้สง่ หนังสือเชิญประชุมทาง
ไปรษณีย์ ตัง% แต่วนั ที# 29 มีนาคม 2559 ซึง# เป็ นการส่งเอกสารไปยังผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
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ประธานฯ กล่าวแนะนํา กรรมการบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบุคคลทีม# สี ว่ นเกีย# วข้อง ดังนี%
กรรมการบริษทั ฯ
กรรมการทีเ# ข้าร่วมประชุม: จํานวน 10 ท่าน
1. คุณสาโรช

ลํ%าเลิศประเสริฐกุล

2. คุณประวิทย์
3. คุณคเชนทร์
4. คุณวรสิทธิ M

ตันติวศินชัย
เบญจกุล
โภคาชัยพัฒน์

5. คุณไพรัช
6. รศ.ยืน
7. คุณวุฒภิ มู ิ
8. คุณวรพจน์
9. คุณทนง
10. คุณวิบลู ย์ศกั ดิ M

สิฏฐกุล
ภู่วรวรรณ
จุฬางกูร
ฉัตรชัยกุลศิริ
โชติสรยุทธ์
อุดมวนิช

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

กรรมการบริษทั ฯ ทีล# าประชุม:
1. คุณสมบูรณ์

ชินสวนานนท์

2. คุณวัฒนา

เชียงกูล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

และได้แนะนําผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี คุณอารี แซ่อง%ึ ซึง# จะเป็ นผูต้ อบข้อซักถามทางด้านบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ทีเ# ข้าร่วมประชุม: จํานวน 3 ท่าน
1. คุณพิมพ์ใจ

มานิตขจรกิจ

หุน้ ส่วนบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

2. คุณขัตติยา

เรียงสา

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

3. คุณปิ ญชาน์

ชัยสาม

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

นอกจากนี% บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี รรมการตรวจสอบคะแนนทีเ# ป็ นกลาง คือ คุณสมจิตร กนกเสรีวงศ์
ทีป# รึกษาทางกฎหมายของบริษทั ฯ ซึง# มาจาก สํานักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื#อทําหน้าที#
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ประธานฯ ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านรับฟงั รายละเอียดวิธกี ารลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี%
1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนทีท# ่านได้รบั จากการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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
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3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม# าด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
ทัง% หมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียงทัง% หมด แต่ถา้
ออกเสียงขาดจํานวน จะถือว่าส่วนทีข# าดเป็ นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผูถ้ อื หุน้ ทีต# อ้ งการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่ง
ใบลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที# เพื#อให้เจ้าหน้าทีท# าํ การตรวจนับคะแนน กรณีทไ#ี ม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถอื ว่าท่านผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทน#ี ําเสนอ
5. เจ้าหน้าทีจ# ะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื#อความ
สะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ทป#ี ระชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีทผ#ี ถู้ อื หุน้ ทีม# บี ตั รลงคะแนน 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 1/2558 เมือวันที 23 เมษายน 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป#ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2558 เมื#อวันที# 23
เมษายน พ.ศ. 2558 ซึง# บริษทั ฯ ได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าแล้ว รวมทัง% ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
218,222,909
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

218,181,109
99.9808%

0
0%

41,800
0.0192%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2558
วาระที 2 พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2558 รายงานประจําปี 2558
และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2558
ประธานฯ เชิญคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี
พ.ศ. 2558 ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558 ทีผ# ่านมา โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี%
• กิ จกรรมสําคัญในปี 2558
o ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิ ดสาขาเพิม# ขึน% จํานวน 7 สาขา ปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 8 สาขา ปิ ด
สาขา 9 สาขา รวมเป็ นสาขาทีย# งั เปิ ดดําเนินการอยู่ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 ทัง% สิน% 410 สาขา
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 137 สาขา ต่างจังหวัด 273 สาขา ปิ ด Kisok จํานวน 3 จุดขาย เป็ น kiosk
ทีเ# ปิ ดดําเนินการอยู่ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 ทัง% สิน% 6 จุดขาย
o สาขาทีเ# ปิ ดใหม่ในปี พ.ศ. 2558
- เทสโก้โลตัส : สังขะ สุรนิ ทร์ / จันดี นครศรีธรรมราช / สิชล นครศรีธรรมราช
- เซ็นทรัล : ระยอง / เวสต์เกต บางใหญ่
- โรบินสัน : แม่สอด ตาก
- อื#นๆ : MM Mega Market อรัญประเทศ สระแก้ว
o จังหวัดทีย# งั ไม่มสี าขาในตัวเมือง ณ สิน% ปี พ.ศ. 2558 (6 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)
- ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
- ภาคกลาง : อุทยั ธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์
- ภาคใต้ : นราธิวาส / ปตั ตานี
- ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี (แต่ได้เปิ ดดําเนินการอยู่ในอําเภอ “ศรีมหาโพธิ”)
o สาขาทีป# รับปรุงในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 8 สาขา
- เทสโก้โลตัส : สุราษฏร์ธานี / บางกะปิ
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-

บิกb ซี : เชียงใหม่
โฮมโปร : เอกมัย รามอินทรา
เซ็นทรัล : พระราม 2 / ปิ# นเกล้า
อื#นๆ : บิกb เจียง หนองคาย / สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช

o จังหวัดทีม# มี ากกว่า 4 สาขา ปี พ.ศ. 2558 เทียบปี พ.ศ. 2557
2558 2557
- กรุงเทพ
81
87
- ฉะเชิงเทรา
- ชลบุรี
23
23
- เชียงราย
- ปทุมธานี
17
17
- ลพบุรี
- นนทบุรี
17
16
- นครปฐม
- เชียงใหม่
13
14
- ราชบุรี
- สมุทรปราการ
13
13
- พิษณุโลก
- สงขลา
13
13
- ศรีสะเกษ
- ระยอง
11
10
- สุพรรณบุรี
- อุบลราชธานี
10
10
- นครสวรรค์
- ขอนแก่น
10
10
- ประจวบคีรขี นั ธ์
- นครราชสีมา
9
9
- ตรัง
- สุราษฎร์ธานี
9
9
- ภูเก็ต
- อุดรธานี
8
8

2558 2557
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

o ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพื#อให้เป็นธุรกิจการศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมี
รูปแบบธุรกิจเป็ นโรงเรียนสอนเสริม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของ
เยาวชน ในสาขาทีม# คี วามจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
- หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ทีเ# น้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ แก้ไข
โจทย์ปญั หา โดยใช้สอ#ื Animation
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ซึง# ได้นําสือ# Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการ
สอน โดยเน้นการเพิม# อัตราการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างสนุกสนาน และเป็ นการจัดการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบกิจกรรม
- หลักสูตร iKids หลักสูตรที# เน้นพัฒนาด้าน “นวัตกรรม” ให้กบั เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง# ในด้านที#
เกีย# วข้องกับหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
SE-ED Learning Center เปิ ดสาขาในปี 2558 จํานวน 2 สาขา ปิ ด 7 สาขา รวมเป็ นสาขาทีย# งั เปิ ด
ดําเนินการอยู่ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 ทัง% สิน% 21 สาขา
o การบุกตลาดสถาบันการศึกษา ต่อเนื#องมาจากปี 2557 จนถึงปี 2558 ด้วยกลุ่มหนังสือและสือ# การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการอ่าน STEM EDUCATION ซึง# เป็ นการบูรณาการความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื#อให้เด็กสามารถนํามาใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้
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o โครงการ Total Solution เป็ นโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิทางด้
M านภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนทีเ# ข้าร่วม
โครงการในปี 2558 จํานวน 290 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทีอ# ยู่ในโครงการฯ กว่า 170,000 คน
o บุกเบิก พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เช่น การผลิต Audio Book พัฒนาหนังสือ e-book การ
ปรับปรุง e-commerce พัฒนาเว็บไซต์และ Application ในการเลือกซือ% และชําระเงิน ปรับปรุงระบบ
ในการจัดส่งสินค้า จนสามารถจัดส่งสินค้าและเก็บเงินปลายทางได้
o ปรับปรุงสัดส่วนของสินค้า nonbook โดยมีเป้าหมายจะให้มสี นิ ค้า nonbook ในสัดส่วน 40% ของ
ั บนั ทําได้เพียง 22% อย่างไรก็ตามเทรนด์ของสินค้า noonbook ในปจั จุบนั ยัง
สินค้าในร้าน แต่ปจจุ
เติบโตได้ดี
• ผลการดําเนิ นงาน ซีเอ็ด 2558
o กําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 70.88 ล้านบาท ลดลง 17.97% โดย EBITDA (Earning Before
Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ลดลง 18.07 ล้านบาท คิดเป็ น 6.56%
o กําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 63.55 ล้านบาท ลดลง 24.15%
- เม็ดเงินกําไรขัน% ต้นลดลง 135.46 ล้านบาท คิดเป็ น 8.08% ตามยอดขายทีล# ดลง 8.47%
- ปิ ดสาขาขนาดเล็กทีไ# ม่สามารถทํากําไร และการเพิม# ประสิทธิภาพการทํางานสามารถลดค่าใช้จา่ ย
ได้ 114.10 ล้านบาท
- รับรูส้ ว่ นแบ่งกําไรของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม เพิม# ขึน% จากปีก่อน 5.84 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิด
จากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาทีป# รับเพิม# ขึน% ทุกปี จากโรงเรียนเพลินพัฒนา และรายได้จากการ
จัดหลักสูตรสอนเสริมทักษะนอกเวลาเรียน
o สัดส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2558 เทียบปี พ.ศ. 2557
ตามงบการเงินรวม

2558

2557

- ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
- จัดจําหน่าย
- วารสาร (รายได้รบั โฆษณา และการจัดงาน)
- SLC + Kiddy Camp
- รับจ้างพิมพ์
- รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการ
- รายได้อ#นื ๆ

76.97%
17.53%
0.77%
0.27%
0.00%
3.46%
1.01%

78.94%
15.61%
0.88%
0.36%
0.20%
3.10%
1.05%

• การวิ เคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
สําหรับในปี 2558 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิทเ#ี ป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 70.88 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 17.97% ซึง# เกิดจาก
o รายได้รวมตามงบการเงินรวม ลดลง 8.51% โดยเป็ นรายได้รวม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง
8.93% การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย same
store sale ลดลดง 9.05%
o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 8.21% โดยเกิดจาก
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- ค่าเช่า ค่าบริการ สํานักงานใหญ่ และสาขา ลดลง 10.21% เนื#องจาก คลังสินค้าลดลงจากการ
ยกเลิกการเช่าคลังสินค้ากิง# แก้ว และค่าเช่า ค่าบริการของสาขาลดลงจากการเปลีย# นสัญญาเช่าจาก
คงที# เป็ นจ่ายตามยอดขาย
- ค่าใช้จ่ายเกีย# วกับพนักงานลดลงตามจํานวนสาขาทีด# าํ เนินงานลดลง
- สินค้ามีอตั ราหมุนเวียนดีขน%ึ ส่งผลให้การตัง% สํารองสินค้าเคลื#อนไหวช้าลดลง ค่าใช้จ่ายจากสํารอง
สินค้าสูญหาย เสือ# มสภาพและเคลื#อนไหวช้า ลดลง 88.68% เนื#องจากมีการผลักดันสินค้าราคา
พิเศษ
- บริษทั ฯ ได้บนั ทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย# นสกุลเงินปอนด์มคี วามผันผวนสูง
o ดอกเบีย% จ่ายเพิม# ขึน% 49.15% เนื#องจากเริม# กูเ้ งินในช่วงปลายปี 2557
o อัตรากําไรขัน% ต้นของปี 2558 เท่ากับ 34.29% เพิม# ขึน% จากปี ก่อน 0.15% เนื#องจากยอดขายสินค้า
นําเข้า เพิม# ขึน% 11.18% และจากการขายหนังสือจัดจําหน่ายเพิม# ขึน% โดยเฉพาะกลุม่ หนังสือแบบเรียน
ทีข# ายให้กบั สถาบันการศึกษา
o EBITDA ลดลง 18.07 ล้านบาท คิดเป็ น 6.56% เนื#องจาก กําไรสุทธิลดลง 17.97% จากการชะลอตัว
ลงของธุรกิจค้าปลีกทัวไปส่
# งผลให้สว่ นงานธุรกิจขายปลีกมีกาํ ไรลดลง และได้รบั ผลกระทบจากการ
ปรับสูตรการคํานวนผลตอบแทนระยะยาวของพนักงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีทเ#ี ริม#
บังคับใช้ในปี 2558
o สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 125.36 ล้านบาท คิดเป็ น 13.53% ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนลดลง
136.87 ล้านบาท คิดเป็ น 41.98% จากการขายเงินลงทุนเพื#อนําไปชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ# งึ
กําหนดชําระ
o สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 87.58 ล้านบาท คิดเป็ น 4.67% เกิดจากสิทธิการเช่าทีด# นิ และอาคาร
ลดลง 11.64 ล้านบาท และทีด# นิ อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 76.92 ล้านบาท จากการคิดค่าเสือ# มราคา
และจาการตัดจ่ายประจําปี
o หนี%สนิ หมุนเวียน ลดลง 134.37 ล้านบาท คิดเป็ น 10.63% เกิดจากเจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อ#นื
ลดลง 120.41 ล้านบาท ซึง# สัมพันธ์กบั ยอดขายทีล# ดลง และการจ่ายชําระหนี%รายใหญ่ทถ#ี งึ กําหนด
ชําระ เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ# งึ กําหนดชําระภายในหนึ#งปี เพิม# ขึน% 6.49 ล้านบาทจากเงินกูย้ มื ของ
บริษทั ย่อย
o หนี%สนิ ไม่หมุนเวียน ลดลง 86.30 ล้านบาท คิดเป็ น 15.64% โดยเงินกูย้ มื ระยะยาว-สุทธิจากส่วนที#
ถึงกําหนดชําระ ลดลง 86.30 ล้านบาท จากการจ่ายชําระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและกูย้ มื จาก
บุคคลอื#นของบริษทั ย่อย
o ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม# ขึน% 7.73 ล้านบาท คิดเป็ น 0.78% เกิดจากบริษทั ฯ มีกาํ ไรสําหรับปี 2558
จํานวน 76.51 ล้านบาท และจ่ายเงินปนั ผล 70.55 ล้านบาท
• รางวัลอันทรงเกียรติ ทีได้รบั
o ได้รบั รางวัลการลงทุนในกิจการเพื#อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) จากงาน
SET Sustainability Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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o ได้รบั การประเมินบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
ต่อเนื#องกัน 8 ปี ซอ้ น (2551 - 2558) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
o ได้รบั การประเมินในเรื#องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM) ระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื#องกัน 7 ปี ซอ้ น (2552 – 2558) จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
คุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2558 ทีม# สี าระสําคัญดังนี%
• คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารประชุมตามวาระจํานวนรวม 6 ครัง% โดยได้จดั ให้มกี ารประชุมกันเอง
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบ
ภายในฯ โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยูภ่ ายใต้การรับรูข้ องฝา่ ยบริหาร จํานวน … ครัง%
• สอบทานงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2558
• 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. 2558 ทีม# สี าระสําคัญดังนี%
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มกี ารประชุมตามวาระ จํานวน 3 ครัง% มีขอบเขต
หน้าที# และความรับผิดชอบในการกําหนดวิธกี ารทําหน้าทีส# รรหากรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทัง%
จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง และกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
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• 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
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณรัชพล ปิ ตสิ ขุ ดานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในภาวะเศรษฐกิจทีไ# ม่ดใี นขณะนี% ทางบริษทั ฯ มีแผน
ดําเนินงานอย่างไรเพื#อแก้ไขสถานะการณ์ยอดขาย และกําไรทีล# ดลง และบริษทั ฯ มีแผนงานทีจ# ะเปิ ดตลาด AEC
หรือไม่
บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คนใหม่ จึงอยากทราบความคิดเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จะมีแนวทางในการช่วย
บริหารงานของบริษทั ฯ ได้อย่างไรบ้าง
บริษทั ฯ มีแผนดําเนินงานในการสรรหา CEO คนใหม่แล้วหรือไม่
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้ชแ%ี จงว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี%อยู่ในภาวะขาลง และรัฐบาลก็ได้พยายามหา
มาตรการเพื#อช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจให้เกิดกําลังซือ% มากขึน% และบริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนงานทีจ# ะบุกตลาดต่างประเทศ
เนื#องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าทีร# องรับภาษาไทยเพียงอย่างเดียว จึงยังไม่เหมาะสมทีจ# ะเปิ ดตลาด
ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงสินค้าทีเ# กีย# วข้องกับ AEC ทางบริษทั ฯ เองก็มผี ลิตภัณฑ์ทางด้านการ
สอนภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึง# โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ มีแนวโน้มทีจ# ะให้บริษทั ฯ เข้ามาช่วยพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษให้กบั โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ทัง% หมด
บทบาทของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ก็ได้เข้ามาช่วยโดยส่งทีมงานเข้ามาร่วมวางแผนงานร่วมกัน เพื#อพัฒนาทิศทาง
ของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้มกี าํ ไรมากขึน% ซึง# มีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน
สําหรับทีมงานของฝา่ ยบริหารในปจั จุบนั ซึง# มีผบู้ ริหารมือรองลงไปทีม# คี วามสามารถหลายๆ ท่าน ทีไ# ด้มี
ส่วนช่วยวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษทั ฯ สําหรับการวางแผนในการสรรหา CEO คนใหม่ทาง
บริษทั ฯ ก็มแี ผนงานในด้านนี%อยูแ่ ล้ว
คุณเขมพล อิม# พูลทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าบริษทั ฯ มีแผนงานทีจ# ะขยายกิจการด้านโรงเรียนเพลินพัฒนา
เพื#อเพิม# รายได้ให้กบั บริษทั ฯ หรือไม่
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็ นโรงเรียนทางเลือก ซึง# มีภาพพจน์ มีช#อื เสียงทีด# มี ากขึน% และ
นักเรียนเองก็มผี ลสัมฤทธิทีM น# ่าพอใจ จัดได้ว่าอยูใ่ นระดับต้นๆ ของเมืองไทยเมื#อเทียบกับโรงเรียนชัน% นํา แต่อย่างไร
ก็ตามบริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนงานทีจ# ะขยายโรงเรียนในระยะ 1 ปี น%ี เนื#องจากยังต้องปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มี
ความแข็งแรงทีย# งยื
ั# น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
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มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุม รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชี 2558 รายงานประจําปี 2558 และ
รายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2558
วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 งบกําไร
ขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงิ นสด สิ นสุดวันเดียวกัน ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ประจําปี 2558
ประธานฯ เชิญ คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทุน ประจําปี 2558
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 จากงบการเงินรวม
ของบริษทั ฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี%
• การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น สําหรับปี 2558
o ด้านสินทรัพย์ มีสนิ ทรัพย์ทงั % สิน% 2,588.84 ล้านบาท
o ด้านหนี%สนิ มีหนี%สนิ ทัง% สิน% 1,595.20 ล้านบาท
o ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ คงเหลือ 993.64 ล้านบาท
o รายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย 4,496.54 ล้านบาท
o อัตรากําไรขัน% ต้น มีอตั รากําไรขันต้
% น 34.29%
o กําไรสุทธิ มีกาํ ไรสุทธิ 70.88 ล้านบาท
• กระแสเงิ นสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงิ นทุน

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

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงิ นรวม
ปี 2558
ปี 2557
100.21
53.93
80.81
(425.71)
(151.98)
314.21
29.04
(57.57)

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)
269,238,131
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,227,131
99.9959%

0
0%

11,000
0.0041%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั แิ ละรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที# 31
ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงินสด สิน% สุดวันเดียวกัน ซึง# ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558
วาระที 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จา่ ยปันผล สําหรับผลการดําเนิ นงาน ประจําปี 2558 และพิ จารณาจัดสรรกําไร
สุทธิ เป็ นสํารองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สําหรับการจ่ายปนั ผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 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 2558 ดังนี%
1. สํารองตามกฎหมาย
สําหรับปี 2558 บริษทั ฯ ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจํานวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึง# ครบตามจํานวนทีต# อ้ งสํารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
2. เงิ นปันผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท
รวมเป็ นเงินไม่เกิน 47,033,330.16 บาท จากจํานวนหุน้ 391,944,418 หุน้
โดยกําหนดรายชื#อผูถ้ อื หุน้ ทีม# สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล ในวันพุธที# 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื#อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวัน
จันทร์ท#ี 9 พฤษภาคม 2559 และมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีท#ี 19 พฤษภาคม 2559
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)
269,252,141
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,241,141
99.9959%

0
0%

11,000
0.0041%
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มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารจ่ายปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี
2558 โดยเป็ นการจ่ายในรูปของเงินปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท โดยกําหนดรายชื#อผูถ้ อื หุน้ ทีม# สี ทิ ธิได้รบั เงิน
ปนั ผล ในวันพุธที# 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื#อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันจันทร์ท#ี 9 พฤษภาคม 2559 และมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั
ผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีท#ี 19 พฤษภาคม 2559
วาระที 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และการแก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. ของบริษทั ฯ
เนื#องด้วยบริษทั ฯ ได้มนี โยบายการขยายธุรกิจเพิม# เติม จึงขอเสนอทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแก้ไขเพิม# เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ เพื#อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษทั ฯ โดยเพิม# วัตถุประสงค์ของบริษทั อีก 8 ข้อ เป็ นข้อที#
79 – 86 และขอให้พจิ ารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั เดิม ในข้อที# 7 เพิม# คําว่า “พันธุส์ ตั ว์ทุกชนิด” ข้อที# 11
เพิม# คําว่า “สารอาหาร” และข้อที# 57 “เพิม# คําว่า “รับจอง” 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)
269,252,141
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,241,141
99.9959%

0
0%

11,000
0.0041%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม# เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และการแก้ไขเพิม# เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3. ของบริษทั ฯ (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข# องจํานวนเสียงทัง% หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง# มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
วาระที 6 พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ เชิญ คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ% จงให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ เนื#องด้วยวาระการประชุม
นี% ประธานฯ เป็ นบุคคลหนึ#งทีม# รี ายชื#อในการขอให้ทป#ี ระชุมพิจารณา
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานโดยมีรายละเอียดดังนี%
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%
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1) คุณสมบูรณ์

ชินสวนานนท์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการอิสระ

2) คุณสาโรช

ลํ%าเลิศประเสริฐกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

3) คุณวัฒนา

เชียงกูล

กรรมการ และกรรมการทีไ# ม่ใช่ผบู้ ริหาร

4) คุณไพรัช

สิฏฐกุล

กรรมการ และกรรมการทีไ# ม่ใช่ผบู้ ริหาร

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 2558
ถึงวันที# 31 ธันวาคม 2558 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 คุณสมบูรณ์ ชิ นสวนานนท์
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ# ป็ นกรรมการ ได้จากสไลด์
คุณทนง โชติสรยุทธ์ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า
ไม่มผี 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)
269,252,141
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,208,334
99.9837%

12
0.0000%

43,795
0.0163%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ เป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ อีกวาระหนึ#ง
ท่านที 2 คุณสาโรช ลําเลิ ศประเสริฐกุล
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ# ป็ นกรรมการ ได้จากสไลด์
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2559

คุณทนง โชติสรยุทธ์ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า
ไม่มผี 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)
269,252,141
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,208,334
99.9837%

25,107
0.0093%

18,700
0.0069%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล เป็ น
กรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ#ง
ท่านที 3 คุณวัฒนา เชียงกูล
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ# ป็ นกรรมการ ได้จากสไลด์
คุณทนง โชติสรยุทธ์ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า
ไม่มผี 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)
269,252,141
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,177,546
99.9723%

25,095
0.0093%

49,500
0.0184%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณวัฒนา เชียงกูล เป็นกรรมการบริษทั ฯ
อีกวาระหนึ#ง
ท่านที 4 คุณไพรัช สิ ฏฐกุล
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ# ป็ นกรรมการ ได้จากสไลด์
คุณทนง โชติสรยุทธ์ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2559

จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง% เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง เพื#อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
269,252,141
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,177,546
99.9723%

0
0%

74,595
0.0277%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง% คุณไพรัช สิฏฐกุล เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
อีกวาระหนึ#ง
สรุปมติ ทีประชุม : ทีป# ระชุมมีมติให้แต่งตัง% กรรมการ ดังนี%
1) คุณสมบูรณ์

ชินสวนานนท์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการอิสระ

2) คุณสาโรช

ลํ%าเลิศประเสริฐกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

3) คุณวัฒนา

เชียงกูล

กรรมการ และกรรมการทีไ# ม่ใช่ผบู้ ริหาร

4) คุณไพรัช

สิฏฐกุล

กรรมการ และกรรมการทีไ# ม่ใช่ผบู้ ริหาร

วาระที 7 พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2559
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) คุณโสภณ

เพิม# ศิรวิ ลั ลภ

3182 และ/หรือ

2) คุณรุง้ นภา

เลิศสุวรรณกุล

3516 และ/หรือ

3) คุณรสพร

เดชอาคม

5659 และ/หรือ

4) คุณสุมนา

พันธ์พงษ์สานนท์

5872 และ/หรือ

ผูส้ อบบัญชีอ#นื ในสํานักงานเดียวกัน
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2559

กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็ น
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) รวมทัง% สิน% ไม่เกิน 1,050,000 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 300,000 บาท
บริษทั เบสแล็บ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 50,000 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 มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม# เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม# เติม
ทีป# ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี%
จํานวนเสียงทีเ# ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงรวม
จํานวนทัง% สิน% (เสียง)
269,254,351
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,218,256
99.9866%

0
0%

36,095
0.0134%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก ให้แต่งตัง% คุณโสภณ เพิม# ศิรวิ ลั ลภ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที#
3182) และ/หรือ คุณรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที# 3516) และ/หรือ คุณรสพร เดชอาคม
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที# 5659) และ/หรือ คุณสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที# 5872)
และหรือ ผูส้ อบบัญชีอ#นื ในสํานักงานเดียวกัน จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีทงั % ปีของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน# จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงินทัง% สิน% ไม่เกิน
1,050,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบตั งิ าน / ค่าทีพ# กั และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า
นอกจากนี%ทป#ี ระชุมได้รบั ทราบค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย ประจําปี 2559 คือ บริษทั ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด
จํานวน 10,000 บาท / บริษทั เพลินพัฒน์ จํากัด จํานวน 300,000 บาท และบริษทั เบสแล็บ จํากัด จํานวน 50,000
บาท
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บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2559

วาระที 8 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2559
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาค่าตอบแทน สําหรับกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อย สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 โดยกลันกรองอย่
#
างละเอียด และคํานึงถึงความเหมาะสมเกีย# วกับ ประเภท
ขนาด ซึง# สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ฯ ตลอดจนภาระหน้าที# และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย และได้จดั สรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 เพื#อแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ ดังรายละ
เอียดต่อไปนี%
บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2559
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควรนําเสนอทีป# ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาบําเหน็จกรรมการ สําหรับปี
2559 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 2559 ซึง# ผ่านการอนุมตั จิ ากทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้จ่ายแก่กรรมการตัง% แต่
เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560
เบียประชุมกรรมการ ครังละ (ต่อคน / กรณีทม#ี าประชุม)
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ ง

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

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

หมายเหตุ : เบีย% ประชุมกรรมการ สําหรับปี 2559 ซึง# ผ่านการอนุมตั จิ ากทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้จ่ายแก่กรรมการทีเ# ข้า
ร่วมประชุม ตัง% แต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560

-17-

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง( ที 1/2559

เบียประชุมกรรมการชุดย่อย* ครังละ (ต่อคน / กรณีทม#ี าประชุม)
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการชุดย่อย

เบียประชุมกรรมการชุดย่อย
10,000
7,000

หมายเหตุ : เบีย% ประชุมกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2559 ซึง# ผ่านการอนุมตั จิ ากทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้จ่ายแก่
กรรมการทีเ# ข้าร่วมประชุม ตัง% แต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560

* คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาผลตอบแทน
นอกจากนี ขอแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ้นรับทราบ บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2558
ตามทีม# ติทป#ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง% ที# 1/2558 ได้มมี ติอนุมตั วิ งเงินบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปี
2558 ในวงเงินทัง% สิน% ไม่เกิน 5,000,000 บาท แต่เนื#องด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้
พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรตามความเหมาะสม โดยได้มมี ติให้จดั สรรบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงาน
ปี 2558 ดังนี%
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ ง
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ประธานกรรมการ
183,479
279,277
282,509
ประธานกรรมการตรวจสอบ
137,609
209,458
213,709
กรรมการตรวจสอบ
128,435
195,494
199,705
กรรมการอิสระและกรรมการบริษทั ฯ
110,087
167,566
171,089
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติจดั สรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงาน
ปี 2558 จํานวน 1,411,000 บาท ซึง# น้อยกว่าวงเงินทีไ# ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป# ระชุมผูถ้ อื หุน้ และน้อยกว่าค่าบําเหน็จ
กรรมการของผลการดําเนินงานปี 2557 ประมาณ 33.33%
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)
269,258,971
100%

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

269,247,971
99.9959%

0
0%

11,000
0.0041%

มติ ทีประชุม: ทีป# ระชุมมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี พ.ศ. 2559 ตามทีป# ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เสนอ
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วาระที 9 พิ จารณาเรืองอืนๆ
ประธานฯ แจ้งให้ทป#ี ระชุมทราบว่า เพื#อความโปร่งใสในการประชุมและเป็ นการให้สทิ ธิกบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงไม่ควรมีการเพิม# วาระอื#นนอกเหนือจากทีร# ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื#องจากจะทํา
ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ# ม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงได้
กรณีผถู้ อื หุน้ เสนอให้พจิ ารณา หรืออนุมตั อิ ะไร จะต้องมีผถู้ อื หุน้ นับจํานวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ ทีจ# าํ หน่ายได้ทงั % หมด ขอให้ทป#ี ระชุมพิจารณา แต่ถา้ ซักถามปกติ ไม่ตอ้ งนับจํานวนหุน้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในกรณีทบ#ี ริษทั ฯ จะนําสินค้าเข้ามาจําหน่ายเพิม# เติม ต้อง
ดําเนินการขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ เพื#อขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกครัง% หรือไม่
คุณสาโรช ลํ%าเลิศประเสริฐกุล ได้ชแ%ี จงว่า หากสินค้าทีน# ํามาจําหน่ายไม่ตรงกับทีร# ะบุอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของ
บริษทั ฯ ก็ไม่สามารถนํามาจําหน่ายได้ ต้องแก้ไขเพิม# เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ก่อนจึงจะจําหน่ายได้
คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ทิศทางของ SE-ED Learning Center จะเติบโตไปอย่างไร
และมีการประเมินผูท้ จ#ี ะเข้ามาซือ% แฟนไชส์อย่างไร
คุณทนง ได้ชแ%ี จงว่า การดําเนินงานของ SE-ED Learning Center ยังไม่เป็ นทีน# ่าพึงพอใจ เนื#องจากคู่คา้ ซึง#
ก็คอื แฟรนไชส์ของบริษทั ฯ ยังไม่สามารถทําตามเงื#อนไขทีบ# ริษทั ฯ กําหนดได้ กล่าวคือไม่สามารถดูแลหรือบริหาร
ร้านด้วยตนเองได้ ขณะเดียวกันในภาวะเศรษฐกิจขาลงทําให้กลุม่ ผูเ้ รียนมีจาํ นวนไม่มากเพียงพอ ในปี 2558 ทีผ# ่าน
มา บริษทั ฯ ได้ชะลอการเปิ ดแฟรนไชส์ และเน้นการปรับปรุงแฟรนไชส์เดิมให้มปี ระสิทธิภาพสามารถสร้างผลกําไร
ได้เป็ นทีพ# อใจระดับหนึ#งก่อน
อย่างไรก็ตามด้วยหลักสูตรของ SE-ED Learning Center สามารถนําเข้าไปร่วมกับหลักสูตรของ
สถานศึกษาได้ จึงทําให้บริษทั มีจาํ นวนนักเรียนทีม# ากขึน% ในระดับหนึ#ง และมีความเสีย# งตํ#าเพราะไม่ได้ลงทุนมากนัก
โดยสามารถประเมินผลสัมฤทธิได้
M ตงั % แต่กลางปี 2559 ว่าหลักสูตรของ SE-ED Learning Center สามารถแก้ไข
ปญั หาการเรียนรูข้ องเด็กได้หรือไม่ ถ้าดีกว่าเดิมได้มากก็จะเป็ นโอกาสทีด# ใี นการทีจ# ะบุกตลาดโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา
คุณทวีฉตั ร จุฬางกูร ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ# ะกลับไปจ่ายปนั ผลเป็ นรายไตรมาสอีก
ั
หรือไม่ หรือจะคงนโยบายจ่ายปนผลเป็
นรายปี ต่อไป
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้ชแ%ี จงว่า เนื#องจากภาะเศรษฐกิจทีม# คี วามผันผวนสูง และยังไม่สามารถกําหนดได้ว่า
จะสามารถพลิกฟื%นขึน% มาได้เมื#อไหร่ จึงได้มกี ารเปลีย# นนโยบายจากทีเ# คยจ่ายเงินปนั ผลรายไตรมาส เป็ นการจ่ายเงิน
ปนั ผลรายปี แทน เพื#อประเมินสภาพการทํากําไรของกิจการในภาวะทีเ# ศรษฐกิจมีความผันผวนสูงได้ถูกต้องมากขึน%
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
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ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.
อนึ#ง หลังจากเริม# การประชุมเมื#อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื#อ
เข้าร่วมประชุมเพิม# เติม โดยมีผถู้ อื หุน้ ทีเ# ข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 37 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจํานวน 52 ราย
รวมทัง% สิน% 89 ราย นับจํานวนหุน้ ทีล# งทะเบียนได้ทงั % สิน% 269,258,971 หุน้ คิดเป็ น 68.7% ของทุนจดทะเบียนทีเ# รียก
ชําระแล้ว จากจํานวนหุน้ ทีอ# อกจําหน่าย และเรียกชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน 391,944,418 หุน้ โดยมีผถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของจํานวนหุน้ ที#
จําหน่ายได้ทงั % 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 ดิ6 อุดมวนิช)
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