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-1-                                        บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                        

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2557 

วันพฤหัสบดทีี่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชมุ C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์  

ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ก่อนเร่ิมประชมุ 

บริษัทฯ จัดให้ผูถ้ือหุ้นได้รับชมขอ้มูลจากวีดิทศัน์เก่ียวกบัข้อมูลเบื้องต้นของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ประวตัิความเป็น 
มาของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของบริษทัฯ คลังสินค้าซีเอ็ดฯ การแนะน าข้อมูลของโรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นต้น 

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

ผู้ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 68 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุแทน 116 ราย รวมทั้งส้ิน 
184 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 204,640,990 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้วเต็มมูลค่า จ านวน 
391,944,418 หุ้น คิดเป็น 52.21% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว  ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชมุ
ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และมีจ านวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชมุ 

คุณสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  ท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชมุ กล่าวเปิดการประชุม  โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะทกุท่าน เข้าสู่การ
ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และชี้แจงว่า 

บริษัทฯ ได้น าหนังสือเชญิประชมุ และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ให้นักลงทุนรบัทราบ ตั้งแต่วันที ่16 พฤษภาคม 2557 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชญิประชุมทางไปรษณีย์ 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น 14 วันก่อนวันประชมุ 

ประธานฯ กล่าวแนะน า กรรมการบริษัทฯ และบุคคลทีม่ีส่วนเกีย่วข้อง ดังนี้ 

กรรมการบริษัทฯ 

กรรมการที่เข้ารว่มประชมุ:  จ านวน 8 ท่าน 
1. คุณสาโรช ล้ าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ 
2. คุณคเชนทร์   เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. คุณไพรัช   สิฏฐกุล กรรมการ 
4. คุณวัฒนา เชียงกูล กรรมการ 
5. คุณทนง   โชติสรยุทธ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
6. คุณวิบูลย์ศักด์ิ   อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ 
7. คุณวรสิทธิ์   โภคาชัยพฒัน ์ กรรมการอิสระ 
8. รศ.ยืน   ภู่วรวรรณ กรรมการ 
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 กรรมการบริษทัฯ ที่ลาประชมุ:  จ านวน 4 ท่าน 
1. คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. คุณประวิทย์   ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง กรรมการ 
4. คุณระฟ้า ด ารงชัยธรรม กรรมการ 

และ คุณอารี  แซ่อ้ึง  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  ซึ่งจะเป็นผูต้อบขอ้ซักถามทางด้านบัญช ี  

นอกจากนี้ บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ  คุณสุนันทร์  พ่วงแมก่ลอง            
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบรษิทัฯ ซึ่งมาจาก ส านักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง   

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวธิีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียง
ดังนี ้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเหน็ในใบลงคะแนนทีท่่านได้รับจากการ
ลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ   

2. ส าหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึง่เสียง ผูถ้ือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กับ
จ านวนหุ้นที่ม ีหรือที่ได้รบัมอบฉันทะมา  ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน  บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม 

3. ผู้ถือหุ้นทีม่าด้วยตนเอง และผู้รบัมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้  แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้  และการออกเสียงในหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
ทั้งหมด  ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด  แต่ถ้า
ออกเสียงขาดจ านวน จะถือว่าสว่นที่ขาดเป็นการงดออกเสียง  

4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมอืและส่ง
ใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจนบัคะแนน  กรณีที่ไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดไม่เห็น
ด้วย  หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติที่น าเสนอ 

5. เจ้าหน้าทีจ่ะตรวจนบัคะแนน โดยการใช้ระบบบารโ์ค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ  และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มบีัตรลงคะแนน  ประสงค์จะไม่อยูใ่นห้องประชุมในระหว่างการประชมุวาระใด   และ
ต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนัน้ๆ  ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนใน
วาระนั้นๆ  และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย  เพื่อให้เจา้หน้าที่ได้ตรวจนบัคะแนนเมื่อถงึวาระ
นั้นๆ  หากไม่ได้มอบไว้ บรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ   รวมทัง้วาระที่เหลืออยู่
ทั้งหมด 

7. ส าหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ  เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าป ี ของสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุน
ไทย  สมาคมบรษิัทจดทะเบยีน  และส านักงาน ก.ล.ต.  ที่ต้องการใหม้ีการนับคะแนนจากใบลงคะแนน
ทุกใบ  ดงันั้น เพื่อให้จ านวนหุ้นและคะแนนเสียงมีความแน่นอน  บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียน
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ชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้  และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม  บริษัทฯ จะขอเก็บใบ
ลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระน้ีในห้องประชมุ  เพื่อรวบรวมไวต้รวจสอบภายหลังจบการประชุม  
และในวาระนีจ้ะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  ผูถ้ือหุ้นสามารถเสนอความคิดเหน็ หรือ ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม  โดยขอใหผู้้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ 
อนุญาตแล้ว  ขอใหแ้จง้ต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า  เป็นผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะ  จากน้ันกรุณาแจ้งชื่อ
และนามสกุล  ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครั้ง   

อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ถือหุ้นทีอ่อกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้อง
ประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชมุเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ประธานฯ ไดก้ล่าวด าเนินการประชุมต่อ  ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่  1/2557  เมื่อวันที่ 24 เมษายน  พ.ศ.  
2557  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที ่
24 เมษายน พ.ศ. 2557  ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชมุ
ล่วงหน้าแล้ว  รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชมุฯ ในเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิม่เติม  

ที่ประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจ านวนทัง้สิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) 

204,692,404 204,692,404 0 0 

100% 100% 0% 0% 
 
มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมมีติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2557 
 
 
วาระที่ 2   พิจารณาอนมุัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท 

ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผู้ถอืหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค์ของบรษิัทเพื่อรองรับธุรกิจใน
อนาคตของบรษิัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 35 ข้อ เป็นข้อที่ 44 - 78  ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วใน
หนังสือเชิญประชมุ รวมทั้งได้เผยแพรใ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
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ประธานฯ เชิญคุณทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ัดการ ชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติแกไ้ข
เพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท 

คุณทนง  โชติสรยทุธ์  ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีทิศทางในการขยายธุรกจิเพิ่มเติม ไม่ว่าจะ
เป็นการขายสินค้า Nonbook หรือบริการอื่นๆ เพิ่มเตมิ เช่น การจ าหน่ายกล่องดิจิตอลทวีี  ซึ่งปจัจุบันวัตถุประสงค์
ของบริษทั ยงัไม่ได้รองรับ เนื่องกล่องดิจิตอลทีวถีือเป็นสินค้าประเภทโทรคมนาคม ดังนั้นเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั
และมีความยืดหยุ่นในการขยายงานของบรษิัทฯ จึงมีความจ าเปน็ที่จะต้องแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบรษิัทฯ ให้
ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น  จึงไดม้ีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 35 ข้อ  เป็นข้อที่ 44 – 78 ซึ่งได้แจง้
รายละเอียดไว้แล้วในหนังสือเชญิประชมุ และได้เผยแพรใ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ  

คุณจิณพักตร์  พรพิบูลย์ ผูถ้ือหุน้ ได้สอบถามว่าในขณะน้ีบริษัทฯ มีสินค้า หรือแนวความคิดอย่างไร เพราะ
พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าบรษิัทฯ ก าลังเข้าไปท าธุรกิจเกี่ยวกับทวี ีหรือโทรคมนาคม ซึ่งซีเอ็ดก าลังจะเปล่ียนแนวทาง
ในการท าธุรกจิหรือไม่ อย่างไร  ขอให้คณะกรรมการช่วยชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

คุณทนง  โชติสรยทุธ์  ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ทิศทางของบริษทัฯ จะพยายามเพิม่สินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกบัสินค้าประเภท Nonbook ใหม้ากขึ้น ในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
การขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือขายผ่านช่องทาง Application ของบริษัทฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
เป็นการเน้นสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งบรษิัทพยายามให้ครอบคลุมสินค้าใหห้ลากหลาย  แต่สิ่งทีเ่ป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าคือสินค้าดิจิตอลทวีี ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมในหนงัสือบริคณห์สนธิให้ชัดเจน   

คุณจิณพักตร์  พรพิบูลย์ ผูถ้ือหุน้ ได้สอบถามว่า พอจะยกตวัอยา่งสินค้าได้หรือไม ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
Service เพราะในการขอเพิม่หนงัสือบริคณห์สนธิ มขี้อที่เก่ียวกบั e-commerce ด้วย และในข้อที่เก่ียวกับกจิการ
โทรคมนาคมดว้ย ซึ่งหมายความว่า ซีเอ็ดจะจ าหน่าย Set Top Box ใชห่รือไม ่

คุณทนง  โชติสรยทุธ์  ได้ชี้แจงว่า ส าหรับ Set Top Box ไดม้ีผู้มาติดต่อขอให้ซีเอ็ดเป็นผู้จัดจ าหน่าย แต่ยงั
ไม่สามารถจ าหน่ายไดใ้นขณะน้ี 

คุณจิณพักตร์  พรพิบูลย์ ผูถ้ือหุน้ ได้สอบถามว่า มีผู้ผลติ Set Top Box ต้องการให้ซีเอ็ดเป็นผู้จ าหน่ายให้ 
หรือซีเอ็ดจะเป็นผู้ผลิต และเป็นผู้จ าหน่ายเอง 

คุณทนง  โชติสรยทุธ์ ไดช้ี้แจงวา่ ซีเอ็ดไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้านี้  แต่เป็นเพียงผู้แทนจ าหน่ายเท่านั้น 

คุณประสิทธิ์  พิรัญเจริญ  ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า  ใน 35 ข้อที่ขอเพิ่ม มขี้อไหนที่มีความส าคญัหรือมคีวาม
จ าเป็นเร่งด่วน 

คุณวิบูลย์ศักด์ิ  อุดมวนิช  รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ ได้ชีแ้จงว่า หลักใหญ่กค็ือ Set Top 
Box ซึ่งได้มีผูม้าติดต่อขอให้ซีเอ็ดจัดจ าหน่าย หลายรายด้วยกัน ซึ่งมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่วตัถุประสงคข์อง
บริษัท เพื่อน าไปขอใบอนุญาตกบัหน่วยงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.)  ซึ่งในอดีตก็ยงัไม่ได้มใีนวตัถุประสงค์ของบรษิัทฯ  แต่เนื่องจากปัจจบุันมีส่ิงใหม่ๆ 
ช่องทางใหม่ ๆ เพิ่มเตมิเข้ามาจงึมีความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มเติมเพือ่ใหม้ีความสมบูรณ์ขึ้น  ได้แก่ e-commerce,      
e-book, Application, แฟรนไชสก์ารสอนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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คุณทนง  โชติสรยทุธ์ ไดช้ี้แจงเพิ่มว่า จากหนังสือเชิญประชมุทีไ่ด้ส่งใหใ้นหวัข้อการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ  ตั้งแต่ข้อ 44 เป็นต้นไป เป็นการเขียนเพื่อใหม้ีความชัดเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ อาจมโีอกาสที่
บริษัทฯ มโีอกาสที่จะประกอบธรุกิจเหล่านี้ได้ 

คุณบุรินทร ์  วัชรสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่ากล่อง Set Top Box ที่ซีเอ็ดจะจัดจ าหน่าย ต้องใช้ช่าง
เข้าไปติดตัง้หรือไม่   

คุณทนง  โชติสรยทุธ์ ไดช้ี้แจงเพิ่มว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้รับจัดจ าหน่าย และจะมีการคัดเลือกผูผ้ลิตที่มี
คุณภาพที่ดี  กล่อง Set Top Box รุ่นใหม่ลูกค้าสามารถติดตั้งไดเ้องโดยไม่ต้องใชช้่าง และความรับผิดชอบของ
สินค้าก็ยังอยู่ในความรบัผิดชอบของเจ้าของสินค้า 

คุณคุณธารา  ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์ในข้อที่ 44 ได้มีค าที่ระบุชื่อหน่วยงานราชการ
ต่างๆ แต่ยงัไมม่ีหนว่ยงานเอกชน เช่น องค์กรอิสระ  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเพิม่ค าว่าองค์กรอิสระ  หรือองค์กรอื่นๆ 
หรือไม ่

ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะ ของคุณธารา ชลปราณี  โดยจะให้ฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอีก
ครั้งว่าจ าเป็นต้องเพิม่หรือไม่  หากมีความจ าเป็นต้องเพิม่ก็จะได้ปรับเพิ่มต่อไป 

คุณจิณพักตร์  พรพิบูลย์ ผูถ้ือหุน้ ได้แสดงความเห็นว่า บริษทัฯ มีความต้องการที่จะขายสินค้า Nonbook 
เพิ่ม และก็ไดม้ีผูม้าติดต่อใหบ้รษิัทฯ จ าหน่าย Set Top Box บริษัทฯ จึงต้องมีความจ าเป็นต้องเพิ่มวตัถุประสงคข์อง
บริษัทฯ  ดังนั้นบริษทัฯ ควรหารอืกับกระทรวงพาณิชย์ดว้ยเกี่ยวกับค าต่างๆ เช่นองค์กรอิสระ หรือองค์กรมหาชน 
ว่ามีความจ าเป็นต้องเพิ่มค าเหล่านี้หรือไม่ ถ้าเพิ่มได้ก็ควรเพิม่เสียเลย เพื่อในอนาคตจะได้ไม่ตอ้งมาแกไ้ขอีก 

ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของคุณจิณพักตร์ พรพิบูลย ์

คุณกิตติยศ  อาภาเกียรตวิงศ ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการเพิ่มวตัถุประสงคข์องบรษิัทฯ ไดค้ัดลอกมา
จากกระทรวงพาณิชย์ หรือทีมงานได้คิดขึ้นมาเอง  มีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร  คิดตามจ านวนขอ้ที่เพิ่มเตมิหรือไม่ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า ในการเพิม่วัตถุประสงคข์องบริษทัฯ ทีมงานได้คิดหัวข้อขึ้นมาเอง เพื่อใหค้รอบคลุม
การประกอบธุรกิจในปจัจบุัน และอนาคต  ส าหรับค่าใชจ้่ายไม่ไดข้ึ้นกับจ านวนข้อทีจ่ดทะเบยีน 

คุณประสิทธิ์  พิรัญเจริญ  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในข้อที่ 54 – 58 บริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคญั หรือความ
สนใจในการที่จะประกอบธุรกจิหรือไม่  หรือเป็นเพยีงเตรยีมการเผื่อไว้ส าหรับอนาคต 

คุณทนง  โชติสรยทุธ์  ได้ชี้แจงว่า เป็นการเตรียมการไว้ส าหรับอนาคต และมคีวามเป็นไปได้ทีบ่ริษัทฯ จะ
ประกอบธุรกิจตามข้อเหล่านี้  ซ่ึงในบางข้อเช่น ข้อที่ 55 บริษัทฯ ก็ได้ด าเนินธุรกิจนี้อยู่แล้วเพยีงแตข่ยายความให้
ละเอียดเพิ่มขึ้น 

คุณอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามว่า วัตถปุระสงค์ที่เพิม่เติมนั้นเป็นวตัถุประสงคท์ี่เพิ่มเฉพาะของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  หรือจะใช้ครอบคลุมถึงบรษิัทย่อยดว้ย 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า วตัถุประสงค์ที่เพิ่มเติมเป็นการเพิม่เตมิเฉพาะส าหรับบรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เท่านั้น  และที่เพิ่มเตมิหลายข้อก็เพื่อต้องการให้ครอบคลุมในอนาคต หากบริษัทต้องการท าธุรกิจเพิ่มเตมิ
ก็จะได้สามารถท าได้ทันท ี

คุณกิตติยศ  อาภาเกียรตวิงศ ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการเพิ่มวตัถุประสงค์ ยังมีค าที่เหมือนกันแต่สะกด
ไม่เหมือนกัน มีค าที่ยงัสะกดผิด ควรจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม ่
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ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของคุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ และจะให้ทมีงานตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง
อีกครั้งก่อนที่จะไปน าไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์

คุณจิณพักตร์  พรพิบูลย์ ผูถ้ือหุน้ ได้เสนอความคิดเห็นว่า การที่บริษัทฯ ได้จัดอบรมกจิกรรมตา่งๆ ส าหรับ
เด็กและเยาวชนเป็นส่ิงที่ดี  แต่กอ็ยากใหบ้ริษัทฯ จัดอบรมกจิกรรมดีๆ ส าหรับผูใ้หญ่เพิม่ด้วย 

คุณทนง  โชติสรยทุธ์ ไดข้อบคณุส าหรับข้อคิดเห็น และได้ชีแ้จงว่า กิจกรรมส าหรับผู้ใหญ่นั้นทางบริษัทฯ ก็
ได้จัดอยู่แล้วเพียงแตย่ังไม่เป็นที่รับรู้กันมากนัก 

คุณรัชพล ปิติสุขดานนท ์ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การที่บริษทัฯ ข้อเพิ่มวัตถุประสงค์ 35 ข้อ ทางผูบ้ริหาร
คาดหวังไว้ว่าจะท าได้กี่ข้อภายในระยะเวลา 5 ปี  และไดแ้สดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยที่ซีเอด็จะจ าหน่าย Set 
Top Box เน่ืองจากพื้นที่ในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มีน้อย พนักงานก็ยังขาดความรู้  

คุณทนง  โชติสรยทุธ์ ไดช้ี้แจงวา่ ในวาระนี้คงยังไม่สามารถบอกได้จะท าข้อไหน เมื่อไหร ่เพียงแต่ขอให้การ
เพิ่มเตมิวัตถุประสงคข์องบริษทัฯ ผ่านวาระน้ีก่อน และเมื่อมแีผนงานที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นจะรายงานให้กับผู้ถือหุ้นได้
ทราบอีกคร้ังในการประชมุครั้งถดัไป 

คุณกิตติยศ  อาภาเกียรตวิงศ ์ผูถ้ือหุ้น ได้สอบถามว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ มแีผนงานที่จะเพิ่มทุน
หรือไม่ และคณะกรรมการของบริษัท แกรมมี ่ได้มีความเห็นอย่างไรในการขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถปุระสงค์ของ
บริษัทฯ ในครั้งนี้ และจะช่วยสนับสนุนในด้านเงินทุนอย่างไรบ้าง 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องการแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์นีแ้ล้ว และ
ไม่ได้มขี้อขัดแย้งใดๆ ส าหรบัเรื่องการเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ในอนาคตนั้นคงยงัไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิม่เติม  

ที่ประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมจ านวนทัง้สิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) ไม่เห็นด้วย (เสียง) งดออกเสียง (เสียง) 

204,704,504 204,704,282 0 222 

100% 99.9999% 0% 0.0001% 

มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมมีติดว้ยเสียงข้างมาก อนมุัตแิก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธขิ้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบรษิัท 
 
 
วาระที่  3  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

ประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปรง่ใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุน้ทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน  บรษิัทฯ จงึไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชญิประชุม เน่ืองจากจะท า
ให้ผูถ้ือหุ้นทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชมุไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได ้  
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กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พจิารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องมผีู้ถือหุน้นับจ านวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ทีป่ระชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไมต่้องนับจ านวนหุ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคดิเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ  

คุณธารา  ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามว่า ในขณะน้ีธุรกิจหนังสือซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบรษิัทฯ อยู่ในภาวะ
ชะลอตัว ดังนั้นจึงได้เริม่หาผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี  และคณะกรรมการได้มีการ
คาดการณ์ผลประกอบการของปนีี้ไว้อย่างไรบ้าง และผลประกอบการจะอยูใ่นภาวะขาลงนานเทา่ไหร่ที่ผล
ประกอบการจะดีขึ้น   

คุณทนง  โชติสรยทุธ ์ได้ชี้แจงวา่ คณะกรรมการได้มองเห็นภาพว่าธุรกจิหนงัสือมีแนวโนม้ตกลงจากเทรนด์
ของต่างประเทศ แต่การอ่านหนงัสือนั้นยังมีอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการอ่านจากหนงัสือเล่มเป็นการอ่านทาง     
e-book หรือผ่านเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งทางบรษิัทฯ เองได้พยายามปรับตวัเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่าน้ี  แตข่ณะนี้
บริษัทฯ เชื่อว่าอตัรายอดขายทีต่กลงเกิดจากสถาณการณ์ของภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ไมไ่ด้เกิดจากภาวะของธุรกิจ
หนังสือเพียงอย่างเดียว ซึ่งยงัถอืได้ว่าธุรกิจหนังสือตกลงไมม่ากนักหากเปรียบเทยีบกับธุรกิจคา้ปลีกอ่ืนๆ ที่ตกลง
ด้วยเช่นกัน อยา่งไรก็ตามก็คาดการณ์ได้ว่าธุรกิจอาจมแีน้วโนม้ที่ตกลงเพียงแต่ยังไม่รุนแรงเหมอืนในต่างประเทศ 
ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่บรษิทัฯ ต้องสร้างฐานธุรกิจอื่นขึ้นมาเพื่อรองรับกับแนว้โนม้ที่อาจเกิดขึ้น  

ส าหรับธุรกจิ e-book ในเมืองไทย ยังคงชะลอตวัอยู่เนื่องจาก จ านวนหนังสือ e-book มีไม่มากนัก 
ส านักพิมพ์ต่างๆ ยังมีความวิตกกังวลในปญัหาต่างๆ ไดแ้ก่ ความคุ้มค่าในการลงทุน แน้วโน้มในอนาคต การละเมิด
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น  บริษัทจึงพยายามที่ขยายฐานธุรกจิอื่นเพิม่เติม เช่น SE-ED Learning Center ที่เปิดสาขาเพิ่มกว่า 
20 สาขาในปจัจุบัน โดยวางเป้าหมายที่ 100 สาขาขึ้นไป 

อีกส่วนหนึ่งนั้นได้ปรับโครงสร้างของธุรกิจ โดยได้ร่วมมือกับส านักพิมพ์ต่างๆ ในการปรับส่วนลดทางการค้า
ให้เพิม่ขึ้น ซึง่ได้ด าเนินการไปแล้วเมื่อปีก่อน และส่งผลดีให้ปีนีบ้ริษัทฯ สามารถประคองผลก าไรได้ดีขึ้น และในปี
หนา้จะท าให้บริษทัมีผลก าไรที่มากขึ้นจากการปรับเพิ่มส่วนลดการค้าน้ี 

และยังได้ปรับโครงสร้างของผลิตภัณฑใ์นร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์ที่จะเน้นสินค้า Nonbook โดยเฉพาะสินค้า
นวัตกรรมใหม่ ทีไ่ม่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าอื่นๆ บริษัทฯ พยายามสินค้าทีใ่ชพ้ื้นที่ในการจัดวางไมม่าก มมีูลค่าสูง 
มีอัตราก าไรที่ดี และมโีอกาสเกิดการซื้อซ้ า ซ่ึงจะชว่ยก าไรให้กบับริษัทฯ ได้  บรษิัทฯ ยังได้พยายามสร้างยอดขาย
ในช่องทางอื่น นอกเหนือจากร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้แก่ SE-ED.COM, SE-ED Application   

การปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับสินค้า Nonbook ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการไดอ้ย่างเตม็
รูปแบบประมาณกลางเดือนกรกฏาคม 2557 ซึ่งจะท าให้สินค้า Nonbook มีความพร้อมในการขายมากขึ้นกว่าเดิม 
สินค้า Nonbook หลายตวัก าลังอยู่ในชว่งของการออกแบบแพค็เกจ  ท าแคมเปญโฆษณา ออกแบบวิธีการใช้งานให้
ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

คุณวัฒนา  เชียงกูล ไดช้ี้แจงเพิม่เติมว่า พฤติกรรมผู้บรโิภคที่เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์
หรือด้านคอมมูนิเคชั่น ซึ่งไม่ไดก้ระทบเพียงธุรกิจหนังสือเท่านัน้ แต่ส่งผลในทุกๆ ธุรกจิ ส่งผลกระทบต่อสังคม 
ส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขาย แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบน้อยคอื ระบบโลจิสติกส์ เพราะทุกอยา่งยังต้องพึ่งพา
ระบบโลจิสติกส์อยู่ ดังนั้นการปรบัปรุงระบบโลจิสติกส์ใหม้ีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงส าคญั  

คุณอนุ  ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามว่า ธุรกิจหลายอย่างทีบ่ริษัทฯ ก าลงัจะท า มีความน่าสนใจ และมี
ส่วนแบ่งรายได้ที่ดี  ดังนั้นหากในอนาคตรายได้จากธุรกจิอื่นๆ ดีกว่ารายได้จากธุรกิจหนังสือจะเป็นไปได้หรือไม่ทีจ่ะ
เปล่ียนชื่อบริษทัฯ เน่ืองจากแนวคิดเดิมของบริษัทฯ คือ Education  
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คุณวัฒนา  เชียงกูล ไดช้ี้แจงว่า หากในอนาคตบริษทัฯ มีรายไดจ้ากช่องทางธุรกิจอื่นๆ ที่ดีกว่าธุรกิจหนังสือ
ก็ถือเป็นส่ิงที่ดี และหากเป็นเช่นนั้นจริงๆ ก็สามารถหารือแนวคดิของบริษทัใหม่ได ้

คุณจิณพักตร์  พรพิบูลย์ ผูถ้ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในวนัน้ีมีการร่วมแสดงความคิดเห็นที่ดีหลายเรื่อง 
หากบริษทัฯ รับความคิดเห็นเหล่านี้ไปพิจารณาก็จะเห็นได้ว่าบริษัทมงีานที่สามารถท าได้อีกมากมาย และได้เสนอว่า
หากบริษทัจะเปล่ียนจาก Education เป็น Edutainment ก็สามารถท าได้ เพราะซีเอ็ดนับเป็นบริษทั  ที่มคีอนเทนต์อยู่
มากมาย และล้วนแต่เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจทั้งสิ้น 

คุณรัชพล ปิติสุขดานนท ์ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรรมการได้ดูแลราคาหุน้บ้างหรือไม่  และราคาหุ้นของซี
เอ็ดที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่  ราคาหุ้นจะลดลงกว่าที่เป็นอยู่นีห้รือไม ่

ประธานฯ เชิญคุณคเชนทร์  เบญจกุล เป็นผู้ตอบค าถาม 

คุณคเชนทร์  เบญจกุล ไดช้ี้แจงว่า คณะกรรมการไม่ได้อยูใ่นวิสยัหรือขอบข่ายหน้าทีท่ี่กรรมการจะเข้ามาท า
หนา้ที่นี้ไดโ้ดยตรง แตค่ณะกรรมการได้พยายามใหค้วามคิดเหน็ ค าแนะน า สอบถาม แกฝ่่ายบริหาร เพื่อให้ฝ่าย
บริหารสามารถท างานเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ หรือรักษาความสามารถในการท าก าไรใหก้ับบริษัท แต่
เน่ืองจากในปจัจุบันเกิดปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรมหนังสือของโลกก็
ไม่ได้เติบโตเท่าไหร่ ซึง่ก็ได้สะทอ้นให้รายได้และก าไรของบริษทัฯ ลดลงจึงท าให้ราคาหุ้นในชว่ง 1-2 ปีที่ผ่านมา
ปรับตัวลดลง  

ราคาหุ้นที่เหมาะสม คณะกรรมการก็ไม่สามารถใหค้ าตอบไดช้ดัเจนเนื่องจากจะเป็นการชี้น า แต่อยากให้
พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลแทน ซึ่งบรษิัทฯ ได้พยายามรักษาการจ่ายเงินปันผลให้มผีลตอบแทนทีใ่กล้เคียง
หรือดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เรื่องการจ่ายเงินปันผลได้ว่ามคีวามพึงพอใจในอัตรา
เงินปันผลที่เท่าไหรเ่ป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหรือขาย 

คุณบุรินทร ์  วัชรสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า บรษิัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้น าทางด้านสติปญัญา 
ของเยาวชนไทย โดยทวีีในยคุปจัจุบันก าลังจะเปล่ียนจากทวีีแบบหลอดแก้ว เป็นทีวแีบบ LCD แต่ทวีีหลอดใน
ปัจจบุันก็ยังแพร่กระจายอยูใ่นประเทศไทยจ านวนมาก บรษิัทฯ น่าจะท าการกว้านซื้อทีวหีลอดเหล่าน้ีเพื่อมาจัดตั้ง
บริษัทฯ ผลิต oscilloscope  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิม่เติม  

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผูถ้ือหุน้และผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี้ และขอปิดการ
ประชุม 

ปิดประชมุ เวลา 15.20 น. 

อน่ึง หลังจากเร่ิมการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ไดม้ีผูถ้ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม โดยมีผูถ้ือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 75 ราย  และผู้รับมอบฉันทะจ านวน 123 ราย  
รวมทัง้สิ้น 198 ราย  นับจ านวนหุ้นที่ลงทะเบยีนได้ทัง้สิ้น 205,429,147 หุ้น คิดเป็น 52.41% ของทุนจดทะเบียนที่
เรียกช าระแลว้  จากจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้เต็มมูลค่า จ านวน 391,944,418 หุ้น  โดยมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไมน่้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมด และมจี านวน
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชมุ 



                                                                     รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2557 
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ลงชื่อ……………………..........……………รองประธานกรรมการ 
          (นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล) 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………………กรรมการผู้จัดการ 
        (นายทนง  โชติสรยทุธ)์ 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ……………………………………………รองกรรมการผูจ้ัดการและเลขานุการบรษิัทฯ 

   (นายวิบูลย์ศักด์ิ  อุดมวนชิ) 


