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ที ่IR014/2014 
16   พฤษภาคม   2557 

เร่ือง    ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 

เรียน   ทา่นผูถ้อืหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2557 
2. ขอ้มลูของกรรมการและกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
3. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุม 
4. ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
5. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุม 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 

เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ไดม้มีตใิหม้กีาร
เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 ในวนัพฤหสับดทีี ่12 มถุินายน 2557  เริม่ประชุมเวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งประชุม C ชัน้ 9 อาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรงุเทพฯ  เพือ่พจิารณาเรื่องต่างๆ 
ตามวาระการประชุมพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี  1/2557  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 1) 

ความเป็นมาและเหตุผล  การประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557  ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2557 
โดยมกีารจดัทาํรายงานการประชุมฯ ซึง่ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

ความเหน็คณะกรรมการ  พจิารณาแลว้เหน็วา่รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่
24 เมษายน 2557  ไดม้กีารบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่าํคญัไวใ้นรายงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้น  จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
เพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

ความเป็นมาและเหตุผล  เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ ไดม้นีโยบายการขยายธุรกจิเพิม่เตมิ จงึขอเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัเพือ่รองรบัธุรกจิในอนาคตของบรษิทัฯ โดยเพิม่วตัถุประสงค์
ของบรษิทัอกี 35 ขอ้ เป็นขอ้ที ่44 - 78 ดงัน้ี 
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( 44 ) ดาํเนินการตดิต่อกบักระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ เทศบาลหรอืราชการสว่น
ทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ เจา้พนกังาน หรอืเจา้หน้าทีใ่ดๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพือ่ทีจ่ะไดม้าซึง่
การจดทะเบยีนสทิธ ิกรรมสทิธิ ์ใบอนุญาต สทิธใินเครือ่งหมายการคา้ อุตสาหกรรม สมบตั ิลขิสทิธิ ์
สทิธบิตัร ประทานบตัร สมัปทาน หรอืผลประโยชน์ใดๆ ซึง่จาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืซึง่
บรษิทัเหน็วา่เหมาะสมหรอืพงึปรารถนาทีจ่ะไดม้า และเพือ่ทีจ่ะดาํเนินการบรหิาร หรอืปฏบิตัติามซึง่สทิธิ
สมัปทาน หรอืผลประโยชน์ดงักลา่วนัน้ 

( 45 ) ประกอบกจิการ โอน รบัโอน รบัซือ้ หรอืจดัหามาโดยวธิอีื่นใด ผลติ รบัจา้งผลติ บนัทกึ 
จาํหน่าย เผยแพรต่่อสาธารณชน ซึง่งานอนัมลีขิสทิธิ ์และสทิธใินทางทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อทาํการ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยการทาํซํ้า ดดัแปลง เผยแพรต่่อสาธารณชน ใหเ้ชา่ และใหป้ระโยชน์อนัเกดิจาก
ลขิสทิธิแ์ก่บุคคลอื่น รวมทัง้อนุญาตใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธเิกีย่วกบังานอนัมลีขิสทิธิ ์และสทิธใินทางทรพัยส์นิ
ทางปญัญาไมว่า่ดว้ยวธิใีดๆ ทัง้ภายใน และต่างประเทศ รวมถงึการดาํเนินการตามกฎหมายเพือ่ป้องกนั 
ปราบปรามการละเมดิลขิสทิธิแ์ละทรพัยส์นิทางปญัญา และเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอนัเน่ืองมาจากการละเมดิ
ลขิสทิธิด์งักลา่ว 

( 46 ) ประกอบกจิการผลติ รบัจา้งผลติ จดัจาํหน่าย ซือ้ ขาย หนงัสอื นิตยสาร วารสาร สือ่
สิง่พมิพต่์างๆ แอพพลเิคชัน่ อ-ีบุ๊ค (E-books) โปรแกรมสาํเรจ็รปู ธุรกรรมสือ่สิง่พมิพท์างอเิลก็ทรอนิกส ์
ต่างๆ ทุกชอ่งทางการจดัจาํหน่าย รวมถงึพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(อ-ีคอมเมริช์(E-Commerce)) ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

( 47 ) ประกอบกจิการโทรคมนาคม พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์สง่ออกและนําเขา้สนิคา้ ผา่นระบบ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ขาย ซือ้ รบัชาํระเงนิ เปิดรบัสมคัรสมาชกิ ใหบ้รกิารคน้ควา้ขอ้มลู เกบ็
คา่ธรรมเนียม คา่โฆษณา ออกบตัรสมาชกิ บตัรสว่นลด และบตัรทีใ่หส้ทิธพิเิศษ รวมทัง้ใหบ้รกิารสรา้งและ
บรหิารหา้งสรรพสนิคา้ผา่นระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึการทาํธุรกรรมบนอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
การประกอบการคา้บนอนิเตอรเ์น็ต หรอื อ-ีคอมเมริช์ (E-Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางสือ่
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทุกประเภท ทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

( 48 ) ประกอบกจิการซือ้ ขาย สนิคา้หรอืบรกิารโดยวธิกีารใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึการซือ้ ขายสนิคา้หรอืบรกิารตลาดแบบตรง (เมือ่ไดร้บัอนุญาตจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 49 ) ประกอบกจิการรบัออกแบบ วางระบบ ตดิตัง้ ปรบัปรงุ พฒันา แกไ้ขเวบ็ไซต ์โฮมเพจ 
คอมพวิเตอร ์อเิลก็ทรอนิกส ์คลื่นแอรดเซยีนต่างๆ 

( 50 ) ประกอบกจิการเกีย่วกบัการใหบ้รกิารการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ เชน่  การ
ใหบ้รกิารหกับญัช ี(Clearing) การใหบ้รกิารชาํระดุล (Settlement) การใหบ้รกิารชาํระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอืผา่นทางเครอืขา่ย การใหบ้รกิารสวติซช์ิง่ในการชาํระเงนิ
หลายระบบ (Transaction Switching) การใหบ้รกิารรบัชาํระเงนิแทนการใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ช้
ซือ้สนิคา้ และหรอืรบับรกิารจากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย โดยไมจ่าํกดัสถานทีแ่ละไมอ่ยูภ่ายใต้
ระบบการจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั (e-Money) (เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้เพือ่ประกอบ
ธุรกจิดงักลา่วจากสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง) 
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( 51 ) ประกอบธุรกจิเพือ่ใหบ้รกิารพฒันา การเป็นทีป่รกึษา ระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์าง
อนิเตอรเ์น็ต ระบบคอมพวิเตอร ์และโปรแกรมคอมพวิเตอรทุ์กชนิด พฒันาระบบการชาํระเงนิ พฒันา
ระบบการขนสง่สนิคา้ พฒันาระบบการขายสนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

( 52 ) ประกอบกจิการบรกิารรบัชาํระคา่สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้เป็นผูจ้ดัการและดแูล
ผลประโยชน์ เกบ็ผลประโยชน์ และจดัการทรพัยส์นิใหบุ้คคลอื่น เป็นตวักลางในการชาํระเงนิคา่สนิคา้ 
คา่บรกิาร หรอืคา่อื่นใด รวมถงึการใหบ้รกิารเครอืขา่ยในการชาํระเงนิดว้ยวธิกีารต่างๆ 

( 53 ) ประกอบกจิการ หรอืเขา้รว่มลงทุน ทาํการเป็นตวัแทน เป็นผูด้าํเนินกจิการแทน 
โรงเรยีนอาชวีะเอกชน โรงเรยีนกวดวชิา สถานศกึษา สถานฝึกอบรม สถานสอนภาษา วทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยั รวมถงึโรงเรยีนสอนศลิปะทุกแขนง ทัง้การวาดภาพ การแสดง การรอ้งเพลง การเลน่ดนตร ี
การใชค้อมพวิเตอร ์และโปรแกรมตา่งๆ ทาํอาหาร ตลอดจนรบัทาํการสอน ฝึกอบรม จดัสมัมนาวชิาการ
ทุกสาขา (เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 54 ) ประกอบกจิการตดิต่อสถาบนั หน่วยงานของรฐั หรอืเอกชน เพือ่จดัสง่นกัเรยีนไป
ฝึกอบรม ดงูานหรอืศกึษาต่อ ในประเทศ และต่างประเทศ 

( 55 ) ประกอบกจิการใหก้ารฝึกอบรม กจิกรรมสนัทนาการ และสมัมนาความรู ้ดา้นวชิาการ
ทุกสาขาวชิา ความรูด้า้นคอมพวิเตอร ์ดา้นการสือ่สารเทคโนโลยสีมยัใหม ่ดา้นกฎหมายการเงนิและการ
บญัช ีภาษอีากร ธุรกจิคา้ปลกีคา้สง่ ดา้นดบัเพลงิและฝึกซอ้มหนีไฟ ดา้นวศิวกรรม สถาปตัยกรรม การ
ผลติ และถนอมอาหาร และวชิาการใดๆ ซึง่ไมใ่ชก่ารเรยีนการสอนอนัประกอบอาชพีปกต ิรวมถงึทาํการ
วจิยั เป็นศนูยก์ลางวจิยั ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา เชน่ ทางภาษา วฒันธรรม กฎหมาย วทิยาศาสตร ์
การเกษตร การสหกรณ์ การคมนาคม การสือ่สาร การโทรคมนาคม การเศรษฐกจิ การคลงั การพาณิชย ์
การธุรกจิ การพลงังาน เทคโนโลย ีการสถติ ิการชลประทาน การกฬีา การอนามยั การสาธารณสขุ
การแพทย ์รฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์การพฒันาชุมชน การศกึษา การบรกิารสงัคม การอุตสาหกรรม 
การปา่ไม ้การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิการจดัหาขอ้มลู การสารสนเทศ เป็นตน้ 

( 56 ) ประกอบธุรกจิโดยเปิดรบัสมคัรสมาชกิ เกบ็คา่ธรรมเนียม คา่โฆษณา รวมไปถงึใหม้กีาร
ออกบตัรสมาชกิ บตัรสว่นลด และบตัรทีใ่หส้ทิธพิเิศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรอืนิตบุิคคล 

( 57 ) ประกอบกจิการจาํหน่าย จดัจาํหน่าย บตัรและตัว๋ทุกประเภท ตัว๋เครือ่งบนิ ตัว๋เรอื ตัว๋รถ
โดยสาร รถขนสง่มวลชน ตัว๋รถไฟ ตัว๋รถไฟใตด้นิ ตัว๋รถไฟฟ้า บตัรชมภาพยนตร ์บตัรชมการแสดง บตัร
ชมสวนสตัว ์บตัรชมนิทรรศการ บตัรชมการแขง่ขนัทุกชนิด ทุกประเภท ในทุกชอ่งทางการจาํหน่าย
ประกอบกจิการ รวมถงึคา้ปลกีและคา้สง่ เป็นตวัแทนจาํหน่าย สลากกนิแบง่รฐับาล สลากพเิศษ สลากการ
กุศล สลากอื่นๆ ทุกประเภท (เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 58 ) ประกอบธุรกจิจดัทาํการออกบตัร จาํหน่ายบตัรประเภทต่างๆ ตวัอยา่งเชน่ บตัรซือ้ของ
เชือ่ (ชารจ์การด์) บตัรเครดติ (เครดติการด์) บตัรทีช่าํระราคาสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยวธิกีารหกับญัช ี(เดบทิ
การด์) บตัรซือ้สนิคา้แบบลดราคา (ดสิเคา้ทก์ารด์) บตัรทีช่าํระเงนิลว่งหน้าหรอืบตัรทีบ่นัทกึมลูคา่เงนิคา่
สนิคา้หรอืบรกิารไวใ้นบตัร (พรเีพดการด์ หรอืสตอร ์แวล ูการด์) บตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบตัรอื่นใด 
และธุรกจิทีเ่กีย่วกบัหรอืเน่ืองจากกจิการใหบ้รกิารบตัรดงักลา่วขา้งตน้ ใหแ้ก่สมาชกิบตัรหรอืลกูคา้ของ
บรษิทัเพือ่ใชซ้ือ้สนิคา้ใดๆ และ/ หรอืบรกิารทัว่ไปไดจ้ากสถานประกอบการต่างๆ ซึง่มสีญัญายอมรบับตัร
ดงักลา่วเพือ่การขายสนิคา้และ / หรอืใหบ้รกิาร รวมทัง้ใหบ้รกิารเตม็เงนิลงในบตัรเงนิสด และบตัร
อเิลก็ทรอนิคสอ์ื่นๆ ใหแ้ก่สมาชกิบตัร หรอืลกูคา้ของบรษิทัเพือ่ใชซ้ือ้สนิคา้ และ/บรกิารใดๆ 
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( 59 ) ประกอบกจิการผลติ จา้งผลติ รบัจา้งผลติ ซือ้ ขาย แลกเปลีย่น เชา่ใหเ้ชา่เชา่ซือ้ หรอื
กระทาํนิตกิรรมใดใหไ้ดม้าซึง่เน้ือหารายการวทิย ุโทรทศัน์ เคเบลิทวี ีภาพยนตร ์วดิโีอ วสัดุวดีทิศัน์ 
โทรทศัน์วงจรปิด รวมทัง้ทีเ่ป็นการแสดงภาพ เสยีง รวมทัง้การประกอบกจิการคา้สือ่โฆษณา 
ประชาสมัพนัธท์างวทิย ุโทรทศัน์ เคเบลิทวีภีาพยนตร ์วดิโีอ สารคด ีสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละสือ่สารทุก
ชนิด ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ (เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 60 ) ประกอบกจิการและบรกิารโทรคมนาคม การสือ่สารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนการ
ผลติ ซือ้ ขาย คา้ ม ีตดิตัง้ แกไ้ข ซ่อมแซม บาํรงุรกัษา จาํหน่าย สัง่เขา้มาในประเทศ หรอืสง่ออกไปยงั
ต่างประเทศ ซึง่เครือ่งโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครือ่งมอืสือ่สาร และอเิลก็ทรอนิกส ์รวมตลอดถงึ
เครือ่งวทิยคุมนาคมทุกชนิด เครือ่งรบั-สง่วทิยุกระจายเสยีง เรดาห ์โทรทศัน์ เครือ่งรบั-สง่วทิย ุโทรทศัน์ 
โทรศพัท ์เครือ่งรบัโทรศพัท ์เครือ่งโทรศพัทร์ะบบขยายเสยีง เครือ่งโทรศพัทร์ะบบตูส้าขาอตัโนมตั ิ
เครือ่งโทรศพัทร์ะบบบนัทกึเสยีงจากโทรศพัท ์เครือ่งโทรศพัทร์ะบบตดิต่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงแรม สาํนกังาน เครือ่งโทรศพัทช์นิดสวมห ูเครือ่งโทรศพัทส์าธารณะ เครือ่งโทรศพัทช์นิดหยอดเหรยีญ 
เครือ่งหยอดเหรยีญโทรศพัท ์โทรเลข โทรพมิพ ์โทรภาพ โทรสาร อุปกรณ์การสือ่สารผา่นดาวเทยีมทุก
ชนิดทุกประเภท เครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม จานรบั-สง่สญัญาณดาวเทยีม ระบบเครือ่งวทิยโุทรคมนาคม 
เครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์รบัสง่สญัญาณวทิย ุวทิยตุดิตามตวั และ
เครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกสทุ์กประเภท รวมทัง้อุปกรณ์และอะไหลข่องสิง่ดงักลา่ว หรอืผลติภณัฑอ์ยา่งอื่นทีม่ ี
ลกัษณะคลา้ยหรอืเป็นประเภทเดยีวกบัสนิคา้ดง้กลา่วขา้งตน้ และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด (เมือ่ไดร้บั
อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 61 ) ประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์หรอืกระจายภาพ วทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ ผา่นโครงขา่ยชอ่งสญัญาณวทิย ุโทรทศัน์ เสยีง ทางสายเคเบลิทวี ีทัง้ขอ้มลูภาพ ขอ้มลูเสยีง 
และโครงขา่ยอื่นๆ เพือ่นําเน้ือหาและรายการออกเผยแพรผ่า่นโครงขา่ยดงักลา่ว รวมทัง้ซือ้ชอ่งสญัญาณ  
ซือ้เวลา ใหเ้ชา่เวลาชอ่งสญัญาณในการออกอากาศ และดาํเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ใบอนุญาต รวมถงึการ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืต่ออายใุบอนุญาต ในการประกอบกจิการดงักลา่ว ต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
(เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 62 ) ประกอบกจิการโทรคมนาคม การสง่ การรบั การแพร ่สญัญาณภาพ เสยีง ตวัหนงัสอื 
รหสั ตวัเลข หรอืสญัลกัษณ์อื่นใดซึง่สามารถใหเ้ขา้ใจความหมายไดโ้ดยระบบสาย ระบบไรส้าย ระบบคลื่น
ความถี ่ระบบแสง ระบบแมเ่หลก็ไฟฟ้าหรอืระบบอื่น ระบบใดระบบหน่ึง หรอืหลายระบบรวมกนั รวมถงึ
บรกิารรบัสง่วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ เสยีงทางสาย วทิยโุทรทศัน์ทางสายเคเบลิทวี ีทัง้ขอ้มลูภาพ 
ขอ้มลูเสยีง รวมทัง้บรกิารสว่นอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ือง ทัง้ภาคพืน้ดนิ ภาคอากาศ  ภาคอวกาศ  ภาคใตพ้ืน้ดนิ  
ภาคทางน้ํา ทะเลและมหาสมทุร  และประกอบกจิการดาวเทยีมสือ่สาร และใหใ้ชว้งจรดาวเทยีมสือ่สาร 
วงจรดาวเทยีมสือ่สารทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิดทุกประเภททัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ (เมื่อไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 63 ) ประกอบกจิการโทรคมนาคม และใหบ้รกิารชอ่งรบัชมรายการโทรทศัน์ผา่นชอ่งทาง
สญัญาณดาวเทยีม สญัญาณดจิติอล สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตทุกชนิด รวมถงึใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต 
(INTERNET)  อนัหมายถงึ การให ้บรกิารเชื่อมโยงระบบคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชบ้รกิารกนัในเครอืขา่ย
อนิเตอรเ์น็ต (INTERNET) เพื่อการตดิต่อและใหร้ะบบสารสนเทศรว่มกนัเฉพาะบรกิารรบัสง่จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์การอ่านและบนัทกึแผงขา่วและการประยกุตใ์ชง้านบนเครอืขา่ย อาทเิชน่ การเขา้ถงึศนูย์
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คอมพวิเตอรท์ีห่า่งไกล การโอนแฟ้มขอ้มลูจากเครือ่งอื่นๆ บนเครอืขา่ย การทอ่งไปในเครอืขา่ยดว้ย
โปรแกรมสบืคน้ขอ้มลูประเภทต่างๆ การโตต้อบ (INTERACTIVE) กบัผูใ้ชเ้ครอืขา่ยอื่นๆ โดยการไดร้บั
สทิธหิรอือนุญาตจากสว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืโดยบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย ธุรกจิอนัเกีย่วกบั
กจิการโทรคมนาคม และธุรกจิอื่นทีต่่อเน่ืองใกลเ้คยีงกนั ใหบ้รกิารดา้นขา่วสาร  ขา่วภาพ โทรพมิพ ์และ
ประกอบกจิการและใหบ้รกิารดา้นวทิย ุ โทรทศัน์ การสือ่สารมวลชนและกจิการสือ่สารโทรคมนาคมทุก
ชนิด ทุกประเภท รวมทัง้การจดัทาํ จดัหา  รบัจา้งจดัทาํ จดัหาแถบบนัทกึภาพ  เครือ่งรบัสง่วทิย ุ เครือ่ง
รบัสง่โทรทศัน์  เครือ่งรบัสง่วดีโีอ  และอุปกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท  รวมถงึวสัดุ
อุปกรณ์อนัจาํเป็นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ความสมบรูณ์แหง่กจิการทีไ่ดป้ระกอบกจิการหรอืทีไ่ดใ้หบ้รกิาร หรอืที่
ไดร้บัจา้งทาํ หรอืทีไ่ดร้บัจา้งหา (เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 64 ) ประกอบกจิการหา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ ศนูยแ์สดงสนิคา้ รสีอรท์ โฮมสเตย ์โรงแรม 
ภตัตาคาร โรงภาพยนตร ์โรงมหรสพ สถานพกัต่างอากาศ รา้นอาหาร รา้นขายหนงัสอื รา้นกาแฟ รา้น
จาํหน่ายเครือ่งดื่ม สถานทีน่วดแผนโบราณ สปา บาร ์ไนทคลบั สถานออกกาํลงักาย ศนูยบ์รกิารเพือ่
สขุภาพ ศนูยพ์กัผอ่นและคลายเครยีด และสนามกฬีาทุกชนิด 

( 65 ) ประกอบกจิการจดัหาหรอืบรกิารทีพ่กัแรม หอ้งสมัมนา เตน็ทส์นาม นําเทีย่ว เครือ่งเลน่
ภาคสนามแอดเวนเจอร ์ลอ่งแก่ง ลอ่งแพ เรอืแคนู เรอื คยคั จกัรยานเสอืภเูขา กจิกรรมผจญภยั คา่ย
กจิกรรมและกจิกรรมอื่นๆ ทุกชนิด รวมถงึใหบ้รกิารแสง เสยีง เครือ่งดนตร ีเวท ีจดัการเวทมีเีครือ่งดนตร ี
และการแสดงทุกชนิด การใหบ้รกิารจอง หรอืจาํหน่ายตัว๋เดนิทาง โรงแรม สถานทีผ่กัผอ่นและสถานทีพ่กั
แรมทุกชนิด จดัหา (โดยการวา่จา้งหรอืโดยวธิอีื่น) ซึง่มคัคุเทศก ์ตูนิ้รภยั สาํนกังานสอบถามขอ้มลู 
หอ้งสมดุ หอ้งน้ํา หอ้งอ่านหนงัสอื บรกิารเกบ็รกัษากระเป๋าเดนิทาง บรกิารขนสง่ และรบัจดัทวัรแ์ละ
ดาํเนินงานดา้นการทอ่งเทีย่ว 

( 66 ) ประกอบกจิการใหบ้รกิารจดัสง่เอกสาร พสัดุภณัฑ ์ทัง้ภายในประเทศ และระหวา่ง
ประเทศ รวมถงึการใหบ้รกิารบรรจุหบีหอ่สนิคา้ และพสัดุภณัฑต่์างๆ ประกอบกจิการเป็นตวัแทนของสาย
การบนิ และการเดนิเรอืระหวา่งประเทศ ประกอบกจิการจาํหน่าย ซอง กลอ่ง และวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การบรรจุเอกสาร หบีหอ่สนิคา้ และพสัดุภณัฑ ์

( 67 ) ประกอบกจิการผลติและจาํหน่าย เครือ่งกาํเนิดกระแสไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้า  ซือ้ ขาย 
จดัหา ตดิตัง้ สรา้ง บาํรงุรกัษา สะสม สาํรอง และดาํเนินการ และธุรกจิต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า 
แหลง่พลงังานอนัไดม้าจากธรรมชาต ิแหลง่พลงังานหมนุเวยีน แหลง่พลงังานทดแทน ในรปูแบบต่างๆ 
ใหแ้ก่ภาครฐั และเอกชน 

( 68 ) ประกอบกจิการหรอืเป็นตวัแทนการคา้ รบัซือ้ จาํหน่ายของเก่าหรอืของมอืสองทุกชนิด 
ทุกประเภท (เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 69 ) ประกอบกจิการคา้ รบัซือ้ จาํหน่าย จดัจาํหน่ายเครือ่งกฬีา และอุปกรณ์กฬีาทุกประเภท 
รวมตลอดถงึรองเทา้ เสือ้ผา้ กางเกง กระเป๋า เครือ่งใช ้สาํหรบัการเลน่กฬีาทุกชนิด ตลอดจนเครือ่งชัง่ 
เครือ่งตวง เครือ่งวดั เครือ่งและอุปกรณ์ดนตร ีเครือ่งและอุปกรณ์ดา้นรกัษาความปลอดภยัทุกประเภท 

( 70 ) คํ้าประกนั ใชเ้งนิสด เชค็ ตัว๋แลกเงนิ สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ
อยา่งอื่น สลากออมสนิ พนัธบตัรรฐับาล โฉนดทีด่นิ และหรอืหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ของบรษิทั เพื่อคํ้าประกนั
บุคคลหรอืนิตบุิคคลในการทาํนิตกิรรม หรอืวางประกนัผูต้อ้งหา จาํเลย หรอื บุคคลอื่นซึง่ถกูจบักุม หรอื
ถกูควบคุมตวัในชัน้พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ และศาลจนกวา่คดจีะถงึทีส่ดุ 
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( 71 ) คํ้าประกนั หรอืวางหลกัประกนักบัเจา้หน้าทีต่าํรวจ หรอืองคก์รทีม่อีาํนาจอื่นๆ เพือ่
วตัถุประสงคใ์นการทาํสญัญาประกนัเพือ่ใหป้ล่อยตวักรรมการ ผูถ้อืหุน้ เจา้หน้าทีห่รอืพนกังานของบรษิทั 
ซึง่ตกเป็นผูต้อ้งหาในการกระทาํความผดิทางอาญาใดๆ จากการควบคุม หรอืคํ้าประกนั หรอืวาง
หลกัประกนักบักรรมการ ผูถ้อืหุน้ เจา้หน้าที ่หรอืพนกังานของบรษิทัในคดแีพง่ต่างๆ ต่อศาล หรอืองคก์ร
ทีม่อีาํนาจอื่นๆ ทัง้น้ี โดยมไิดท้าํเป็นการคา้ 

( 72 ) ฟ้องคดแีละสูค้ด ีเสนอขอ้พพิาทขึน้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตุลาการและเขา้ทาํ
สญัญาและประนีประนอมยอมความในศาลไมว่า่ทีใ่ดในโลก ในการดาํเนินงานตามวตัถุทีป่ระสงคข์อง
บรษิทัและรบัเป็นทีป่รกึษากฎหมายและผูแ้ทนของบุคคลอื่น 

( 73 ) ประกอบกจิการผลติ รบัจา้งผลติ ซือ้ ขาย จาํหน่าย เชา่ ใหเ้ชา่ แลกเปลีย่น นําเขา้ สง่ออก 
การแพรภ่าพ การจดัฉาย ใหบ้รกิาร และจดัจาํหน่ายโดยประการใดๆ ซึง่เทป วสัดุโทรทศัน์ วดีทิศัน์ วสัดุ
บนัทกึเสยีง วสัดุบนัทกึเสยีงและภาพ และสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ เชน่ วซีดี ีดวีดี ีเอม็พ3ี เอม็พ4ี เป็นตน้ 
ทัง้ในระบบแอนนาลอ็ค ระบบดจิติอล และระบบอื่นๆ ทุกประการ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการตาม
วตัถุประสงคข์อ้น้ี (เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 74 ) ประกอบกจิการดา้นการบนัเทงิ โฆษณาประชาสมัพนัธ ์สง่เสรมิการขาย การดาํเนินการ
จดังานนิทรรศการ การแสดงสนิคา้ จดัคอนเสริต์ ละครเวท ีเผยแพรง่านประเพณี งานเทศกาล แสดงดนตร ี
ละคร ภาพยนตร ์การประชุมสมัมนา การกฬีา ตลอดจนเป็นผูด้าํเนินการจดัหาพืน้ทีก่ารจดังาน หรอืขาย
พืน้ทีส่าํหรบัการจดังานหรอืการแสดงสนิคา้ทุกชนิด 

( 75 ) ประกอบกจิการสัง่เขา้มาจาํหน่ายหรอืสง่ออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ซึง่สนิคา้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ เครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอรทุ์กชนิด ทุกประเภท รวมทัง้รบับรกิารตดิตัง้ 
ซ่อมแซม บาํรงุรกัษา ใหค้าํแนะนําในการใช ้ ฝึกอบรม  ฝึกสอนการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์รบัดาํเนินการ
ใหก้บับรษิทั หา้ง รา้น ในธุรกจิทุกดา้นโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ เชน่ การทาํบญัช ี การคาํนวณเพือ่เสยี
ภาษ ี การรบัลงรายการต่างๆในบตัรรายการหรอืโปรแกรมและใหเ้ชา่หรอืใหเ้ชา่เครือ่งคอมพวิเตอร ์
ตลอดจนดาํเนินธุรกจิโรงเรยีนหรอืสถาบนัอนัเกีย่วกบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์(เมือ่ไดร้บัอนุญาตจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) 

( 76 ) ประกอบกจิการคา้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ไมโครโปรเซสเซอร ์ซอฟทแ์วร ์เครือ่งบนัทกึ
มลูคา่ของสนิคา้ หรอืบรกิารไวใ้นบตัร ระบบในการหกัชาํระหน้ี เครือ่งรบัชาํระเงนิ เครือ่งหกับญัช ี เครือ่ง
ฝากเงนิ เครือ่งถอนเงนิ เครือ่งอ่านบตัร เครือ่งสอดบตัร เครือ่งสง่บตัร เครือ่งคดิเลข เครือ่งทาํบญัช ีเครือ่ง
ถ่ายเอกสาร เครือ่งวทิย ุโทรทศัน์ เครือ่งรบัสง่วทิยทุุกชนิด เครือ่งอเิลก็ทรอนิกส ์เครือ่งเรดาร ์เครือ่งโซน่า 
เครือ่งเลเซอร ์เครือ่งเสยีง เครื่องบนัทกึภาพ เครือ่งทาํความรอ้น เครือ่งทาํน้ํารอ้น เครือ่งควบคุมความชืน้ 
เครือ่งมอืสือ่สารโทรคมนาคม รวมทัง้อะไหลแ่ละอุปกรณ์ของสนิคา้ดงักลา่วขา้งตน้ 

( 77 ) ประกอบกจิการหรอืเป็นตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ดว้ยเครือ่งจาํหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ
จาํหน่าย ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซือ้ใหบ้รกิาร เครือ่งจาํหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิรวมทัง้อะไหล ่และอุปกรณ์ของเครือ่ง
ดงักลา่ว 

( 78 ) ประกอบกจิการธุรกจิแฟรนไชส ์
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ในสว่นของการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทันัน้ บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ขอ้ 3 สว่นทีร่ะบุเกีย่วกบัจาํนวนขอ้ของวตัถุประสงค ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์
ของบรษิทั จากเดมิระบุวา่วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจีาํนวน 43 ขอ้ แกไ้ขเพิม่เตมิเป็น 78 ขอ้ 

ความเหน็คณะกรรมการ  พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ
วตัถุประสงคข์องบรษิทัตัง้แต่ขอ้ 44 - 78 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 
และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 เป็น วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจีาํนวน 78 ขอ้ 

การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ไดโ้ปรดเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557  ในวนัพฤหสับดทีี ่12 
มถุินายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งประชุม C ชัน้ 9 อาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา 
กรงุเทพฯ  บรษิทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เวลา 12.00 น.  โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่
มสีทิธใินการเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ใน
วนัศุกรท์ี ่23 พฤษภาคม 2557 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทา่นใดทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนกรณุากรอก
ขอ้ความลงในหนงัสอืมอบฉนัทะทีไ่ดจ้ดัสง่มาน้ีใหค้รบถว้นสมบรูณ์และมอบใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะก่อนวนัประชุม และ
หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
ดงัน้ี  1) นายสาโรช ลํ้าเลศิประเสรฐิกุล  2) นายประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั  3) นายคเชนทร ์เบญจกุล  4) นายวรสทิธิ ์
โภคาชยัพฒัน์   นอกจากนัน้ทา่นผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้นายวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช เลขานุการบรษิทัฯ  เป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะ  ทัง้น้ี เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุม บรษิทัฯ ขอความรว่มมอืจากทา่นโปรดกรณุาสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัฯ ภายในวนัพธุที ่11 มถุินายน 2557 ดว้ย จกัขอบคุณยิง่  และเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีน
เขา้ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ บรษิทัฯ ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรด
นําหนงัสอืทีร่ะบุชื่อผูถ้อืหุน้ ซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ไวแ้ลว้ มาพรอ้มกนัน้ี 
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นอกจากน้ี เพือ่ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัประโยชน์สงูสดุในการประชุม และเป็นการรกัษาสทิธขิองทา่น หากทา่นม ี
คาํถามทีต่อ้งการใหก้รรมการ หรอืกรรมการชุดยอ่ย ชีแ้จงในประเดน็ของวาระ สามารถสง่คาํถามเป็นการลว่งหน้าได้
ทีเ่ลขานุการบรษิทัฯ cs@se-ed.com  หรอื นกัลงทุนสมัพนัธ ์ir@se-ed.com  หรอืกรรมการอสิระ id@se-ed.com  
หรอืโทรสาร 0-2739-8699  ทัง้น้ีหากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเรยีกดหูนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสาร
ประกอบการประชุม หนงัสอืมอบฉนัทะ สามารถเรยีกดไูดจ้ากเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ที ่
http://corporate.se-ed.com ไดต้ัง้แต่วนัศุกรท์ี ่16 พฤษภาคม 2557 

 

 

 
                                                                            ขอแสดงความนบัถอื 
                   โดยคาํสัง่ของคณะกรรมการ 
 
 
       
 
                                                                          (นายทนง โชตสิรยทุธ)์ 
             กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่1858/87-90 อาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 19 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ   
โทรศพัท ์0-2739-8000 กด 8  Fax. 0-2739-8699 
E-mail : ir@se-ed.com  
Website : www.se-ed.com 
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เอกสารแนบ 1 :  ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1 

 

 
รายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2557 
วนัพฤหสับดีท่ี 24 เมษายน 2557 

ณ ห้องประชมุ C ชัน้ 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร ์ 
ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรงุเทพฯ 

ก่อนเร่ิมประชมุ 

บรษิทัฯ จดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัชมขอ้มลูจากวดีทีศัน์เกีย่วกบัขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ประวตัคิวามเป็นมา
ของบรษิทัฯ ผลติภณัฑเ์ดน่ๆ ของบรษิทัฯ คลงัสนิคา้ซเีอด็ฯ การแนะนําขอ้มลูของโรงเรยีนเพลนิพฒันา และกจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ รวมถงึเผยแพรเ่ทปบนัทกึ เรือ่ง การสง่เสรมิบรรษทัภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน เป็นตน้ 

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 54 ราย และผูม้อบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมแทน 118 ราย รวมทัง้สิน้ 
172 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้221,066,562 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่าย และเรยีกชาํระแลว้เตม็มลูคา่ จาํนวน 
391,944,418 หุน้ คดิเป็น 56.45% ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้  ซึง่มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่
น้อยกวา่ 25 ราย หรอืไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และมจีาํนวนหุน้นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึงใน
สามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึถอืวา่เป็นอนัครบองคป์ระชุม 

คุณสมบรูณ์ ชนิสวนานนท ์ประธานกรรมการ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชุม กลา่วเปิดการประชุม  โดยกลา่วตอ้นรบัทา่นผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทุกทา่น เขา้สูก่ารประชุมใหญ่สามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2557 และชีแ้จงวา่ 

ซเีอด็ฯ เป็นบรษิทัฯ หน่ึงทีต่ระหนกั และใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี เราจงึมุง่มัน่ใหบ้รษิทัฯ มี
ระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เพือ่สรา้งความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ และการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ  ดงันัน้ การจดัการประชมุใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี จะคาํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัเป็นหลกั เพือ่ให้
เป็นไปตามหลกัการสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม  และเสนอรายชื่อบุคคลเพือ่คดัเลอืกเขา้เป็น
กรรมการเป็นการลว่งหน้าได ้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-11-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2556  อยา่งไรกต็าม ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการ
เป็นการลว่งหน้า 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดนํ้าหนงัสอืเชญิประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึน้เวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์เพือ่
เผยแพรใ่หน้กัลงทุนรบัทราบ ตัง้แต่วนัที ่21 มนีาคม 2557  พรอ้มกนันัน้ บรษิทัฯ ไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมทาง
ไปรษณีย ์ตัง้แต่วนัที ่28 มนีาคม 2557 ซึง่เป็นการสง่เอกสารไปยงัผูถ้อืหุน้มากกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุม 

ประธานฯ กลา่วแนะนํา กรรมการบรษิทัฯ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

กรรมการบริษทัฯ 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม:  จาํนวน 9 ทา่น 

1. คุณสมบรูณ์   ชนิสวนานนท ์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน และกรรมการอสิระ 

2. คุณสาโรช   ลํ้าเลศิประเสรฐิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอสิระ 

3. คุณประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. คุณคเชนทร ์  เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
5. คุณไพรชั   สฏิฐกุล กรรมการ 
6. คุณวรสทิธิ ์  โภคาชยัพฒัน์ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน และกรรมการอสิระ 
7. รศ.ยนื   ภู่วรวรรณ กรรมการ 
8. คุณทนง   โชตสิรยทุธ ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
9. คุณวบิลูยศ์กัดิ ์  อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทัฯ 

กรรมการบรษิทัฯ ทีล่าประชุม:  จาํนวน 1 ทา่น 

1. คุณวฒันา เชยีงกลู  กรรมการ 

และ คุณอาร ี แซ่อึง้  ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี ซึง่จะเป็นผูต้อบขอ้ซกัถามทางดา้นบญัช ี  

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทีเ่ขา้รว่มประชุม:  จาํนวน 2 ทา่น 

1. คุณขตัตยิา    เรยีงสา ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ จากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

2. คุณอธษิฐ ์  ตระกลูเดช ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ จากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีรรมการตรวจสอบคะแนนทีเ่ป็นกลาง คอื  คุณสนุนัทร ์ พว่งแมก่ลอง            
ทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัฯ ซึง่มาจาก สาํนกังาน ชวน แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ทนายความ เพือ่ทาํหน้าที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีง   

ประธานฯ ขอเชญิผูถ้อืหุน้ทุกท่านรบัฟงัรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนในแต่ละวาระผา่นทางเทปบนัทกึเสยีงดงัน้ี 

1. ในการลงมตขิองแต่ละวาระ ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ โปรดลงความเหน็ในใบลงคะแนนทีท่า่นไดร้บัจากการ
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม   

2. สาํหรบัในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวน
หุน้ทีม่ ีหรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะมา  ทัง้น้ี ในการรวบรวมผลคะแนน  บรษิทัฯ จะนําคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย 
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หรอืงดออกเสยีง  หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ก. และ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงในแต่ละ
วาระได ้ แต่ผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ค. สามารถแบง่คะแนนเสยีงได ้ และการออกเสยีงในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ก. และ ข. ถา้ออกเสยีงเกนิ หรอื ขาด หรอื แบง่คะแนนเสยีง จะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีง
ทัง้หมด  สว่นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ถา้ออกเสยีงเกนิ จะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีงทัง้หมด  แต่ถา้ออก
เสยีงขาดจาํนวน จะถอืวา่สว่นทีข่าดเป็นการงดออกเสยีง 

4. ประธานฯ จะสอบถามทา่นผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการออกเสยีงไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง โปรดยกมอืและสง่ใบ
ลงคะแนนใหก้บัเจา้หน้าที ่ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีท่าํการตรวจนบัคะแนน  กรณีทีไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็ดว้ย  
หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืวา่ทา่นผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีนํ่าเสนอ 

5. เจา้หน้าทีจ่ะตรวจนบัคะแนน โดยการใชร้ะบบบารโ์คด้ สแกนแถบบารโ์คด้บนใบลงคะแนน เพือ่ความ
สะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ  และจะประกาศใหท้ีป่ระชุมรบัทราบต่อไป 

6. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่บีตัรลงคะแนน  ประสงคจ์ะไมอ่ยูใ่นหอ้งประชุมในระหวา่งการประชุมวาระใด  และ
ตอ้งการรกัษาสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของทา่นในวาระนัน้ๆ  ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนใน
วาระนัน้ๆ  และมอบใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีห่น้าประตดูว้ย  เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีไ่ดต้รวจนบัคะแนนเมือ่ถงึวาระนัน้ๆ  
หากไมไ่ดม้อบไว ้บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดอ้อกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ   รวมทัง้วาระทีเ่หลอือยูท่ ัง้หมด 

7. สาํหรบัการลงคะแนนในวาระ การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงการประเมนิการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี  ของสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน  และสาํนกังาน ก.ล.ต.  ทีต่อ้งการใหม้กีารนบัคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ  
ดงันัน้ เพือ่ใหจ้าํนวนหุน้และคะแนนเสยีงมคีวามแน่นอน  บรษิทัฯ จะหยดุพกัการลงทะเบยีนชัว่คราวเมือ่
เริม่วาระน้ี  และขณะทีม่กีารนบัคะแนนจากใบลงคะแนนในหอ้งประชุม  บรษิทัฯ จะขอเกบ็ใบลงคะแนนเหน็
ดว้ยทัง้หมดของวาระน้ีในหอ้งประชุม  เพือ่รวบรวมไวต้รวจสอบภายหลงัจบการประชุม  และในวาระน้ีจะ
เป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

8. ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ  ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอความคดิเหน็ หรอื ซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถาม กรณุายกมอื และเมือ่ประธานฯ 
อนุญาตแลว้  ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมก่อนดว้ยวา่  เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ  จากนัน้กรณุาแจง้ชื่อและ
นามสกุล  ก่อนซกัถามหรอืแสดงความเหน็ ดว้ยทุกครัง้ 

อยา่งไรกต็าม สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยในแต่ละวาระ ขอใหส้ง่ใบลงคะแนนก่อนออกจากหอ้งประชุม 
เพือ่ใหฝ้า่ยจดัการประชุมเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ประธานฯ ไดก้ลา่วดาํเนินการประชุมต่อ  ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี  1/2556  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน  พ.ศ.  
2556 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่
25 เมษายน พ.ศ. 2556  ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชุมฯ ใหท้า่นผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม
ลว่งหน้าแลว้  รวมทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชุมฯ ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

244,298,520 244,298,520 0 0 

100% 100% 0% 0% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 
 
 
วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชี  2556  รบัรองรายงานประจาํปี 
2556  และรบัรองรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี  2556 

ประธานฯ เชญิคุณทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  ในรอบปี พ.ศ. 
2556 ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 

คุณทนง โชตสิรยทุธ ์ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ทีผ่า่นมา  โดยมผีลการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 สรปุผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ประจาํปี พ.ศ. 2556 

กาํไรสทุธ ิ

- ผลการดาํเนินงานในปี 2556 ปรากฎดงัน้ี:  

 กาํไรสทุธ ิ(ตามงบการเงนิรวม) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  72.29 ลา้นบาท ลดลง 65.4% จากปีก่อน 
(2555 : 209.09 ลา้นบาท) 

 กาํไรสทุธ ิ(ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) 73.39 ลา้นบาท ลดลง 63.6% จากปีก่อน 
(2555 : 210.79 ลา้นบาท) 

รายได ้

- ผลลพัธไ์ด:้  

 รายไดร้วม (ตามงบการเงนิรวม) 5,357.37 ลา้นบาท ลดลง 6.4% จากปีก่อน 
(2555 : 5,726.21 ลา้นบาท) 

 รายไดร้วม (ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) 5,225.74 ลา้นบาท ลดลง 6.7% จากปีก่อน 
(2555 : 5,600.61 ลา้นบาท) 

การลดลงสว่นใหญ่มาจากยอดขายธุรกจิคา้ปลกีของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์โดยยอดขายในสาขาเดมิ 
(same store sale) ลดลงจากปีก่อน 12.33% จากปีก่อน 
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 สดัส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2556 (2555) 

ตามงบการเงนิรวม                         2556         2555 

- ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์           81.27%         (82.82%) 
 (Same Store Sales -12.33%)  
- จดัจาํหน่าย                    13.95%      (12.61%) 
- วารสาร*                         0.96%          (0.87%) 
- SLC + Kiddy Camp              0.35% (0.06%) 
- รบัจา้งพมิพ ์           0.17%           (0.02%) 
- คา่ธรรมเนียมการศกึษา       2.39%          (2.15%)    
- รายไดอ้ื่นๆ                      0.91%          (1.47%) 

                      *เฉพาะรายไดร้บัโฆษณา และการจดังาน 

 กาํไรขัน้ต้น 

กาํไรขัน้ตน้ (ตามงบการเงนิรวม) เพิม่ขึน้ 3.81% ในขณะที ่คา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร (ตามงบการเงนิรวม) 
เพิม่ขึน้ 3.86%  ซึง่สว่นหน่ึงเป็นผลจาก 

- คา่จา้งบุคลากร จากการปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืนของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัอตัราคา่แรงขัน้ตํ่า 

- คา่ใชจ้า่ยจากสาํรองสนิคา้เคลื่อนไหวชา้ เกดิจากกลุม่แบบเรยีนหนงัสอืต่างประเทศ ทีใ่ชเ้วลาขายเกนิ
กวา่ 5 ปี 

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานเพิม่สงูขึน้ ไดแ้ก่ คา่เชา่, คา่สาธารณูปโภค และคา่บรกิารสว่นกลางที่
มเีงือ่นไขการจา่ยแบบคงทีเ่พิม่ขึน้  

- ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิปอนดม์คีวามผนัผวนสงู และผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นที่
ยงัไมเ่กดิขึน้ของเจา้หน้ีต่างประเทศคงเหลอื 

ในปี พ.ศ. 2556  บริษทัฯ มีกิจกรรมท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

 รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เปิดสาขาเพิม่ขึน้จาํนวน 22 สาขา  รวมเป็นสาขาทีย่งัเปิดดาํเนินการอยู ่ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 ทัง้สิน้ 444 สาขา (กทม.+ปรมิณฑล = 148 ต่างจงัหวดั = 296)  และ Kisok จาํนวน 
11 จุดขาย 

 สาขาทีเ่ปิดใหมใ่นปี พ.ศ. 2556 

- เซน็ทรลั  :   อุบลราชธานี / เชยีงใหม ่/ หาดใหญ่ สงขลา 

- เทสโกโ้ลตสั  :  แมส่อด ตาก / พระแสง สรุาษฏรธ์านี  / นครสวรรค ์/  เชยีงของ เชยีงราย / เมอืงสโุขทยั / 
เวยีงสระ สรุาษฎรธ์านี / แกลง ระยอง / บวัใหญ่ นครราชสมีา / สงขลา / อ่อนนุช 80 / ฉลอง ภเูกต็ 

- บิก๊ซ ี :  รอ้ยเอด็ / ลาํลกูกา ปทุมธานี / อ่างทอง / สมทุรสงคราม /  สพุรรณบุร ี/ ตรงั 

- โฮมโปร  : ชยัภมู ิ

- อื่นๆ  :  ตกึคอม อุดรธานี 
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 จงัหวดัทีย่งัไมม่สีาขาในตวัเมอืง ณ สิน้ปี พ.ศ. 2556  (6 จงัหวดั จาก 77 จงัหวดั) 

 ภาคเหนือ  :  แมฮ่อ่งสอน   

 ภาคกลาง  :  นครนายก   อุทยัธานี  

 ภาคตะวนัออก  :  ปราจนีบุร ี

 ภาคใต ้ :  นราธวิาส  ปตัตานี 

 ปรบัปรงุสาขาเดมิจาํนวน 15 สาขา   

- เซน็ทรลั : แอรพ์อรต์เชยีงใหม ่

- เทสโกโ้ลตสั : รามอนิทรา / สมุทรสงคราม / พษิณุโลก / อุดรธานี / สพุรรณบุร ี/ ลาํปาง / ชยันาท 

- บิก๊ซ ี: แจง้วฒันะ / ศรนีครนิทร ์

- โฮมโปร : ขอนแก่น / อุดรธานี  

- อื่นๆ : สยามเซน็เตอร ์/ แคมปสัวอลค์ ท๊อปสเ์กษตร / ซคีอน บางแค  

 จงัหวดัทีม่มีากกวา่ 4 สาขา สิน้ปี 2556 (2555) 
- กรงุเทพ 90 (94)  - ฉะเชงิเทรา 9 (9) 
- ชลบุร ี 25 (25)  - ลพบุร ี 7 (7) 
- ปทุมธานี 19 (18)  - พษิณุโลก 7 (7) 
- นนทบุร ี 16 (16)  - เชยีงราย 7 (6) 
- สมทุรปราการ 15 (15)  - ศรสีะเกษ 6 (6) 
- เชยีงใหม ่ 14 (13)  - นครปฐม 6 (6) 
- สงขลา 12 (10)  - ประจวบครีขีนัธ ์ 6 (6) 
- ระยอง 11 (10)  - ตรงั 6 (6) 
- อุบลราชธานี 11 (10)  - สพุรรณบุร ี 6 (5) 
- ขอนแก่น 10 (11)  - กาญจนบุร ี 5 (6) 
- นครราชสมีา 10 (9)  - ภเูกต็ 5 (5) 
- สรุาษฎรธ์านี 10 (8)  - สกลนคร 5 (5) 
- ราชบุร ี 9 (9)  - กาํแพงเพชร 5 (4) 
- อุดรธานี 9 (9)  - นครสวรรค ์ 5 (4) 

 ไดป้รบัปรงุศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center เพือ่ใหเ้ป็นธุรกจิการศกึษาเตม็รปูแบบ  โดยมรีปูแบบ
ธุรกจิเป็นโรงเรยีนสอนเสรมิ  ศนูยก์ารเรยีนรู ้ กจิกรรมพฒันาศกัยภาพและอจัฉรยิภาพของเยาวชน ใน
สาขาทีม่คีวามจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ  ประกอบดว้ย 

o หลกัสตูรคณิตศาสตร ์FAN Math ทีเ่น้นเรยีนคณิตศาสตรอ์ยา่งเขา้ใจ  ฝึกทกัษะคดิวเิคราะห ์ แกไ้ข
โจทยป์ญัหา โดยใชส้ือ่ Animation 

o หลกัสตูรภาษาองักฤษ ACTive English ซึง่ไดนํ้าสือ่ Interactive Multimedia มาใชใ้นการเรยีนการสอน 
โดยเน้นการเพิม่อตัราการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรยีน อยา่งสนุกสนาน และเป็นการจดัการเรยีนรูใ้น
รปูแบบกจิกรรม 
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o หลกัสตูร iKids หลกัสตูรที ่เน้นพฒันาดา้น “นวตักรรม” ใหก้บัเดก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นที่
เกีย่วขอ้งกบัหุน่ยนต ์วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

 SE-ED Learning Center เปิดสาขาในปี 2556 จาํนวน 14 สาขา รวมเป็นสาขาทีย่งัเปิดดาํเนินการอยู ่ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ทัง้สิน้ 17 สาขา 

 ขยายศกัยภาพของระบบโลจสิตกิส ์บนพืน้ที ่30 ไร ่ ถนน บางนา-ตราด กม. 21 คาดวา่เริม่เปิดใชง้านเตม็
ระบบกลางปี 2557 

รายการ 
ทีด่นิ 30 ไร ่
ราคาทีด่นิ 267 ลา้นบาท 

ราคาประเมนิ ณ 27 เมษายน 2555* 360 ลา้นบาท 

มลูคา่การก่อสรา้ง (ไมร่วมราคาทีด่นิและภาษมีลูคา่เพิม่) 552 ลา้นบาท 
เปิดดาํเนินการอยา่งเตม็รปูแบบ มถุินายน 2557 

* บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จาํกดั เป็นผูป้ระเมนิราคา 

 นอกจากน้ี  การทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาการกาํกบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด ซึง่ความ
มุง่มัน่ในการดาํเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใสดงักลา่ว ไดส้ง่ผลสะทอ้นในปี 2556 ดงัน้ี 

รางวลัอนัทรงเกียรติท่ีได้รบั 

o ไดร้บัรางวลั SET Award of Honor 2013 (รางวลัเกยีรตยิศแห่งความสาํเรจ็) ดา้นการรายงาน
บรรษทัภบิาล  จากงาน SET Awards 2013  ซึง่ไดร้บัตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 

o ไดร้บัการประเมนิบรรษทัภบิาล (Corporate Governance Report) ระดบั “ดเีลศิ”  หรอื 5 ดาว 
ต่อเน่ืองกนั 6 ปีซอ้น (2551 - 2556) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

o ไดร้บัการประเมนิในเรือ่งการจดัการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ (AGM) ระดบั “5 TIA” ดว้ยคะแนนเตม็ 
100 คะแนน ต่อเน่ืองกนั 5 ปีซอ้น (2552 – 2556) จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณสาโรช ลํ้าเลศิประเสรฐิกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ระชุม 

คุณสาโรช  กลา่วรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ทีม่สีาระสาํคญั
ดงัน้ี  

 สอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส  และงบการเงนิประจาํปี พ.ศ. 2556 
 สอบทานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
 สอบทานการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 
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 สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว 

 กาํกบัดแูลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
 คดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

 
คณะกรรมการตรววจสอบมคีวามเหน็วา่ การทาํและเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถกูตอ้ง 

ครบถว้น เชื่อถอืได ้และบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานกาํกบัดแูล 

นอกจากนัน้ ผลจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ พบวา่ไมม่รีายการทีก่ระทบต่อบรษิทัฯ ที่
เป็นสาระสาํคญั 

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  กลา่วรายงานผลการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  ในรอบปี 2556  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดม้ี
การประชุมตามวาระ จาํนวน 3 ครัง้  มขีอบเขต  หน้าที ่ และความรบัผดิชอบ ในการกาํหนดวธิกีารทาํหน้าทีส่รรหา
กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้จดัทาํแผนการสบืทอดตําแหน่ง และกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มกีารปฏบิตัหิน้าทีส่าํคญัๆ ในปี 2556 ดงัน้ี 

 พจิารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ  และกรรมการตรวจสอบ  เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้
พจิารณา 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยเสนอรายชื่อผูม้คีุณสมบตั ิเป็นการลว่งหน้าจากผูถ้อืหุน้สว่นน้อย  ผา่นทาง
ชอ่งทางตดิต่อของบรษิทัฯ  เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณา 

 พจิารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  ซึง่ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดในรายงาน
ประจาํปี ในหวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  โดยการพจิารณาคา่ตอบแทนดงักลา่วจะสอดคลอ้ง
กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกจิ และอา้งองิกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ 

คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ ในการเปิดสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรไ์ดม้กีารศกึษาเรื่อง 
Flexibility หรอืไม ่และหลงัจากเปิดสาขาไปแลว้มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานของสาขา และแสดงความเหน็วา่มบีาง
สาขาทีเ่ปิดอยูใ่นพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้เดยีวกนั 2 สาขา  และบางสาขาเปิดในพืน้ที ่ทีม่ปีระชากรอาศยัอยูน้่อย 

คุณทนง ชีแ้จง  การเปิดสาขานัน้ประกอบดว้ยหลายเหตุผล ไดแ้ก่ คูค่า้อาจขอใหเ้ปิดถงึแมว้า่จะพจิารณาแลว้
วา่ไมเ่หมาะสม แต่บรษิทัฯ เองกจ็าํเป็นตอ้งรกัษาความสมัพนัธท์างการคา้ไวใ้นระดบัหน่ึง  ซึง่กม็กีารควบคุมการเปิด
สาขาเหลา่น้ีไมใ่หม้มีากเกนิไป  หรอืในบางสาขาเปิดเป็นสาขาขนาดเลก็ แต่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องศนูยก์ารคา้ทีม่ศีกัยภาพ  
จงึจาํเป็นตอ้งเปิดสาขาเพิม่เพือ่ลดความเสีย่งทีส่าขาขนาดเลก็อาจจะถกูยกเลกิสญัญา  ทาํใหเ้สยีโอกาสการขายใน
ศนูยก์ารคา้นัน้ๆ  ในการเปิดสาขาแต่ละพืน้ทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารประชุมหารอื วางแผนงานประเมนิความเสีย่ง ก่อนเปิด
สาขาทุกสาขา 
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คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอความคดิเหน็วา่  ในปี 2557 บรษิทัควรชะลอการเปิดสาขาลง  เพื่อ
ประเมนิสถานการณ์  และควรปิดสาขาประมาณ 35%  และรวมสาขาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั   เพือ่เป็นการลดตน้ทุน
ในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ คา่แรงพนกังาน คา่เชา่ศนูยก์ารคา้ 

คุณทนง  ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่  ในการเปิดสาขาใหมก่บัศนูยก์ารคา้ใหม ่มคีวามจาํเป็น เพราะหากวา่ศนูยก์าร 
คา้ทีเ่ปิดใหมม่ศีกัยภาพ แต่บรษิทัฯ ไมไ่ดไ้ปเปิด กจ็ะทาํใหเ้สยีโอกาสในการขาย  แต่ทัง้น้ีบรษิทัฯ เองกไ็ดม้กีาร
ประเมนิสถานการณ์ก่อนทุกครัง้ทีจ่ะทาํการเปิดสาขาใหม ่ สาํหรบัการพจิารณาปิดสาขา  หรอืควบรวมสาขาทีอ่ยูใ่น
พืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั บรษิทัฯ เองกม็กีารพจิารณาทุกเดอืน เพือ่วเิคราะหค์วามสามารถในการทาํกาํไร ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ
ปิดสาขา ดว้ยเหตุทีต่อ้งพจิารณาถงึความสามารถในการทาํไรในอนาคตประกอบดว้ย 

คุณบุญ จรสัฉิมพลกุีล ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ การตัง้มลูคา่สาํรองสนิคา้สญูหาย เสือ่มสภาพ และเคลื่อนไหวชา้ 
ในปี 2557  เหตุใดจงึมมีลูคา่สงู และการตัง้สาํรองสนิคา้สญูหายในปี 2557 ตัง้ไวท้ีม่ลูคา่เทา่ไหร ่ 

คุณอาร ีไดช้ีแ้จงวา่ บรษิทัฯ มกีารตัง้มลูคา่สาํรองสนิคา้สญูหายไว ้0.3% ของยอดขาย และเมือ่มกีารนบัสนิคา้
สญูหายจรงิ  บรษิทัฯ กจ็ะทาํการหกัรายการทีไ่ดต้ัง้สาํรองสนิคา้สญูหายไวอ้อก  และบนัทกึรายการสนิคา้สญูหายตาม
มลูคา่ทีส่ญูหายจรงิ  สาํหรบัมลูคา่สาํรองทีต่อ้งไวส้งู เกดิจากการตัง้สาํรองหนงัสอืทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศโดยจะ
พจิารณาจากสนิคา้ทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศทีม่กีารเคลอืนไหวชา้ หากสนิคา้นัน้ใชเ้วลาการขายเกนิกวา่ 5 ปี บรษิทัฯ 
จะมกีารตัง้มลูคา่สาํรองสนิคา้ทีเ่คลื่อนไหวชา้ไว ้แต่อยา่งไรกต็ามหากสนิคา้เหลา่น้ีมกีารขายเกดิขึน้กจ็ะแสดงเป็น
รายไดอ้ื่นในปีทีข่ายสนิคา้ได ้

คุณกฤตพล วภิาวกุีล ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามผลการดาํเนินการวา่เหตุใดกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนคา่
เสือ่มราคาและค่าใชจ้า่ยตดัจา่ย (EBITDA) จงึลดลงมาก 

คุณอาร ีชีไ้ดช้ีแ้จงวา่  EBITDA ในปี 2555 บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นสงูกวา่ปกต ิ ซึง่กค็อืรายไดจ้ากการกลบั
รายการทีด่นิดอ้ยคา่ทีไ่มใ่ชด้าํเนินงาน ประมาณ 17.5 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากเงนิปนัผลและดอกเบีย้รบัสงูกวา่ปี 
2556 ประมาณ 18 ลา้นบาท  ประกอบกบัยอดขายรวมในปี 2556 ลดลง สง่ผลใหก้าํไรขัน้ตน้ลดลงเกอืบ 70 ลา้นบาท  
และมกีารตัง้ยอดสาํรองทีเ่คลื่อนไหวชา้ไวป้ระมาณ 51 ลา้นบาท  โดยสว่นใหญ่เป็นหนงัสอืต่างประเทศ 

คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดม้มีาตรการป้องกนัหนงัสอืหายครบทุก
สาขาแลว้หรอืไม ่

คุณทนง  ไดช้ีแ้จงวา่ บรษิทัฯ ไมไ่ดท้าํการตดิตัง้เสากนัขโมยในทุกๆ สาขา เน่ืองจากการดาํเนินการตดิตัง้มี
คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ และมคีา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้สญัญาณทีต่วัหนงัสอื ดงันัน้จงึเลอืกตดิตัง้เสากนัขโมยเฉพาะสาขาที่
มแีนวโน้มการหายทีคุ่ม้คา่ต่อการลงทุนตดิตัง้เสากนัขโมย  อยา่งไรกต็ามในสาขาทีม่ยีอดสญูหายน้อย และไมไ่ดต้ดิตัง้
เสากนัขโมย บรษิทัฯ กไ็ดด้าํเนินตดิตัง้กลอ้ง CCTV เพือ่ชว่ยในการปฏบิตังิานมคีวามสะดวกเพิม่ขึน้ 

คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ สนิคา้ประเภทเครือ่งเขยีน หรอืของเลน่เป็นอยา่งไรบา้ง 

คุณทนง  ไดช้ีแ้จงวา่ ปจัจุบนัรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์หลายๆ สาขาไดม้กีารปรบัปรงุพืน้ทีเ่พือ่ใหไ้ดก้าํไรต่อพืน้ที่
ในระดบัหน่ึง โดยพจิารณาจากประเภทของสนิคา้ทีข่ายไดใ้นแต่ละสาขาเพือ่ใหส้าขามกีาํไรอยูร่อดได ้ แต่อยา่งไรก็
ตามกย็งัคงรกัษาภาพพจน์ของรา้นหนงัสอืไวอ้ยู ่

คุณนิตพิฒัน์  แตม้ไพโรจน์ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามวา่ สดัสว่นรายไดก้บัรายจา่ยของ SE-ED Learning 
Center ในขณะน้ีเป็นอยา่งไร 
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คุณทนง  ไดช้ีแ้จงวา่ ยอดขายของ SE-ED Learning Center ในขณะน้ียงัน้อยอยูเ่น่ืองจากสว่นใหญ่เป็นการ
เปิดสาขาในตอนปลายปี  และตอ้งใชเ้วลาในการทีจ่ะใหผู้ป้กครองไดรู้จ้กั แต่กม็แีนวโน้มกด็ขีึน้เรือ่ยๆ   สาํหรบัการ
ลงทุนนัน้บรษิทัฯ ไดล้งทุนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสตูร  การทาํ Animation  การทาํสือ่ Multimedia 
ทัง้หมด  การลงทุนต่อไปกเ็ป็นสว่นทีแ่ฟรนไชสต์อ้งลงทุนเอง ไดแ้ก่ คา่แฟรนไชส ์ คา่ธรรมเนียม  คา่ตกแต่งอาคาร 
SE-ED Leanrning Center  ถอืเป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะสรา้งกาํไรในอนาคตใหก้บับรษิทัฯ 

คณุปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมรบัผลกระทบมาตรการทางภาษ ี20% ทีจ่ะ
หมดในปีน้ี โดยปรบัเป็น 30% รวมถงึการปรบัขึน้ภาษมีลูคา่เพิม่จาก 7% เป็น 10% น้ีอยา่งไร 

คุณทนง ไดช้ีแ้จงวา่ ธุรกจิหนงัสอืเป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิม่ ดงันัน้บรษิทัฯ กจ็ะไดร้บั
ผลกระทบเรือ่งภาษมีลูคา่เพิม่เพยีงเลก็น้อย 

คุณอาร ีไดช้ีแ้จงวา่ ภาษนิีตบุิคคลทีจ่ะปรบัเพิม่เป็น 30% จะเริม่บงัคบัใชใ้นปี 2558 ตามพระราชกฤษฎกีา 

คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามวา่ บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมรบัผลกระทบอยา่งไรเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
บรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่นิยม Social Media มากขึน้ ทาํใหอ่้านหนงัสอืน้อยลง ทาํอยา่งไรใหผู้บ้รโิภคหนักลบัมา
อ่านหนงัสอืมากขึน้ 

คุณทนง ไดช้ีแ้จงวา่ ผลกระทบน้ีไมเ่พยีงแต่จะเกดิกบัเฉพาะบรษิทัฯ เทา่นัน้ แต่ยงักระทบถงึตลาดหนงัสอื
โดยรวมทัง้หมด  ซึง่ตอ้งมกีารกระตุน้วฒันธรรมการอ่านหนงัสอื โดยการรณรงคใ์หม้กีารแบง่เวลาในการอ่านหนงัสอื  
และหากทศิทางการอ่านหนงัสอืโดยรวมไดเ้ปลีย่นแปลงไปในทศิทางของ e-book ทางบรษิทัฯ เองกไ็ดเ้ตรยีมการไว้
ระดบัหน่ึงแลว้ ซึง่บรษิทัฯ สามารถทีจ่ะปรบัตวัได ้ และบรษิทัไดว้างแผนทีจ่ะขยายฐานธุกจิ ไดแ้ก่ การเปิดศนูยเ์รยีนรู ้
SE-ED Learning Center  การขาย Solution ใหก้บัสถานศกึษาทีเ่น้นทางดา้นภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ รวมถงึการ
ขายสนิคา้ประเภท nonbook ใหม้ากขึน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไมม่ผีู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,214,987 244,896,474 6,875,752 1,442,761 

100% 96.7148% 2.7154% 0.5698% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัช ี2556
รบัรองรายงานประจาํปี 2556  และรบัรองรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจาํปี 2556  
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วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติัและรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556  งบกาํไรขาดทนุ
ของบริษทัฯ  และงบกระแสเงินสด ส้ินสดุวนัเดียวกนั  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ประจาํปี  2556 

ประธานฯ เชญิ คุณทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมการผูจ้ดัการ รายงานสรปุรายการทีม่จีาํนวนเงนิทีส่าํคญัในงบแสดง
ฐานะทางการเงนิ และงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2556 

คุณทนง โชตสิรยทุธ ์ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ มสีาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย  มกีาํไรสทุธติามงบการเงนิรวม สาํหรบัปี 2556  ซึง่มจีาํนวน 72.29 ลา้นบาท 
ลดลง 65.4%  (จาก 209.09  ลา้นบาท) โดยสาเหตุเกดิจากการทีร่ฐับาลประกาศปรบัขึน้อตัราคา่แรงขัน้ตํ่า
เป็น 300 บาทต่อวนัในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมถงึขา่วการปรบัอตัรารายไดข้องขา้ราชการระดบัปรญิญา
ตรเีป็น 15,000 บาทต่อเดอืน สง่ผลกระทบใหค้่าใชจ้า่ยดา้นพนกังานสงูขึน้มาก ถงึแมร้ฐับาลจะลดอตัรา
ภาษลีงจาก 23% เป็น 20% กต็าม แต่ยงัไมส่ามารถชดเชยคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ได ้นอกจากนัน้ธุรกจิรา้น
หนงัสอืไมส่ามารถปรบัราคาหนงัสอืซึง่เป็นสนิคา้หลกั ใหส้อดคลอ้งกบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ไดด้ว้ยตนเอง 
ขณะเดยีวกนัผลของการแขง่ขนัอยา่งรนุแรงของศนูยก์ารคา้ และพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทนุ 

                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
ปี 2556 ปี 2555 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 61.25 242.94 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน (330.28) (330.12) 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (82.28) (136.37) 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (186.75) (223.37) 

กระแสเงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมการลงทุน จากการตดิตัง้ RACK, BUFFER และ CONVEYOR, คา่ตกแต่ง
อาคาร, งานระบบอาคาร, อุปกรณ์อื่นในคลงัสนิคา้, คอมพวิเตอรจ์ากการเปิดสาขาใหม ่

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จากการกูย้มืเงนิสดระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย ์เพือ่ใชจ้า่ยคา่
ก่อสรา้งคลงัสนิคา้ใหม ่และการจา่ยปนัผลของกาํไรไตรมาส 4/2555 ซึง่จา่ยในเดอืนพฤษภาคม 2556 

 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน สาํหรบัปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 

o ดา้นสนิทรพัย ์  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยท์ัง้สิน้ 2,599.46  ลา้น
บาท ลดลงจากปีก่อน 28.78 ลา้นบาท ลดลง 1.10%  เน่ืองจากไดม้กีารขายเงนิลงทุนชัว่คราว เพือ่
นําไปจา่ยคา่ก่อสรา้งคลงัสนิคา้แหง่ใหม ่ แต่กม็ทีีด่นิ และคลงัสนิคา้เพิม่ขึน้ 

o ดา้นหน้ีสนิ  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มหีน้ีสนิทัง้สิน้ 1,628.96 ลา้นบาท  ลดลง 62.40 ลา้นบาท คดิเป็น 
3.69% สว่นใหญ่เกดิจากการลดลงของเจา้หน้ีรายใหญ่ ซึง่ลดลงตามยอดขายสนิคา้ทีล่ดลง 

o สว่นของผูถ้อืหุน้  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีว่นของผูถ้อืหุน้คงเหลอื 970.50 ลา้นบาท โดยเป็นสว่น
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ จาํนวน 909.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 34.30 ลา้นบาท  เน่ืองจาก 

 กาํไรสทุธ ิสาํหรบัปี 2556 จาํนวน 72.29 ลา้นบาท 
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 กาํไรสะสมลดลงจากการจา่ยเงนิปนัผลรวม 60.64 ลา้นบาท 

 เพิม่ทุนจากการจา่ยหุน้ปนัผล ไตรมาส 4/2555 ตามอตัรา 10 หุน้เดมิ : 1 หุน้ใหม ่รวม 35.63 ลา้นบาท 

o อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ตามงบการเงนิรวม (ROA) อยูท่ี ่3.58% 

o อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามงบการเงนิรวม  (ROE) อยูท่ี ่8.10% 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็  

คุณกฤตพล วภิาวกุีล ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามวา่ ในการตัง้สาํรองสนิคา้สญูหายของปี 2556 ซึง่ตัง้ยอด
สาํรองไวส้งู จะทาํใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรในปี 2557 หรอืไม ่

คุณอาร ี ชีแ้จงวา่ ในสว่นน้ีประกอบดว้ยการตัง้สาํรองสนิคา้สญูหาย การตัง้สาํรองสนิคา้เสือ่มสภาพ และการตัง้
สาํรองสนิคา้เคลื่อนไหวชา้  สาเหตุทีต่ ัง้ยอดสาํรองไวส้งู สว่นใหญ่เป็นยอดทีเ่กดิจากหนงัสอืต่างประเทศทีม่กีาร
เคลื่อนไหวชา้ คาดวา่จะใชเ้วลาในการขายสนิคา้ดงักลา่วเกนิกวา่ 5 ปี  ดงันัน้หากบรษิทัฯ สามารถขายสนิคา้ทีเ่คลื่อน
ไหวช้า้ไดใ้นปีถดัๆ ไป บรษิทัฯ กจ็ะรบัรูเ้ป็นรายไดก้ลบัมา 

คุณกฤตพล วภิาวกุีล ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามวา่ การทีบ่รษิทัฯ นําเงนิหมุนเวยีนระยะสัน้ไปลงทุน ในการ
ก่อสรา้งศนูยก์ระจายสนิคา้ ซึง่เป็นการลงทุนในระยะยาว จะกระทบต่อการบรหิารกระแสเงนิสดของบรษิทัฯหรอืไม ่

คุณอาร ีชีแ้จงวา่ เงนิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งอยูข่ณะน้ีเป็นเงนิในสว่นเจา้หน้ีทีย่งัไมถ่งึกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี 
อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัวิงเงนิกูร้ะยะยาว ประมาณ 500 ลา้นบาท และไดร้ายงานต่อตลาด
หลกัทรพัยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไมม่ผีู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253.229,848 253,097,290 128,707 3,851 

100% 99.9477% 0.0508% 0.0015% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตัแิละรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนของบรษิทัฯ และงบกระแสเงนิสด สิน้สดุวนัเดยีวกนั 
 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัจ่ายปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2556  และพิจารณาจดัสรรกาํไรสทุธิ
เป็นสาํรองตามกฎหมาย 

บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผล ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ  สาํหรบัการการจา่ยปนัผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้
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พจิารณาถงึศกัยภาพการเตบิโตของผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจาํเป็น และความเหมาะ 
สมในอนาคต ตลอดจนจดัสรรทุนไวส้ว่นหน่ึงเพื่อการลงทุนและสรา้งผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัผูถ้อืหุน้  จงึขอ
เสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธเิป็นสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยปนัผล 
สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556  ดงัน้ี 

1. สาํรองตามกฎหมาย 
สาํหรบัปี 2556 บรษิทัฯ  มกีาํไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จาํนวน 73.39 ลา้นบาท  ทัง้น้ีบรษิทัฯ ได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจาํนวนเงนิ 39.19 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่
ครบตามจาํนวนทีต่อ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ 

2. เงินปันผลประจาํปี 
สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2556  บรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็สมควรจา่ยเงนิปนัผล ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท 

รวมเป็นเงนิไมเ่กนิ 70,549,995.24 บาท จากจาํนวนหุน้ 391,944,418 หุน้ 

 โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล ในวนัองัคารที ่6 พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพธุที ่
7 พฤษภาคม 2557 และมกีาํหนดจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วในวนัพฤหสับดทีี ่22 พฤษภาคม 2557 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็  

คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามวา่ เหตุใดบรษิทัฯ จงึจา่ยเงนิปนัผลถงึรอ้ยละ 95% จากผล
ประกอบการในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  ซึง่บรษิทัฯ ควรจา่ยปนัผลเพยีง 60% จากผลประกอบการในงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการรองรบัการผนัผวนทางเศรษฐกจิในอนาคต 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวา่ คณะกรรมการไดพ้จิารณาถงึผลการดาํเนินงาน  ขวญัและกาํลงัใจของผูถ้อืหุน้ และ
ผลกระทบต่อราคาหุน้ในตลาด  

คุณประสทิธิ ์พริญัเจรญิ ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้สดงความเหน็ ชื่นชมบรษิทัฯ ทีจ่า่ยปนัผล 0.18 บาท  
เพือ่เป็นการรกัษาขวญักาํลงัใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากราคาหุน้ไดต้กลงมามากแลว้ การรกัษาระดบัการจา่ยเงนิปนัผล
สง่ผลใหร้าคาหุน้ไมต่กลงกวา่ทีเ่ป็นอยู ่

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไมม่ผีู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,235,348 253,149,641 85,707 0 

100% 99.9662% 0.0338% 0% 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-23-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตักิารจา่ยปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2556  
โดยเป็นการจา่ยในรปูของเงนิปนัผล ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท  โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล ใน
วนัองัคารที ่6 พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพธุที ่7 พฤษภาคม 2557 และมกีาํหนดจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่ว
ในวนัพฤหสับดทีี ่22 พฤษภาคม 2557 
 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ และกรรมการท่ีมาจาก
ตวัแทนผูถื้อหุ้น 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั และ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16  ซึง่กาํหนดให้
กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ในอตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
ทัง้หมด  ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 ซึง่ใน
การประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีมกีรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ทา่น ดงัน้ี 

1)  คุณคเชนทร ์  เบญจกุล            กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

2)  คุณวรสทิธิ ์  โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

3)  คุณไพรชั   สฏิฐกุล          กรรมการ 

บรษิทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตน์กัลงทุนของบรษิทัฯ เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัทิี่
เหมาะสม เพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน 2556 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2556  แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรอืวาระการประชุมเขา้มายงับรษิทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสดุแก่การ
ดาํเนินการของบรษิทัฯ   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 3 ทา่นน้ี  ทีพ่น้
ตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 

ทัง้น้ีทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดพ้จิารณาเสนอชื่อกรรมการทีม่าจากตวัแทนผู้
ถอืหุน้ จาํนวน 2 ทา่น โดยเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัต่ิอไปตามรายชื่อดงัน้ี 

1) คุณจริาภรณ์   รุง่ศรทีอง         ตวัแทนจากบรษิทัฯ จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

2)  คุณระฟ้า  ดาํรงชยัธรรม ตวัแทนจากบรษิทัฯ จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

ดงันัน้จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และ
กรรมการทีม่าจากตวัแทนผูถ้อืหุน้ จาํนวนทัง้สิน้ 5 ทา่นดงัต่อไปน้ี 

 

 

 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-24-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ท่านท่ี 1   คณุคเชนทร ์ เบญจกลุ 

โดยผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดประวตักิรรมการ และผลการปฏบิตังิานในระหวา่งทีเ่ป็นกรรมการ ไดจ้าก
สไลด ์

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ 

คุณอรรถพล  อุดมวนิช ผูถ้อืหุน้ ไดข้อใหคุ้ณคเชนทรไ์ดแ้สดงวสิยัทศัน์ และจะเขา้มาชว่ยบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งไร 

คุณคเชนทร ์เบญจกุล ไดแ้นะนําตนเอง และกล่าวถงึประสบการณ์ทาํงาน ดงัน้ี 

- ไดเ้คยทาํงานเป็นนกัวเิคราะหอ์าวโุส ใหก้บักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ มคีวามเชีย่วชาญดา้นการ
วเิคราะหท์างการเงนิ และทางบญัช ี  

- ทีผ่า่นมาไดใ้ชค้วามเชีย่วชาญน้ีในการแสดงความคดิเหน็ และใหค้าํแนะนําในการประชุมคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ มาโดยตลอด ปจัจุบนัไดด้าํรงตาํแหน่งทีป่รกึษาฝา่ยทรพัยากรบุคคลของโรงเรยีนเพลนิพฒันา 
ตัง้แต่ปี 2548 และยงัใหค้าํแนะนําในดา้นการเงนิใหก้บัโรงเรยีนเพลนิพฒันา 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  

ประธานฯ จงึไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน  และสง่ใบลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,235,348 253,170,127 0 65,221 

100% 99.9742% 0% 0.0258% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตักิารแต่งตัง้คุณคเชนทร ์ เบญจกุล เป็นกรรมการบรษิทัฯ 
อกีวาระหน่ึง 

ท่านท่ี 2   คณุวรสิทธ์ิ  โภคาชยัพฒัน์ 

โดยผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดประวตักิรรมการ และผลการปฏบิตังิานในระหวา่งทีเ่ป็นกรรมการ ไดจ้าก
สไลด ์

ประธานฯ เชญิคุณวรสทิธิ ์แสดงวสิยัทศัน์ 

คุณวรสทิธ ์โภคาชยัพฒัน์ ไดแ้นะนําตนเอง และกลา่วถงึประสบการณ์ทาํงาน ดงัน้ี  

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ เป็นเวลา 15 ปี มคีวามเชีย่วชาญทางดา้นการเงนิ ไดเ้ขา้มาชว่ยบรษิทัฯ 
ในการดแูลเรือ่งการเงนิ ความเสีย่งของบรษิทัฯ 

- ปจัจุบนัดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนของบรษิทัฯ  



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-25-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

ประธานฯ จงึไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน  และสง่ใบลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,235,348 251,617,030 67,557 1,550,761 

100% 99.3609% 0.0267% 0.6124% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตักิารแต่งตัง้คุณวรสทิธิ ์ โภคาชยัพฒัน์                      
เป็นกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง 

ท่านท่ี 3   คณุไพรชั  สิฏฐกลุ  

โดยผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดประวตักิรรมการ และผลการปฏบิตังิานในระหวา่งทีเ่ป็นกรรมการ ไดจ้าก
สไลด ์

ประธานฯ เชญิคุณไพรชั แสดงวสิยัทศัน์ 

คุณไพรชั สฏิฐกุล ไดแ้นะนําตวัเอง และกลา่วถงึประสบการณ์ทาํงานดงัน้ี 

- ไดท้าํงานรว่มกบับรษิทัฯ ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ ไดร้ว่มผา่นวกิฤตของบรษิทัฯ มาโดยตลอด 

- ไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และจะใชค้วามรูค้วามสามารถ ในการชว่ยดแูล
ผลประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  

ประธานฯ จงึไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน  และสง่ใบลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,235,348 244,894,672 6,771,765 1,568,911 

100% 96.7064% 2.6741% 0.6195% 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-26-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตักิารแต่งตัง้ คุณไพรชั  สฏิฐกุล  เป็นกรรมการบรษิทัฯ 
อกีวาระหน่ึง 

ท่านท่ี 4   คณุจิราภรณ์  รุ่งศรีทอง  

โดยผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดประวตักิรรมการ และผลการปฏบิตังิานในระหวา่งทีเ่ป็นกรรมการ ไดจ้าก
สไลด ์

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ 

คุณวสนัต ์บรรเรงิศร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มหีลกัเกณฑ์
อยา่งไรในการคดัเลอืก หรอืพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการของบรษิทัฯ มแีรงกดดนัอยา่งไรหรอืไม ่

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวา่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไมม่แีรงกดดนัใดๆ ในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ เองไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อทีเ่หมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการ  แต่ไมม่ผีูใ้ดเสนอรายชื่อ
เพิม่เตมิ  บรษิทัฯ เองกไ็มไ่ดม้ขีอ้บงัคบัใดๆ ในการหา้มผูถ้อืหุน้เขา้มาเป็นกรรมการ  บรษิทัฯ ไมไ่ดม้กีารกดีกนั หรอื
สง่เสรมิกลุม่ใดกลุม่หน่ึงโดยเฉพาะ  เพยีงขอใหม้คีวามสามารถ และมคีุณสมบตั ิกส็ามารถเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการ
พจิาณาได ้

คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ คุณจริาภรณ์ รุง่ศรทีอง และคุณระฟ้า ดาํรงชยัธรรม มี
วสิยัทศัน์ในการพฒันาบรษิทัฯ ใหม้คีวามกา้วหน้าไดอ้ยา่งไร  มกีารประสานงานกบับรษิทัแกรมมีใ่หบ้รษิทัฯ เกดิ
ประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 

ประธานฯ เชญิคุณทนงชีแ้จง 

คุณทนง ไดช้ีแ้จงวา่ คุณจริาภรณ์ รุง่ศรทีอง ไดเ้คยเป็นกรรมการของบรษิทัฯ มาก่อน ทีผ่า่นมาไดช้ว่ยในการ
วางแผนกลยทุธ ์ทศิทาง และรว่มวางแผนทางการตลาดใหก้บับรษิทัฯ  นอกจากน้ีบรษิทัแกรมมีก่ม็คีวามเชีย่วชาญใน
ธุรกจิดนตร ีและธุรกจิ Entertrainment  คุณจริาภรณ์เอง เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบการลงทุนของบรษิทัแกรมมีท่ ัง้หมด มี
ประสบการณ์ และม ีConnection ทีจ่ะเป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ 

ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดท้าํรายการ Book Variety ทีอ่อกอากาศทางชอ่ง Nation Channel  ซึง่จะไดย้า้ยไป
ออกอากาศทางชอ่ง ONE ของแกรมมีซ่ึง่เป็นดจิติอลทวี ี ซึง่คุณจริาภรณ์ มสีายสมัพนัธท์ีด่ใีนการชว่ยเหลอืบรษิทัฯ ใน
การพฒันากลยุทธต่์างๆ 

สาํหรบัคุณระฟ้า ดาํรงชยัธรรม เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบสาํคญัของบรษิทัแกรมมี ่ ซึง่จะเป็นประโยชน์กบั
บรษิทัฯ ในอนาคตเชน่กนั  บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งรกุมากขึน้ ดงันัน้การใชป้ระโยชน์จากสือ่จงึมคีวามสาํคญั 

ประธานฯ ไดแ้สดงความเหน็เพิม่เตมิวา่  ทีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกทา่น ไมว่า่จะเป็นคณะกรรมการชุด
เดมิ หรอืคณะกรรมการชุดใหม ่ต่างมคีวามหว่งใยต่อบรษิทัฯ มคีวามปรารถนาดทีีจ่ะใหบ้รษิทัฯ มกีจิการทีด่ ี

คุณอรรถพล  อุดมวนิช ผูถ้อืหุน้ ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ คุณอรรถพล ไดเ้ป็นสมาชกิชมรมผูล้งทุนไทย ซึง่เป็น
ชมรมทีม่ตีวัแทนจากผูถ้อืหุน้หลายๆ บรษิทัมารวมตวักนั  และมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ เราสมควรจะผลกัดนัผู้
ถอืหุน้ทีเ่ป็นสว่นน้อย ใหเ้ขา้ไปมสีทิธมิเีสยีงในบรษิทัจดทะเบยีน จงึขอเรยีนถามวา่ ทางบรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้รายยอ่ยเสนอตวัเขา้มาเป็นกรรมการไดห้รอืไม ่



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-27-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวา่ เป็นแนวคดิทีด่ ีเพยีงแต่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยจะตอ้งชว่ยกนัจดัสรรเพือ่คดัเลอืกเป็นตวัแทน
และเสนอรายชื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดพ้จิารณา ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดชอ่งทางไว ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  

ประธานฯ จงึไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน  และสง่ใบลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,235,348 244,028,072 8,876,304 330,972 

100% 96.3641 % 3.5052% 0.1307% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตักิารแต่งตัง้คุณจริาภรณ์  รุง่ศรทีอง เป็นกรรมการบรษิทัฯ 

ท่านท่ี 5   คณุระฟ้า  ดาํรงชยัธรรม 

โดยผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดประวตักิรรมการ และผลการปฏบิตังิานในระหวา่งทีเ่ป็นกรรมการ ไดจ้าก
สไลด ์

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  

ประธานฯ จงึไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน  และสง่ใบลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,235,348 244,355,591 8,551,006 328,751 

100% 96.4935% 3.3767% 0.1298% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตักิารแต่งตัง้คุณระฟ้า  ดาํรงชยัธรรม เป็นกรรมการบรษิทัฯ 

 

 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-28-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

สรปุมติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตใิหแ้ต่งตัง้กรรมการ ดงัน้ี 

1)  คุณคเชนทร ์  เบญจกุล            กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

2)  คุณวรสทิธิ ์ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

3)  คุณไพรชั   สฏิฐกุล          กรรมการ 

4) คุณจริาภรณ์   รุง่ศรทีอง         ตวัแทนจากบรษิทัฯ จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

5)  คุณระฟ้า  ดาํรงชยัธรรม ตวัแทนจากบรษิทัฯ จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 
 
 
วาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี พ.ศ. 2557 

ประธานฯ เชญิคุณสาโรช ลํ้าเลศิประเสรฐิกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการชีแ้จง
รายละเอยีดการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี พ.ศ. 2557  ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ  

คุณสาโรช ไดก้ลา่วรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคดัเลอืกบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั (ชือ่
เดมิ บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยพจิารณาจากผลการ
ปฏบิตังิาน  ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี  

จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงัน้ี 

 เสนอให้แต่งตัง้ 
        รายนาม           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่         

      1)  คุณพมิพใ์จ   มานิตขจรกจิ               4521  และ/หรอื  

  2)  คุณรุง้นภา   เลศิสวุรรณกุล   3516  และ/หรอื 

  3)  คุณชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972  และ/ 

   หรอืผูส้อบบญัชอีื่นในสาํนกังานเดยีวกนั 

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น 

 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 997,500 บาท 

(ไมร่วมคา่เดนิทางในการปฏบิตังิาน / คา่ทีพ่กั และคา่สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้) 

 คา่ตอบแทนบญัชขีองบรษิทัยอ่ย จาํนวน 3 บรษิทั คอื 

o บรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จาํกดั  กาํหนดคา่ตอบแทน เป็นจาํนวนเงนิ 10,000 บาท 

o บรษิทั เพลนิพฒัน์ จาํกดั  กาํหนดคา่ตอบแทน เป็นจาํนวนเงนิ 273,000 บาท 

o และ บรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั กาํหนดคา่ตอบแทน เป็นจาํนวนเงนิ 50,000 บาท 

 รวมเป็นคา่ตอบแทนทัง้สิน้ 1,330,500 บาท  ซึง่เพิม่ขึน้จากคา่ตอบแทนในปี 2556 ประมาณ 1.53% 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-29-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

สว่นบรษิทัรว่ม บรษิทัฯ ไมไ่ดใ้ชบ้รษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั (ชื่อเดมิ – บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั 
จาํกดั) เป็นผูส้อบบญัช ีเน่ืองจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไมม่อีาํนาจใดในการควบคุมและบรหิารงานในบรษิทัฯ รว่มจงึ
ไมม่อีาํนาจสัง่การใหบ้รษิทัฯ รว่มใชผู้ส้อบบญัชเีดยีวกนัได ้

ทัง้น้ี ผูส้อบบญัช ีและ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไมม่ี
ความสมัพนัธ ์หรอื สว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ หรอื บรษิทัยอ่ย  ผูบ้รหิาร  และ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่   ในลกัษณะทีจ่ะกระทบ
ต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งอสิระ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไมม่ผีู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,235,348 251,698,204 1,447,380 89,764 

100% 99.393% 0.5716% 0.0354% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงขา้งมาก ใหแ้ต่งตัง้คุณพมิพใ์จ  มานิตขจรกจิ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
4521)  และ/หรอื คุณรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล  (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3516)  และ/หรอื  คุณชยพล  ศุภเศรษฐ
นนท ์ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972)  และ/หรอื ผูส้อบบญัชอีื่นในสาํนกังานเดยีวกนั จากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย 
จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประจาํปี 2557 

โดยกาํหนดคา่สอบบญัชทีัง้ปีของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ไมเ่กนิ 997,500 
บาท  และกาํหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัยอ่ย อกี 3 บรษิทั คอื 

 บรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จาํกดั   จาํนวน 10,000 บาท 
 บรษิทั เพลนิพฒัน์ จาํกดั   จาํนวน 273,000 บาท 
 บรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั   จาํนวน 50,000 บาท 
โดยไมร่วมคา่เดนิทางในการปฏบิตังิาน / คา่ทีพ่กั และคา่สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้ 

 
 
วาระท่ี  7   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดพ้จิารณาคา่ตอบแทน สาํหรบักรรมการ และกรรมการชุด
ยอ่ย สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2557  โดยกลัน่กรองอยา่งละเอยีด และคาํนึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบั ประเภท 
ขนาด ซึง่สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั  รวมถงึคา่ตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกจิและ
การเตบิโตทางผลกาํไรของบรษิทัฯ  ตลอดจนภาระหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  
และไดจ้ดัสรรบาํเหน็จกรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2556 เพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ดงัรายละเอยีด
ต่อไปน้ี 
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-30-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

บาํเหน็จกรรมการ  สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี พ.ศ.  2557 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรนําเสนอทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาบาํเหน็จกรรมการ สาํหรบัปี 
2557 ในวงเงนิรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท  ซึง่เทา่กบัวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัใินปีก่อน  และมอบใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสม โดยใหแ้จง้ผูถ้อืหุน้รบัทราบการจดัสรร ในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ปีถดัไป 

(หน่วย : บาท) 

บาํเหน็จ ปี 2557 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

วงเงนิไมเ่กนิ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 

สาํหรบัเงินประจาํตาํแหน่ง  และเบีย้ประชุมกรรมการ ในปี 2557  มดีงัต่อไปน้ี 

 เงนิประจาํตาํแหน่ง  (ยงัคงอตัราเดมิ) 
(หน่วย : บาท) 

ตาํแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 
ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 
กรรมการ 15,000 15,000 

 (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ  จะไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง ในฐานะเฉพาะของประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการตรวจสอบ เทา่นัน้  โดยจะไมไ่ดร้บัในฐานะกรรมการอกี) 

 เบีย้ประชุมกรรมการ  (ยงัคงอตัราเดมิ) 

(หน่วย : บาท) 
ตาํแหน่ง กรรมการ 

ครัง้ละ 
กรรมการตรวจสอบ 

ครัง้ละ 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน 

ครัง้ละ 
ประธานกรรมการ 20,000 - - 
กรรมการ 10,000 - - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 10,000 - 
กรรมการตรวจสอบ - 7,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน 

- - 10,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน 

- - 7,000 
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-31-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

นอกจากน้ี   ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรบัทราบ  บาํเหน็จกรรมการ  สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี  2556 

ตามทีม่ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 ไดม้มีตอินุมตัวิงเงนิบาํเหน็จกรรมการ สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 
2556 ในวงเงนิทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท  แต่เน่ืองดว้ย คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ได้
พจิารณาแลว้เหน็ควรจดัสรรตามความเหมาะสม  โดยไดม้มีตใิหจ้ดัสรรบาํเหน็จกรรมการ สาํหรบัผลการดาํเนิน งานปี 
2556 ในจาํนวนทีล่ดลงจากปีก่อน 40%  จงึขอแจง้ใหท้า่นผูถ้อืหุน้รบัทราบการจดัสรรบาํเหน็จ ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง ปี 2556   ปี 2555 

ประธานกรรมการ 282,509 445,440 

ประธานกรรมการตรวจสอบ        213,709 336,960 

กรรมการตรวจสอบ 199,705 314,880 

กรรมการอสิระและกรรมการบรษิทัฯ 171,089 269,760 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มมีตจิดัสรรบาํเหน็จกรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2556 
จาํนวน 2,194,030 บาท  ซึง่น้อยกวา่วงเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดแ้สดงความคดิเหน็ จากผลประกอบการของบรษิทัฯ ทีล่ดลง ดงันัน้
คา่ตอบแทนกรรมการ ควรจะลดลงดว้ยหรอืไม ่

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวา่ ผลตอบแทนของคณะกรรมการ ทีไ่ดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน  ซึง่ไดพ้จิารณาจากผลการดาํเนินของบรษิทัฯ ในระดบัหน่ึง  

คุณอรรถพล  อุดมวนิช ผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอแนะ เรือ่งการจดัทาํหนงัสอืเชญิประชุม หวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการ 
โดยใหแ้บง่สว่นใหช้ดัเจน  คอื คา่บาํเหน็จกรรมการ  เงนิประจาํตาํแหน่ง และเบีย้ประชุมกรรมการ  ใหอ่้านงา่ย และ
ชดัเจน เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความสบัสน 

ประธานฯ รบัทราบขอ้เสนอแนะของคุณอรรถพล อุดมวนิช 

คุณอรรถพล  อุดมวนิช ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มหีลกัเกณฑ์
ในการคาํนวณคา่บาํเหน็จกรรมการอยา่งไร 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวา่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มหีลกัเกณฑใ์นการคดิคา่บาํเหน็จโดยมี
สตูรการคาํนวณทีโ่ยงกบักาํไรของบรษิทัฯ  และมกีารเทยีบเคยีงกบัโบนสัทีจ่า่ยใหก้บัพนกังานของบรษิทัฯ  และไดใ้ช้
ขอ้มลูอุตสาหกรรมของธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งรว่มดว้ย 

คุณอรรถพล  อุดมวนิช ผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอแนะวา่  ในการพจิารณาคา่บาํเหน็จกรรมการของปี 2557  ขอใหป้รบั
ตามผลประกอบการดว้ย 

ประธานฯ รบัทราบขอ้เสนอแนะของคุณอรรถพล  อุดมวนิช 

คุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์ ผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอแนะวา่  คา่บาํเหน็จกรรมการของปี 2556 ขอใหล้ดลงตามผล
ประกอบการ  และหากในปี 2557 ผลประกอบการดขีึน้ กป็รบัคา่บาํเหน็จกรรมการขึน้ดว้ย เพือ่เป็นการรกัษากระแส
เงนิสดของบรษิทัฯ ไว ้ และเป็นการวดัผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
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-32-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

ประธานฯ รบัทราบขอ้เสนอแนะของคุณปรทิรรศน์ ไกรทศัน์  และไดช้ีแ้จงใหท้ราบวา่ คณะกรรมการสรรหาและ
พจิาณาผลตอบแทนไดพ้จิารณาในทุกแงม่มุแลว้ และในปี 2556 กเ็ป็นปีแรกทีม่กีารลดคา่บาํเหน็จของคณะกรรมการ
ลงมา 40% จากคา่บาํเหน็จของปีก่อน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏวา่ไมม่ผีู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  

ทีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

จาํนวนเสยีงทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงรวมจาํนวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย (เสยีง) ไมเ่หน็ดว้ย (เสยีง) งดออกเสยีง (เสยีง) 

253,235,348 244,938,414 6,842,952 1,453,982 

100% 96.7236% 2.7022% 0.5742% 

มติท่ีประชมุ:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงขา้งมาก อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี พ.ศ. 2557 ตามทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัเสนอ 
 
 
วาระท่ี  8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ เพือ่ความโปรง่ใสในการประชุมและเป็นการใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่อยา่ง
เทา่เทยีมกนั  บรษิทัฯ จงึไมค่วรมกีารเพิม่วาระอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม เน่ืองจากจะทาํใหผู้ถ้อื
หุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมไมส่ามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงได ้  

กรณีผูถ้อืหุน้เสนอใหพ้จิารณา หรอือนุมตัอิะไร จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้นบัจาํนวนไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา แต่ถา้ซกัถามปกต ิไมต่อ้งนบัจาํนวนหุน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็  

คุณวสนัต ์บรรเรงิศร ีผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ แนวโน้มธุรกจิในอนาคตจะเป็นอยา่งไร  มสีว่นใดทีจ่ะตอ้งขยาย
ธุรกจิ  หรอืมสีว่นใดทีจ่ะลดขนาดธุรกจิ  และบรษิทัฯ มโีอกาสในการตลาด AEC หรอืไม ่

คุณทนง  ไดช้ีแ้จงวา่  บรษิทัฯ พยายามรกัษาฐานลกูคา้หนงัสอื ซึง่เป็นฐานใหญ่ไวใ้หไ้ด ้และพยายามทาํใหม้ี
กาํไรใหไ้ด ้ ซึง่บรษิทัฯ เองกม็คีา่ใชจ้า่ยต่างๆ เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ คา่แรง คา่ขนสง่ แต่บรษิทัฯ กไ็ดข้อความรว่มมอื
สาํนกัพมิพใ์นการปรบัสว่นลดเพิม่ขึน้  โดยจะปรบักบัหนงัสอืใหมท่ีนํ่าเขา้มาขาย  ซึง่จะชว่ยบรรเทาคา่ใชจ้า่ยได ้และมี
การปิดสาขาขนาดเลก็ในบางสาขาทีไ่มส่ามารถทาํกาํไรได ้ซึง่อาจสง่ผลใหย้อดขายโดยรวมลดลง แต่ในระยะยาวแลว้
จะทาํใหส้ถานการณ์ของบรษิทัฯ ดขีึน้ 

นอกจากน้ีกไ็ดม้กีารปรบัสดัสว่นของสนิคา้ nonbook ใหม้ากขึน้ เพือ่ปรบัเทรนดข์องสนิคา้  เน่ืองจากลกูคา้
สามารถซือ้สนิคา้ nonbook ไดม้ากขึน้  ซึอ้ไดบ้อ่ยขึน้  สนิคา้ nonbook ทีก่าํลงัเน้นคอืสนิคา้ Innovative Products 
(สนิคา้นวตักรรม) ซึง่เป็นสนิคา้ทีห่าซือ้ทัว่ไปไมไ่ด ้ แต่มจีาํหน่ายทีร่า้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ซึง่ทศิทางของรา้นหนงัสอื
ชัน้นําของโลกกไ็ดป้รบัตวัในทศิทางน้ีเชน่เดยีวกนั  
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เพิม่ชอ่งทางการขายผา่น se-ed.com และ se-ed Application  เป็นเหตุผลทีบ่รษิทัฯ ไดส้รา้งคลงัสนิคา้แหง่
ใหมเ่พือ่เป็นการรองรบัการเตบิโตน้ี  ซึง่เป็นการขายสนิคา้โดยทีล่กูคา้ไมต่อ้งมาทีร่า้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรก์ส็ามารถซือ้
สนิคา้ได ้ โดยจาํหน่ายทัง้สนิคา้ประเภทหนงัสอืทัว่ไป และสนิคา้ประเภท nonbook ดว้ยเชน่กนั 

และยงัเพิม่ชอ่งทางการจาํหน่าย Solution ใหก้บัสถานศกึษา  โดยเริม่บุกในทศิทางของภาษาองักฤษ  
คณิตศาสตร ์ และ STEM Education อกีชอ่งทางคอื การเปิดศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center ซึง่ไดเ้ปิด
หลกัสตูรคณิตศาสตร ์ และภาษาองักฤษ   และไดเ้ปิดเพิม่หลกัสตูร iKids เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการลงมอืประดษิฐ ์ 
ภายใตแ้นวคดิ STEM Education ซึง่เป็นการบรูณาการระหวา่ง S = Science (วทิยาศาสตร)์ T = Technology 
(เทคโนโลย)ี E = Engineering (วศิวกรรม) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร)์ ซึง่จะทาํใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูถ้งึการ
ประยกุตใ์ชว้ชิาต่างๆ ทีเ่รยีนมาในภาคปฏบิตั ิรูถ้งึประโยชน์ของความรูแ้ละสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมาอยา่งเขา้ถงึ เน้นมมุมอง
ของนวตักรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน่ยนต ์วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

ปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัการ ไดแ้ก่ การปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบไอท ี การปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ระบบโลจสิตกิส ์

รศ. ยนื ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่ เน่ืองจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทาํใหบ้รษิทัฯ จาํเป็นตอ้งมกีาร
ปรบัเปลีย่นรปูแบบของสนิคา้หรอืบรกิาร ไดแ้ก่ การเปิดศนูย ์SE-ED Learning Center  การขาย Solution ใหก้บั
สถาบนัการศกึษา  ซึง่ตลาดของธุรกจิการศกึษาในปจัจุบนัมขีนาดใหญ่ขึน้ ผูป้กครองพรอ้มทีจ่ะจา่ยใหก้บัลกูเพือ่
การศกึษามากขึน้ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดมุ้ง่เน้นทีก่ารศกึษาเพิม่ขึน้ เพยีงแต่เปลีย่นรปูแบบจากหนงัสอื เป็นรปูแบบของ 
SERVICE มากขึน้ ซึง่น่าจะเป็นชอ่งทางหน่ึงทีเ่พิม่รายได ้และเพิม่กาํไรใหก้บับรษิทัฯ ได ้

คุณชยัวฒัน์  ศรพีวาทกุล ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ ทศิทางของผลประกอบการบรษิทัฯ มแีน้วโน้มลง
คอ่นขา้งมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบั อมรนิทร ์ทีล่ดลงไมม่าก  จงึตอ้งการใหก้รรมการชว่ยชีแ้จงเหตุผลวา่เกดิจากอะไร  
และการลงทุนก่อสรา้งศนูยก์ระจายสนิคา้แหง่ใหม ่บรษิทัฯ ไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดการณ์ไวห้รอืไม ่

คุณทนง ไดช้ีแ้จงวา่ ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ กบัของ อมรนิทร ์แตกต่างกนั  โดยธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ อยูท่ีค่า้
ปลกี ในขณะทีธุ่รหลกัของคา่ยอื่นๆ อาจจะอยูท่ีร่ายไดค้า่โฆษณา คา่จดั event ซึง่แต่ละคา่ยกจ็ะมจีุดแขง็ทีแ่ตกต่างกนั  

คุณพงษ์พนัธ ์ ศวิลิยั ผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอแนะวา่ บรษิทัฯ ควรทาํตลาด e-book อยา่งจรงิจงั เพราะซเีอด็มจีุดแขง็
ตรงทีม่ปีรมิาณหนงัสอื และรายชื่อหนงัสอือยูม่าก หากบรษิทัฯ จะทาํตลาดดา้นน้ีกน่็าจะทาํได ้

คุณทนง ไดท้ราบขอ้เสนอแนะของคุณพงษ์พนัธ ์ศวิลิยั  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็และสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดสอบถาม 

ประธานฯ จงึขอขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุมในครัง้น้ีและขอปิดการประชมุ 

ปิดประชมุ เวลา 17.17 น. 
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อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมเมือ่เวลา 14.00 นาฬกิาแลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้
รว่มประชุมเพิม่เตมิ โดยมผีูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 77 ราย  และผูร้บัมอบฉนัทะจาํนวน 141 ราย  รวม
ทัง้สิน้ 218 ราย  นบัจาํนวนหุน้ทีล่งทะเบยีนไดท้ัง้สิน้ 253,235,348  หุน้ คดิเป็น 64.61% ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีก
ชาํระแลว้  จากจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่าย และเรยีกชาํระแลว้เตม็มลูคา่ จาํนวน 391,944,418 หุน้  โดยมผีูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไมน้่อยกวา่ 25 ราย หรอืไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และมจีาํนวนหุน้นบั
รวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึถอืวา่เป็นอนัครบองคป์ระชุม 
 

ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุมฯ ฝา่ยจดัการประชุมไดต้รวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทกึคะแนนของผูถ้อืหุน้
จากบตัรลงคะแนนทีไ่ดม้กีารเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน พบวา่มขีอ้ผดิพลาดจากการนบัคะแนนในวาระที ่5.3 (พจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ นายไพรชั สฏิฐกุล) และ วาระที ่7 (พจิารณา
อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2557) บรษิทัฯ จงึขอสรปุคะแนนทีถ่กูตอ้งดงัทีไ่ดร้ายงานไวข้า้งตน้ 

 
 
 
 
 
                                                              ลงชื่อ……………………..........……………ประธานกรรมการ 
            (นายสมบรูณ์  ชนิสวนานนท)์ 
 
 
 
 
            
ลงชื่อ ………………………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 
           (นายทนง  โชตสิรยทุธ)์ 
 
 
 
 
ลงชื่อ ……………………………………………เลขานุการบรษิทัฯ 
   (นายวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช) 
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เอกสารแนบ 2 

 

นายสาโรช  ลํา้เลิศประเสริฐกลุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ 

 และกรรมการอิสระ 
อาย ุ51 ปี 

วนั/เดือน/ปีเกิด : วนัที ่25 เมษายน 2505 

ท่ีอยู่ : เลขที ่1213/88 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปญัจมติร) ถนนลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ : ประธานกรรมการตรวจสอบ  รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ           
 บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

ปีท่ีเร่ิมรบัตาํแหน่งกรรมการ  : พ.ศ. 2542 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง / ปี : 6 วาระ / 14 ปี 

การศึกษา : บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 : บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 
- Audit Committee Program (ACP) 

ประวติัการทาํงาน  : ก.พ. 2552 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2542 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอสิระ  
บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : ม.ค. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซทีร ีบเีคเค 

 : ม.ีค. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. อารค์ โฮลดิง้ 

 : 2554 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. อารค์ เอน็เตอรไ์พรส ์

 : 2549 – ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอซที ีแมเนจเมน้ท ์

 : 2543 – ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซเีอเอส แมเนจเมน้ท ์

จาํนวนการถือหุ้นในบริษทัฯ                    : - ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ - , คดิเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

คณุสมบติัต้องห้าม  : ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดย
ทุจรติ 

 

: ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 
บรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา 
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การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร * ในกิจการอ่ืน (*ผูบ้รหิารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอื

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่กบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร รายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความ
รวมถงึผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ (CFO) ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่) 

 กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
      (ในตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน : ม ี5 บรษิทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซเีอเอส แมเนจเมน้ท ์
- กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอซที ีแมเนจเมน้ท ์
- กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซทีร ีบเีคเค 
- กรรมการ บจ. อารค์ โฮลดิง้ 
- กรรมการ บจ. อารค์ เอน็เตอรไ์พรส ์

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

: - ไมม่ ี- 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบั 
     ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ  
     บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

: - ไมม่ ี- 

 ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/ 
     บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคล ทีอ่าจม ี
     ความขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืชว่ง 2 ปี   
     ทีผ่า่นมา 

: - ไมม่ ี- 

 กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน 
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บั
เงนิเดอืนประจาํ 

: - ไมเ่ป็น - 

 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ี
หรอืทีป่รกึษากฎหมาย 

: - ไมเ่ป็น - 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนั
อาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ด้
อยา่งเป็นอสิระ/ระบุขนาดของรายการ 
(ถา้ม)ี 

: - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา : - ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ปี 2556 จาํนวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จาํนวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้  

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
 
 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-37-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 

 

นายประวิทย ์ ตนัติวศินชยั 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อาย ุ57 ปี 
 

วนั/เดือน/ปีเกิด : วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2499 

ท่ีอยู่ : เลขที ่333/42 หมูบ่า้นไมล้อ้มเรอืน ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน      
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

ปีท่ีเร่ิมรบัตาํแหน่งกรรมการ  : พ.ศ. 2542 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง / ปี : 6 วาระ / 14 ปี 

การศึกษา : ประกาศนียบตัรบณัฑติ การสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 : บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
-  Director Accreditation Program (DAP) 

ประวติัการทาํงาน  : 2542 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2555 – ปจัจุบนั กรรมการ  บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

 : 2555 – ปจัจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่บญัชแีละการเงนิ                         
บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

 : 2549 – 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่บญัชแีละการเงนิ                         
บจ. เอม็ เค เรสโตรองต ์

 : 2537 – 2549 ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  บจ. เอม็ เค เรสโตรองต ์

จาํนวนการถือหุ้นในบริษทัฯ  : - ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ - , คดิเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

คณุสมบติัต้องห้าม  : ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดย
ทุจรติ 

 

: ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 
บรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-38-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร * ในกิจการอ่ืน (*ผูบ้รหิารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอื

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่กบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร รายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความ
รวมถงึผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ (CFO) ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่) 
 กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       (ในตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

: มจีาํนวน 1 บรษิทั 
- กรรมการ  บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
- รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่บญัชแีละการเงนิ  บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน : - ไมม่ ี- 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

: - ไมม่ ี- 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบั 
     ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ  
     บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

: - ไมม่ ี- 

 ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/ 
     บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคล ทีอ่าจม ี
     ความขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืชว่ง 2 ปี   
     ทีผ่า่นมา 

: - ไมม่ ี- 

 กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน 
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บั
เงนิเดอืนประจาํ 

: - ไมเ่ป็น - 

 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ี
หรอืทีป่รกึษากฎหมาย 

: - ไมเ่ป็น - 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนั
อาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ด้
อยา่งเป็นอสิระ/ระบุขนาดของรายการ 
(ถา้ม)ี 

: - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา : - ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ปี 2556 จาํนวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จาํนวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้  

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-39-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 

 

นายคเชนทร ์  เบญจกลุ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อาย ุ36 ปี 

วนั/เดือน/ปีเกิด : วนัที ่24 มถุินายน 2520 

ท่ีอยู่ : เลขที ่342/26 หมูบ่า้นพฤกษภ์ริมย ์ซอยรามอนิทรา 14 ถนนรามอนิทรา 
แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

ปีท่ีเร่ิมรบัตาํแหน่งกรรมการ  : พ.ศ. 2548 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง / ปี : 4 วาระ / 8 ปี 

การศึกษา : ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 : วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 

ประวติัการทาํงาน  : พ.ย. 2552 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2548 – ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการอสิระ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2551 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษาทางดา้นทรพัยากรบุคคล  บจ. เพลนิพฒัน์ 

 : 2549 – 2551 กรรมการบรหิาร  บจ. เพลนิพฒัน์ 

 : พ.ค. 2555 – ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ  บมจ. โปรเจค แพลนน่ิง เซอรว์สิ 

 : 2544 – 2547 นกัวเิคราะหอ์าวโุส  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

 : 2543 – 2544 นกัวเิคราะห ์ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษทัฯ  : -473,231 หุน้- , คดิเป็น 0.1207% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

คณุสมบติัต้องห้าม  : ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดย
ทุจรติ 

 

: ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 
บรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-40-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร * ในกิจการอ่ืน (*ผูบ้รหิารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอื

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่กบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร รายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความ
รวมถงึผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ (CFO) ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่) 
 กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       (ในตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

: มจีาํนวน 1 บรษิทั 
- กรรมการตรวจสอบ  บมจ. โปรเจค แพลนน่ิง เซอรว์สิ 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน : มจีาํนวน 1 บรษิทั 
- ทีป่รกึษาทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์ บจ. เพลนิพฒัน์ 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

: - ไมม่ ี- 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบั 
     ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ  
     บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

: - ไมม่ ี- 

 ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/ 
     บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคล ทีอ่าจม ี
     ความขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืชว่ง 2 ปี   
     ทีผ่า่นมา 

: - ไมม่ ี- 

 กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน 
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บั
เงนิเดอืนประจาํ 

: - ไมเ่ป็น - 

 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ี
หรอืทีป่รกึษากฎหมาย 

: - ไมเ่ป็น - 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนั
อาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ด้
อยา่งเป็นอสิระ/ระบุขนาดของรายการ 
(ถา้ม)ี 

: - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา : - ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ปี 2556 จาํนวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จาํนวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                     หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2557            

  
-41-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 

 

 

นายวรสิทธ์ิ   โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการอิสระ 

อาย ุ50 ปี 

วนั/เดือน/ปีเกิด : วนัที ่14 กนัยายน 2506 

ท่ีอยู่ : เลขที ่67/1 ซอยเจรญิใจ ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการอสิระ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

ปีท่ีเร่ิมรบัตาํแหน่งกรรมการ  : พ.ศ. 2541 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง / ปี : 6 วาระ / 15 ปี 

การศึกษา : คอมพวิเตอรแ์ละการบรหิารระบบขอ้มลู  Bentley College, Massachusetts, USA 

 : เศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิารธุรกจิ  Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, 
USA 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 

ประวติัการทาํงาน  : 2549 – ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2548 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2541 – 2548 กรรมการ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2534 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บมจ. ฟินนัซ่า 

 : 2551 – ปจัจุบนั กรรมการ  บจ. พลานามยั 

 : 2533 – 2534 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ  บจ. เชสแมนฮตัตนั (ประเทศไทย) 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษทัฯ  : - ไมม่กีารถอืหุน้ในบรษิทัฯ - , คดิเป็น 0% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

คณุสมบติัต้องห้าม  : ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดย
ทุจรติ 

 

: ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 
บรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา 
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-42-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ริหาร * ในกิจการอ่ืน (*ผูบ้รหิารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอื

ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่กบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร รายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความ
รวมถงึผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ (CFO) ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่) 
 กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       (ในตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

: มจีาํนวน 1 บรษิทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ  บมจ. ฟินนัซ่า 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน : มจีาํนวน 1 บรษิทั 
- กรรมการ  บจ. พลานามยั 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

: - ไมม่ ี- 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอิสระ 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบั 
     ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ  
     บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

: - ไมม่ ี- 

 ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ/บรษิทัยอ่ย/ 
     บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคล ทีอ่าจม ี
     ความขดัแยง้ในปจัจุบนั หรอืชว่ง 2 ปี   
     ทีผ่า่นมา 

: - ไมม่ ี- 

 กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน 
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บั
เงนิเดอืนประจาํ 

: - ไมเ่ป็น - 

 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ี
หรอืทีป่รกึษากฎหมาย 

: - ไมเ่ป็น - 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัสาํคญั อนั
อาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าทีไ่ด้
อยา่งเป็นอสิระ/ระบุขนาดของรายการ 
(ถา้ม)ี 

: - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา : - ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ปี 2556 จาํนวน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ปี 2556 จาํนวน 3 ครัง้ 
จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 จาํนวน 0 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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-43-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 

 

นายวิบลูยศ์กัด์ิ  อดุมวนิช 
เลขานุการบริษทัฯ 

อาย ุ59  ปี 

วนั/เดือน/ปีเกิด : วนัที ่10 กรกฎาคม 2497 

ท่ีอยู่ : เลขที ่800/76 ซอยตระกลูสขุ ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง กรงุเทพมหานคร 
10400 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ : กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม         
และเลขานุการบรษิทั  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

ปีท่ีเร่ิมรบัตาํแหน่งกรรมการ  : พ.ศ. 2519 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง / ปี : 13 วาระ / 36 ปี 

การศึกษา : วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 

 : สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) 
- Corporate Secretary Development Program 

ประวติัการทาํงาน  : 2550 – ปจัจุบนั เลขานุการบรษิทั  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2536 – ปจัจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ  บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2546 – 2555 รกัษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานสาํนกัพมิพ ์
บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2528 – 2536 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการผลติ 
บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 : 2556 – ปจัจุบนั กรรมการ  บจ. เบสแลบ็ 

 : 2544 – ปจัจุบนั กรรมการ  บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

 : 2546 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร  บจ. เพลนิพฒัน์ 

 : 2535 – ปจัจุบนั กรรมการ  บจ. ยนิูตี ้ไบน์ดิง้ เซน็เตอร ์

 : 2533 – ปจัจุบนั กรรมการ  บจ. ยนิูตี ้กราฟิกส ์

จาํนวนการถือหุ้นในบริษทัฯ  : -5,189,812 หุน้- , คดิเป็น 1.3241% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

คณุสมบติัต้องห้าม  : ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทาํโดย
ทุจรติ 

 
: ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 

บรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา 
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-44-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหาร * ในกิจการอ่ืน (*ผูบ้รหิารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ 

หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่กบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร รายที ่4 ทุกราย และใหห้มายความ
รวมถงึผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ (CFO) ทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่) 
 กจิการอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
       (ในตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

: - ไมม่ ี- 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน : มจีาํนวน 5 บรษิทั 
- กรรมการ  บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
- กรรมการบรหิาร  บจ. เพลนิพฒัน์        
- กรรมการ  บจ. ยนิูตี ้ไบน์ดิง้ เซน็เตอร ์
- กรรมการ  บจ. ยนิูตี ้กราฟิกส ์
- กรรมการ  บจ. เบสแลบ็ 

 กจิการอื่นทีอ่าจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

: - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา : -ไมม่-ี 

หมายเหต ุ  : เขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ปี 2556 จาํนวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 

 : เขา้ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 จาํนวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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-45-                                     บริษัท ซีเอด็ยเูคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้ารว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชมุ 
และวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงในการลงคะแนน 

 

 

 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : 

 หนงัสอืทีม่บีารโ์คด้ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่มาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฯ 
 ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดนิทาง 

กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชมุ : 

 หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชุมซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น 
และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้อง ผูถื้อหุ้น และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน 
บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้อง ผูร้บัมอบฉันทะ และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวั
ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง : 

 หนงัสอืทีม่บีารโ์คด้ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่มาพรอ้มเอกสารเชญิประชุมฯ 
 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้อง ผูแ้ทนนิติบคุคล และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวั

ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 
 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้  ซึง่รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบุิคคล  

และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมอีาํนาจกระทาํการแทนนิติ
บุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

กรณีมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าประชุม : 
 หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชุมซึง่ไดก้รอกขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืชื่อบุคคลผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบุิคคลตามทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคลซึง่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย ์พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคลนัน้ (ถา้ม)ี 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชมุ 
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 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล  และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ มอีาํนาจ
กระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้อง ผูแ้ทนนิติบคุคล และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวั
ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้อง ผูร้บัมอบฉันทะ และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวั
ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดนิทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

โปรดเตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเชน่เดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบุิคคล โดย
เอกสารแสดงตนใหใ้ชเ้อกสารต่อไปน้ี 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบุิคคล หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบุิคคลทีอ่อกโดยสว่นราชการของประเทศทีนิ่ตบุิคคลนัน้ตัง้อยู ่โดย
จะตอ้งมรีายละเอยีดชื่อนิตบุิคคลผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบุิคคลและเงือ่นไขหรอืขอ้จาํกดัใน
การลงลายมอืชื่อ 

 เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ
ใหผู้แ้ทนนิตบุิคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและ
ดแูลหุ้น 

 เอกสารเชน่เดยีวกบักรณีนิตบุิคคล 
 หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยนืยนัวา่คสัโตเดยีนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไว ้ ซึง่
เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ําหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่
สามารถเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะได ้โดยดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถพจิารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคล หรอืจะ
มอบฉนัทะใหก้รรมการบรษิทัฯ รายใดรายหน่ึงตามรายละเอยีดขอ้มลูกรรมการอสิระ เพือ่มอบฉนัทะตาม
เอกสารแนบ โดยผูถ้อืหุน้อาจระบุชื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกวา่ 1 ราย เพือ่ความคลอ่งตวักรณีผูร้บัมอบ
ฉนัทะรายใดตดิภารกจิไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอื่นกส็ามารถเขา้ประชุมแทนได ้

วิธีการมอบฉันทะ 
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(2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่าํหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพือ่ใหถ้กูตอ้ง
และมผีลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 

(3) กรณุาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัมายงั “หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ”์ ภายในวนัที ่11 มถุินายน 2557
เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบเอกสารทนัเวลาก่อนเริม่การประชุม 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงจะถอืหุน้ของบรษิทัฯ จาํนวนเทา่ใด ผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้โดยมอบ
ฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

อน่ึงบรษิทัฯ จดัใหม้หีนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (หนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น) และ แบบ ค. 
(หนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้) เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถพมิพข์อ้มลูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทาง http://corporate.se-ed.com 
 

บรษิทัฯ จะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนเริม่การประชุมไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรอื ตัง้แต่
เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ  หอ้งประชุม C ชัน้ 9 อาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา 
กรงุเทพฯ  ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มน้ี 
 

การลงคะแนนเสยีง  การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยลงความเหน็ในใบลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้
ไดร้บัจากการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม  สาํหรบัในการออกเสยีงลงคะแนนใหถ้อืหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสยีง  ผูถ้อืหุน้ราย
หน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีม่ ีหรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะมา ทัง้น้ีในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะนํา
คะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ก. และ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีง  ในแต่ละ
วาระได ้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ค. สามารถแบง่คะแนนเสยีงได ้ และการออกเสยีง   ในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ก. และ ข. ถา้ออกเสยีงเกนิ หรอื ขาด หรอื แบง่คะแนนเสยีง จะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีง
ทัง้หมด สว่นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ถา้ออกเสยีงเกนิ จะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีงทัง้หมด  แต่ถา้
ออกเสยีงขาดจาํนวน จะถอืวา่สว่นทีข่าดเป็นการงดออกเสยีง 

2. ประธานจะสอบถามทา่นผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการออกเสยีงไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง โปรดยกมอื และสง่ใบ
ลงคะแนนใหก้บัเจา้หน้าที ่ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีท่าํการตรวจนบัคะแนน  กรณีทีไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็
ดว้ย  หรอืงดออกเสยีงใหถ้อืวา่ทา่นผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีนํ่าเสนอ 

3. เจา้หน้าทีจ่ะตรวจนบัคะแนน โดยการใชร้ะบบบารโ์คด้ สแกนแถบบารโ์คด้บนใบลงคะแนน  เพือ่ความ
สะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศใหท้ีป่ระชุมรบัทราบต่อไป 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุ้น 
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4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่บีตัรลงคะแนน  ประสงคจ์ะไมอ่ยูใ่นหอ้งประชุมในระหวา่งการประชุมวาระใด และ
ตอ้งการรกัษาสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของทา่นในวาระนัน้ๆ  ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนใน
วาระนัน้ๆ  และมอบใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีห่น้าประตดูว้ย  เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีไ่ดต้รวจนบัคะแนน เมือ่ถงึวาระ
นัน้ๆ  หากไมไ่ดม้อบไว ้บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดอ้อกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระทีเ่หลอือยู่
ทัง้หมด 

5. สาํหรบัการลงคะแนนในวาระ การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม
วาระ  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงการประเมนิการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี  ของสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุน
ไทย  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน  และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.)  ทีต่อ้งการใหม้กีารนบัคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ  ดงันัน้เพื่อใหจ้าํนวนหุน้ และคะแนนเสยีง
มคีวามแน่นอน  บรษิทัจะหยดุพกัการลงทะเบยีนชัว่คราวเมือ่เริม่วาระน้ี และขณะทีม่กีารนบัคะแนนจาก
ใบลงคะแนนในหอ้งประชุม  บรษิทัฯ จะขอเกบ็ใบลงคะแนนเหน็ดว้ยทัง้หมดของวาระน้ีในหอ้งประชุม 
เพือ่รวบรวมไวต้รวจสอบภายหลงัจบการประชุม และในวาระน้ีจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล 

6. ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอความคดิเหน็ หรอื ซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถามกรณุายกมอื  และเมือ่ประธานฯ  
อนุญาตแลว้ ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมก่อนดว้ยวา่ เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ  จากนัน้กรณุาแจง้ชื่อ 
และนามสกุล ก่อนซกัถามหรอืแสดงความเหน็ ดว้ยทุกครัง้ 

อยา่งไรกต็าม สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยในแต่ละวาระ ขอใหส้ง่ใบลงคะแนนก่อนออกจากหอ้งประชุม 
เพือ่ใหฝ้า่ยจดัการประชุมเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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เอกสารแนบ 4 

 
ข้อบงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผูถ้ือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสีเ่ดอืน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั  กรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในหา้
ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ยีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสบิของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด  จะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม
วสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย  คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 32. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา
ระเบยีบวาระการประชุม  และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร   โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็น
เรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ  เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่ง
ดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ และนายทะเบยีนทราบ ไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้น้ีใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่ว
นดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนั ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่สามวนั 

ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมกนัไมน้่อย
กวา่ยีส่บิหา้คน  หรอืไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสาม
ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมง  จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้
ประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่าํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้ง่
หนงัสอืประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองค์
ประชุม 

ข้อ 34. ในการลงมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหน้บัวา่ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง  มติ
ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

1. ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก  เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึง
เป็นเสยีงชีข้าด 

2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
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(ค)  การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญั  
การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั  หรอืการรวม  กจิการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

ข้อ 35. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงัน้ี 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงวา่ ในรอบปีทีผ่า่นมากจิการของ

บรษิทัไดจ้ดัการไป 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
(6) กจิการอื่นๆ 
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เอกสารแนบ 5 
 

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
ณ  หอ้งประชุม C ชัน้ 9 อาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรงุเทพฯ 
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การเดินทาง 

เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทา่นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการเดนิทางมารว่มประชุม สาํหรบั
ทา่นทีเ่ดนิทางโดย : 

1. รถยนตส่์วนบุคคล  :  สามารถจอดรถยนตไ์ดท้ีอ่าคารจอดรถ (ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย) 

อน่ึง เน่ืองดว้ยอาคารจอดรถ มพีืน้ทีร่องรบัไดจ้าํนวนจาํกดั  บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัเตรยีมพืน้ทีจ่อดรถสาํรอง 
(ทีจ่อดรถ “สเตก็คุณพลอย”) ไวเ้พิม่จุดหน่ึง ซึง่ทางเขา้พืน้ทีจ่อดรถสาํรองน้ี อยูต่ดิถนนบางนา-ตราด 
ดา้นขา้งอาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์
ทา่นผูถ้อืหุน้ สามารถจอดรถไดใ้นพืน้ทีจ่อดรถสาํรองดงักลา่วไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  ทัง้น้ีบรษิทัฯ ตอ้ง
ขอความรว่มมอืในการวางแผน่ “ป้ายอนุญาตเข้าจอดรถ สาํหรบัพืน้ท่ีจอดรถสาํรอง” (มาพรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมน้ี)  ไวท้ีบ่รเิวณกระจกรถดา้นหน้า เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีไ่ดนํ้าทา่นเขา้จอดรถในจุดจอดที่
ไดส้าํรองไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทา่นสามารถใชล้ฟิตอ์าคารจอดรถ โดยกดชัน้ 11 เพือ่เขา้อาคารสาํนกังาน ไปยงัหอ้งประชุม C ชัน้ 9 
อาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์

 ทา่นสามารถใชล้ฟิตอ์าคารสาํนกังาน โดยกดชัน้ 9 เพือ่ไปยงัหอ้งประชุม C ชัน้ 9 อาคารทซีไีอเอฟ 
ทาวเวอร ์

2. รถประจาํทาง  : รถธรรมดา  หมายเลข  38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 365, 1141 
                รถปรบัอากาศ  หมายเลข  132, 139, 207, 537, 553, 558 

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูการเดินทางได้ท่ี Call Center :  0-2739-8000 กด 0 
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บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557  
วนัพฤหสับดีท่ี 12 มิถนุายน 2557  เวลา 14.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงบตัรประจาํตวั 
พรอ้มแบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวั 
ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ตรวจสอบขอ้มลูหนงัสอืมอบฉนัทะ 

เริม่เวลา 12.00 น. 

ผูถื้อหุ้น 
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

โต๊ะลงทะเบยีน 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน 
มาดว้ยตนเอง  

มาดว้ยตนเอง 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

กรณทีีม่ผีูต้อ้งการออกเสยีงไมเ่หน็ดว้ยหรอื   
งดออกเสยีงในวาระใดๆ กรณุากรอกใบลงคะแนน 

และยกมอืเพือ่สง่ใบลงคะแนนใหเ้จา้หน้าที ่

ประธานเสนอวาระการประชุมและ 
เรยีกลงคะแนนแตล่ะวาระตามลาํดบั 

เจา้หน้าทีเ่กบ็ใบลงคะแนนเฉพาะผูท้ีอ่อกเสยีง 
ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และสรปุผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรปุผลคะแนนต่อทีป่ระชุม 

ลงนามในเอกสารลงทะเบยีน 

รบัใบลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 
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* โปรดสง่ใบลงคะแนนทุกวาระคนืต่อเจา้หน้าทีเ่มือ่เสรจ็สิน้การประชุม 
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