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สารบัญ
หนังสือเชิ ญประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1 สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557
2 ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
3 เอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
4 ข้อบังคับบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
5 แผนทีแ่ สดงสถานทีจ่ ดั ประชุม
6 หนังสือมอบฉันทะ

หน้ า
2–9
10 – 34
35 – 44
45 – 48
49 – 50
51 – 52
ตามแนบ

หมายเหตุ ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
http://corporate.se-ed.com ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็ นต้นไป และ ท่านสามารถส่งคําถามเพือ่
สอบถามข้อมูลผ่านเลขานุการบริษทั ฯ ที่ e-mail Address : cs@se-ed.com
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี : นายวิเชียร รุง่ พูนทรัพย์ และ นางสาวณภัทร์สร ทุปะติ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2739-8000 กด 8
หมายเลขโทรสาร : 0-2739-8699
e-mail Address
: ir@se-ed.com

ที่ IR014/2014
16 พฤษภาคม 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557
ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
เอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
แผนทีแ่ สดงสถานทีจ่ ดั ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ

เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้มกี าร
เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 มิถุนายน 2557 เริม่ ประชุมเวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม C ชัน้ 9 อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ เพือ่ พิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1)
ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557
โดยมีการจัดทํารายงานการประชุมฯ ซึง่ ได้สง่ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่
24 เมษายน 2557 ได้มกี ารบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ าํ คัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องด้วยบริษทั ฯ ได้มนี โยบายการขยายธุรกิจเพิม่ เติม จึงขอเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั เพือ่ รองรับธุรกิจในอนาคตของบริษทั ฯ โดยเพิม่ วัตถุประสงค์
ของบริษทั อีก 35 ข้อ เป็ นข้อที่ 44 - 78 ดังนี้
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( 44 ) ดําเนินการติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ เทศบาลหรือราชการส่วน
ท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าทีใ่ ดๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพือ่ ทีจ่ ะได้มาซึง่
การจดทะเบียนสิทธิ กรรมสิทธิ ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครือ่ งหมายการค้า อุตสาหกรรม สมบัติ ลิขสิทธิ ์
สิทธิบตั ร ประทานบัตร สัมปทาน หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึง่ จําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั หรือซึง่
บริษทั เห็นว่าเหมาะสมหรือพึงปรารถนาทีจ่ ะได้มา และเพือ่ ทีจ่ ะดําเนินการบริหาร หรือปฏิบตั ติ ามซึง่ สิทธิ
สัมปทาน หรือผลประโยชน์ดงั กล่าวนัน้
( 45 ) ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซือ้ หรือจัดหามาโดยวิธอี ่นื ใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก
จําหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึง่ งานอันมีลขิ สิทธิ ์ และสิทธิในทางทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเพื่อทําการ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยการทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อนั เกิดจาก
ลิขสิทธิ ์แก่บุคคลอื่น รวมทัง้ อนุ ญาตให้บุคคลอื่นใช้สทิ ธิเกีย่ วกับงานอันมีลขิ สิทธิ ์ และสิทธิในทางทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาไม่วา่ ด้วยวิธใี ดๆ ทัง้ ภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายเพือ่ ป้องกัน
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ ์และทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิด
ลิขสิทธิ ์ดังกล่าว
( 46 ) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจําหน่าย ซือ้ ขาย หนังสือ นิตยสาร วารสาร สือ่
สิง่ พิมพ์ต่างๆ แอพพลิเคชัน่ อี-บุ๊ค (E-books) โปรแกรมสําเร็จรูป ธุรกรรมสือ่ สิง่ พิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ทุกช่องทางการจัดจําหน่าย รวมถึงพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิรช์ (E-Commerce)) ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
( 47 ) ประกอบกิจการโทรคมนาคม พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ส่งออกและนําเข้าสินค้า ผ่านระบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ขาย ซือ้ รับชําระเงิน เปิดรับสมัครสมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา ออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด และบัตรทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษ รวมทัง้ ให้บริการสร้างและ
บริหารห้างสรรพสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet)
การประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิรช์ (E-Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางสือ่
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ทุกประเภท ทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
( 48 ) ประกอบกิจการซือ้ ขาย สินค้าหรือบริการโดยวิธกี ารใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการตลาดแบบตรง (เมือ่ ได้รบั อนุญาตจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 49 ) ประกอบกิจการรับออกแบบ วางระบบ ติดตัง้ ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ โฮมเพจ
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแอรดเซียนต่างๆ
( 50 ) ประกอบกิจการเกีย่ วกับการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
ให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชําระดุล (Settlement) การให้บริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตซ์ชงิ่ ในการชําระเงิน
หลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการรับชําระเงินแทนการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้
ซือ้ สินค้า และหรือรับบริการจากผูข้ ายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จาํ กัดสถานทีแ่ ละไม่อยูภ่ ายใต้
ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money) (เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ เพือ่ ประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวจากส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง)
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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( 51 ) ประกอบธุรกิจเพือ่ ให้บริการพัฒนา การเป็ นทีป่ รึกษา ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทาง
อินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด พัฒนาระบบการชําระเงิน พัฒนา
ระบบการขนส่งสินค้า พัฒนาระบบการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
( 52 ) ประกอบกิจการบริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั การและดูแล
ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สนิ ให้บุคคลอื่น เป็ นตัวกลางในการชําระเงินค่าสินค้า
ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการให้บริการเครือข่ายในการชําระเงินด้วยวิธกี ารต่างๆ
( 53 ) ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมลงทุน ทําการเป็ นตัวแทน เป็ นผูด้ าํ เนินกิจการแทน
โรงเรียนอาชีวะเอกชน โรงเรียนกวดวิชา สถานศึกษา สถานฝึกอบรม สถานสอนภาษา วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนสอนศิลปะทุกแขนง ทัง้ การวาดภาพ การแสดง การร้องเพลง การเล่นดนตรี
การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ทําอาหาร ตลอดจนรับทําการสอน ฝึกอบรม จัดสัมมนาวิชาการ
ทุกสาขา (เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 54 ) ประกอบกิจการติดต่อสถาบัน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เพือ่ จัดส่งนักเรียนไป
ฝึกอบรม ดูงานหรือศึกษาต่อ ในประเทศ และต่างประเทศ
( 55 ) ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม กิจกรรมสันทนาการ และสัมมนาความรู้ ด้านวิชาการ
ทุกสาขาวิชา ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ ด้านการสือ่ สารเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านกฎหมายการเงินและการ
บัญชี ภาษีอากร ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ด้านดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ด้านวิศวกรรม สถาปตั ยกรรม การ
ผลิต และถนอมอาหาร และวิชาการใดๆ ซึง่ ไม่ใช่การเรียนการสอนอันประกอบอาชีพปกติ รวมถึงทําการ
วิจยั เป็ นศูนย์กลางวิจยั ให้บริการเป็ นทีป่ รึกษา เช่น ทางภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์
การเกษตร การสหกรณ์ การคมนาคม การสือ่ สาร การโทรคมนาคม การเศรษฐกิจ การคลัง การพาณิชย์
การธุรกิจ การพลังงาน เทคโนโลยี การสถิติ การชลประทาน การกีฬา การอนามัย การสาธารณสุข
การแพทย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา การบริการสังคม การอุตสาหกรรม
การปา่ ไม้ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ การจัดหาข้อมูล การสารสนเทศ เป็ นต้น
( 56 ) ประกอบธุรกิจโดยเปิดรับสมัครสมาชิก เก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา รวมไปถึงให้มกี าร
ออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด และบัตรทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิ ุคคล
( 57 ) ประกอบกิจการจําหน่าย จัดจําหน่าย บัตรและตั ๋วทุกประเภท ตั ๋วเครือ่ งบิน ตั ๋วเรือ ตั ๋วรถ
โดยสาร รถขนส่งมวลชน ตั ๋วรถไฟ ตั ๋วรถไฟใต้ดนิ ตั ๋วรถไฟฟ้า บัตรชมภาพยนตร์ บัตรชมการแสดง บัตร
ชมสวนสัตว์ บัตรชมนิทรรศการ บัตรชมการแข่งขันทุกชนิด ทุกประเภท ในทุกช่องทางการจําหน่าย
ประกอบกิจการ รวมถึงค้าปลีกและค้าส่ง เป็ นตัวแทนจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากพิเศษ สลากการ
กุศล สลากอื่นๆ ทุกประเภท (เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 58 ) ประกอบธุรกิจจัดทําการออกบัตร จําหน่ายบัตรประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซือ้ ของ
เชือ่ (ชาร์จการ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรทีช่ าํ ระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธกี ารหักบัญชี (เดบิท
การ์ด) บัตรซือ้ สินค้าแบบลดราคา (ดิสเค้าท์การ์ด) บัตรทีช่ าํ ระเงินล่วงหน้าหรือบัตรทีบ่ นั ทึกมูลค่าเงินค่า
สินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของ
บริษทั เพือ่ ใช้ซอ้ื สินค้าใดๆ และ/ หรือบริการทัวไปได้
่
จากสถานประกอบการต่างๆ ซึง่ มีสญ
ั ญายอมรับบัตร
ดังกล่าวเพือ่ การขายสินค้าและ / หรือให้บริการ รวมทัง้ ให้บริการเต็มเงินลงในบัตรเงินสด และบัตร
อิเล็กทรอนิคส์อ่นื ๆ ให้แก่สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษทั เพือ่ ใช้ซอ้ื สินค้า และ/บริการใดๆ
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( 59 ) ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น เช่าให้เช่าเช่าซือ้ หรือ
กระทํานิตกิ รรมใดให้ได้มาซึง่ เนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดโี อ วัสดุวดี ทิ ศั น์
โทรทัศน์วงจรปิ ด รวมทัง้ ทีเ่ ป็ นการแสดงภาพ เสียง รวมทัง้ การประกอบกิจการค้าสือ่ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวภี าพยนตร์ วิดโี อ สารคดี สิง่ พิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์และสือ่ สารทุก
ชนิด ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ (เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 60 ) ประกอบกิจการและบริการโทรคมนาคม การสือ่ สารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนการ
ผลิต ซือ้ ขาย ค้า มี ติดตัง้ แก้ไข ซ่อมแซม บํารุงรักษา จําหน่าย สังเข้
่ ามาในประเทศ หรือส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ซึง่ เครือ่ งโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครือ่ งมือสือ่ สาร และอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดถึง
เครือ่ งวิทยุคมนาคมทุกชนิด เครือ่ งรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง เรดาห์ โทรทัศน์ เครือ่ งรับ-ส่งวิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์ เครือ่ งรับโทรศัพท์ เครือ่ งโทรศัพท์ระบบขยายเสียง เครือ่ งโทรศัพท์ระบบตูส้ าขาอัตโนมัติ
เครือ่ งโทรศัพท์ระบบบันทึกเสียงจากโทรศัพท์ เครือ่ งโทรศัพท์ระบบติดต่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรม สํานักงาน เครือ่ งโทรศัพท์ชนิดสวมหู เครือ่ งโทรศัพท์สาธารณะ เครือ่ งโทรศัพท์ชนิดหยอดเหรียญ
เครือ่ งหยอดเหรียญโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร อุปกรณ์การสือ่ สารผ่านดาวเทียมทุก
ชนิดทุกประเภท เครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียม จานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม ระบบเครือ่ งวิทยุโทรคมนาคม
เครือ่ งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รบั ส่งสัญญาณวิทยุ วิทยุตดิ ตามตัว และ
เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท รวมทัง้ อุปกรณ์และอะไหล่ของสิง่ ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นทีม่ ี
ลักษณะคล้ายหรือเป็ นประเภทเดียวกับสินค้าด้งกล่าวข้างต้น และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมด (เมือ่ ได้รบั
อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 61 ) ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกระจายภาพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียง ทางสายเคเบิลทีวี ทัง้ ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง
และโครงข่ายอื่นๆ เพือ่ นําเนื้อหาและรายการออกเผยแพร่ผา่ นโครงข่ายดังกล่าว รวมทัง้ ซือ้ ช่องสัญญาณ
ซือ้ เวลา ให้เช่าเวลาช่องสัญญาณในการออกอากาศ และดําเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ใบอนุญาต รวมถึงการ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือต่ออายุใบอนุญาต ในการประกอบกิจการดังกล่าว ต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
(เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 62 ) ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่ สัญญาณภาพ เสียง ตัวหนังสือ
รหัส ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อ่นื ใดซึง่ สามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่น
ความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึง
บริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสายเคเบิลทีวี ทัง้ ข้อมูลภาพ
ข้อมูลเสียง รวมทัง้ บริการส่วนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่อง ทัง้ ภาคพืน้ ดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พน้ื ดิน
ภาคทางนํ้า ทะเลและมหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสือ่ สาร และให้ใช้วงจรดาวเทียมสือ่ สาร
วงจรดาวเทียมสือ่ สารทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิดทุกประเภททัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ (เมื่อได้รบั อนุ ญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 63 ) ประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้บริการช่องรับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นช่องทาง
สัญญาณดาวเทียม สัญญาณดิจติ อล สัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกชนิด รวมถึงให้บริการอินเตอร์เน็ต
(INTERNET) อันหมายถึง การให้ บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้บริการกันในเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (INTERNET) เพื่อการติดต่อและให้ระบบสารสนเทศร่วมกันเฉพาะบริการรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านและบันทึกแผงข่าวและการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย อาทิเช่น การเข้าถึงศูนย์
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คอมพิวเตอร์ทห่ี า่ งไกล การโอนแฟ้มข้อมูลจากเครือ่ งอื่นๆ บนเครือข่าย การท่องไปในเครือข่ายด้วย
โปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเภทต่างๆ การโต้ตอบ (INTERACTIVE) กับผูใ้ ช้เครือข่ายอื่นๆ โดยการได้รบั
สิทธิหรืออนุญาตจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือโดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ธุรกิจอันเกีย่ วกับ
กิจการโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นทีต่ ่อเนื่องใกล้เคียงกัน ให้บริการด้านข่าวสาร ข่าวภาพ โทรพิมพ์ และ
ประกอบกิจการและให้บริการด้านวิทยุ โทรทัศน์ การสือ่ สารมวลชนและกิจการสือ่ สารโทรคมนาคมทุก
ชนิด ทุกประเภท รวมทัง้ การจัดทํา จัดหา รับจ้างจัดทํา จัดหาแถบบันทึกภาพ เครือ่ งรับส่งวิทยุ เครือ่ ง
รับส่งโทรทัศน์ เครือ่ งรับส่งวีดโี อ และอุปกรณ์การสือ่ สารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์อนั จําเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ความสมบูรณ์แห่งกิจการทีไ่ ด้ประกอบกิจการหรือทีไ่ ด้ให้บริการ หรือที่
ได้รบั จ้างทํา หรือทีไ่ ด้รบั จ้างหา (เมือ่ ได้รบั อนุ ญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 64 ) ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า รีสอร์ท โฮมสเตย์ โรงแรม
ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานพักต่างอากาศ ร้านอาหาร ร้านขายหนังสือ ร้านกาแฟ ร้าน
จําหน่ายเครือ่ งดื่ม สถานทีน่ วดแผนโบราณ สปา บาร์ ไนทคลับ สถานออกกําลังกาย ศูนย์บริการเพือ่
สุขภาพ ศูนย์พกั ผ่อนและคลายเครียด และสนามกีฬาทุกชนิด
( 65 ) ประกอบกิจการจัดหาหรือบริการทีพ่ กั แรม ห้องสัมมนา เต็นท์สนาม นําเทีย่ ว เครือ่ งเล่น
ภาคสนามแอดเวนเจอร์ ล่องแก่ง ล่องแพ เรือแคนู เรือ คยัค จักรยานเสือภูเขา กิจกรรมผจญภัย ค่าย
กิจกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ทุกชนิด รวมถึงให้บริการแสง เสียง เครือ่ งดนตรี เวที จัดการเวทีมเี ครือ่ งดนตรี
และการแสดงทุกชนิด การให้บริการจอง หรือจําหน่ายตั ๋วเดินทาง โรงแรม สถานทีผ่ กั ผ่อนและสถานทีพ่ กั
แรมทุกชนิด จัดหา (โดยการว่าจ้างหรือโดยวิธอี ่นื ) ซึง่ มัคคุเทศก์ ตูน้ ิรภัย สํานักงานสอบถามข้อมูล
ห้องสมุด ห้องนํ้า ห้องอ่านหนังสือ บริการเก็บรักษากระเป๋าเดินทาง บริการขนส่ง และรับจัดทัวร์และ
ดําเนินงานด้านการท่องเทีย่ ว
( 66 ) ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งเอกสาร พัสดุภณ
ั ฑ์ ทัง้ ภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการให้บริการบรรจุหบี ห่อสินค้า และพัสดุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ประกอบกิจการเป็ นตัวแทนของสาย
การบิน และการเดินเรือระหว่างประเทศ ประกอบกิจการจําหน่าย ซอง กล่อง และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การบรรจุเอกสาร หีบห่อสินค้า และพัสดุภณ
ั ฑ์
( 67 ) ประกอบกิจการผลิตและจําหน่าย เครือ่ งกําเนิดกระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ซือ้ ขาย
จัดหา ติดตัง้ สร้าง บํารุงรักษา สะสม สํารอง และดําเนินการ และธุรกิจต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับพลังงานไฟฟ้า
แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ แหล่งพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ
ให้แก่ภาครัฐ และเอกชน
( 68 ) ประกอบกิจการหรือเป็ นตัวแทนการค้า รับซือ้ จําหน่ายของเก่าหรือของมือสองทุกชนิด
ทุกประเภท (เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 69 ) ประกอบกิจการค้า รับซือ้ จําหน่าย จัดจําหน่ายเครือ่ งกีฬา และอุปกรณ์กฬี าทุกประเภท
รวมตลอดถึงรองเท้า เสือ้ ผ้า กางเกง กระเป๋า เครือ่ งใช้ สําหรับการเล่นกีฬาทุกชนิด ตลอดจนเครือ่ งชัง่
เครือ่ งตวง เครือ่ งวัด เครือ่ งและอุปกรณ์ดนตรี เครือ่ งและอุปกรณ์ดา้ นรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
( 70 ) คํ้าประกัน ใช้เงินสด เช็ค ตั ๋วแลกเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
อย่างอื่น สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล โฉนดทีด่ นิ และหรือหลักทรัพย์อ่นื ๆ ของบริษทั เพื่อคํ้าประกัน
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลในการทํานิตกิ รรม หรือวางประกันผูต้ อ้ งหา จําเลย หรือ บุคคลอื่นซึง่ ถูกจับกุม หรือ
ถูกควบคุมตัวในชัน้ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ
-6-

บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

( 71 ) คํ้าประกัน หรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ หรือองค์กรทีม่ อี าํ นาจอื่นๆ เพือ่
วัตถุประสงค์ในการทําสัญญาประกันเพือ่ ให้ปล่อยตัวกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานของบริษทั
ซึง่ ตกเป็ นผูต้ อ้ งหาในการกระทําความผิดทางอาญาใดๆ จากการควบคุม หรือคํ้าประกัน หรือวาง
หลักประกันกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษทั ในคดีแพ่งต่างๆ ต่อศาล หรือองค์กร
ทีม่ อี าํ นาจอื่นๆ ทัง้ นี้ โดยมิได้ทาํ เป็ นการค้า
( 72 ) ฟ้องคดีและสูค้ ดี เสนอข้อพิพาทขึน้ สูก่ ารพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและเข้าทํา
สัญญาและประนีประนอมยอมความในศาลไม่วา่ ทีใ่ ดในโลก ในการดําเนินงานตามวัตถุทป่ี ระสงค์ของ
บริษทั และรับเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายและผูแ้ ทนของบุคคลอื่น
( 73 ) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ซือ้ ขาย จําหน่าย เช่า ให้เช่า แลกเปลีย่ น นําเข้า ส่งออก
การแพร่ภาพ การจัดฉาย ให้บริการ และจัดจําหน่ายโดยประการใดๆ ซึง่ เทป วัสดุโทรทัศน์ วีดทิ ศั น์ วัสดุ
บันทึกเสียง วัสดุบนั ทึกเสียงและภาพ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น วีซดี ี ดีวดี ี เอ็มพี3 เอ็มพี4 เป็ นต้น
ทัง้ ในระบบแอนนาล็อค ระบบดิจติ อล และระบบอื่นๆ ทุกประการ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ นี้ (เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 74 ) ประกอบกิจการด้านการบันเทิง โฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย การดําเนินการ
จัดงานนิทรรศการ การแสดงสินค้า จัดคอนเสิรต์ ละครเวที เผยแพร่งานประเพณี งานเทศกาล แสดงดนตรี
ละคร ภาพยนตร์ การประชุมสัมมนา การกีฬา ตลอดจนเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดหาพืน้ ทีก่ ารจัดงาน หรือขาย
พืน้ ทีส่ าํ หรับการจัดงานหรือการแสดงสินค้าทุกชนิด
( 75 ) ประกอบกิจการสังเข้
่ ามาจําหน่ายหรือส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึง่ สินค้าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ เครือ่ งมืออุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทัง้ รับบริการติดตัง้
ซ่อมแซม บํารุงรักษา ให้คาํ แนะนําในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ รับดําเนินการ
ให้กบั บริษทั ห้าง ร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เช่น การทําบัญชี การคํานวณเพือ่ เสีย
ภาษี การรับลงรายการต่างๆในบัตรรายการหรือโปรแกรมและให้เช่าหรือให้เช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ตลอดจนดําเนินธุรกิจโรงเรียนหรือสถาบันอันเกีย่ วกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (เมือ่ ได้รบั อนุญาตจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว)
( 76 ) ประกอบกิจการค้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟท์แวร์ เครือ่ งบันทึก
มูลค่าของสินค้า หรือบริการไว้ในบัตร ระบบในการหักชําระหนี้ เครือ่ งรับชําระเงิน เครือ่ งหักบัญชี เครือ่ ง
ฝากเงิน เครือ่ งถอนเงิน เครือ่ งอ่านบัตร เครือ่ งสอดบัตร เครือ่ งส่งบัตร เครือ่ งคิดเลข เครือ่ งทําบัญชี เครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร เครือ่ งวิทยุ โทรทัศน์ เครือ่ งรับส่งวิทยุทุกชนิด เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งเรดาร์ เครือ่ งโซน่า
เครือ่ งเลเซอร์ เครือ่ งเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครือ่ งทําความร้อน เครือ่ งทํานํ้าร้อน เครือ่ งควบคุมความชืน้
เครือ่ งมือสือ่ สารโทรคมนาคม รวมทัง้ อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
( 77 ) ประกอบกิจการหรือเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้าด้วยเครือ่ งจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
จําหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซือ้ ให้บริการ เครือ่ งจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทัง้ อะไหล่ และอุปกรณ์ของเครือ่ ง
ดังกล่าว
( 78 )

ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์
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ในส่วนของการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั นัน้ บริษทั ฯ จําเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 ส่วนทีร่ ะบุเกีย่ วกับจํานวนข้อของวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ของบริษทั จากเดิมระบุวา่ วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจาํ นวน 43 ข้อ แก้ไขเพิม่ เติมเป็ น 78 ข้อ
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ตัง้ แต่ขอ้ 44 - 78 เพือ่ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็ น วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจาํ นวน 78 ข้อ
การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ได้โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีท่ี 12
มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม C ชัน้ 9 อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา
กรุงเทพฯ บริษทั ฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่
มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันศุกร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2557
สําหรับผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากรอก
ข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้จดั ส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมอบให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะก่อนวันประชุม และ
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ บริษทั ฯ ขอเรียนว่าบริษทั ฯ มีกรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ดังนี้ 1) นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล 2) นายประวิทย์ ตันติวศินชัย 3) นายคเชนทร์ เบญจกุล 4) นายวรสิทธิ ์
โภคาชัยพัฒน์ นอกจากนัน้ ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ นายวิบลู ย์ศกั ดิ ์ อุดมวนิช เลขานุการบริษทั ฯ เป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษทั ฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่ง
หนังสือมอบฉันทะมายังบริษทั ฯ ภายในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ด้วย จักขอบคุณยิง่ และเพือ่ ให้การลงทะเบียน
เข้าประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ โปรด
นําหนังสือทีร่ ะบุช่อื ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาพร้อมกันนี้
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นอกจากนี้ เพือ่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของท่าน หากท่านมี
คําถามทีต่ อ้ งการให้กรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย ชีแ้ จงในประเด็นของวาระ สามารถส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้าได้
ทีเ่ ลขานุ การบริษทั ฯ cs@se-ed.com หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ ir@se-ed.com หรือกรรมการอิสระ id@se-ed.com
หรือโทรสาร 0-2739-8699 ทัง้ นี้หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสาร
ประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะ สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ที่
http://corporate.se-ed.com ได้ตงั ้ แต่วนั ศุกร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสังของคณะกรรมการ
่

(นายทนง โชติสรยุทธ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90 อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 19
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 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 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุม C ชัน้ 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์
ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่ มประชุม
บริษทั ฯ จัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ชมข้อมูลจากวีดที ศั น์เกีย่ วกับข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั ฯ ได้แก่ ประวัตคิ วามเป็ นมา
ของบริษทั ฯ ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของบริษทั ฯ คลังสินค้าซีเอ็ดฯ การแนะนําข้อมูลของโรงเรียนเพลินพัฒนา และกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรือ่ ง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 54 ราย และผูม้ อบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุมแทน 118 ราย รวมทัง้ สิน้
172 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 221,066,562 หุน้ จากจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่าย และเรียกชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน
391,944,418 หุน้ คิดเป็ น 56.45% ของทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชําระแล้ว ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงถือว่าเป็ นอันครบองค์ประชุม
คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน เข้าสูก่ ารประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 และชีแ้ จงว่า
ซีเอ็ดฯ เป็ นบริษทั ฯ หนึ่งทีต่ ระหนัก และให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เราจึงมุง่ มันให้
่ บริษทั ฯ มี
ระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพือ่ สร้างความมันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และการเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ดังนัน้ การจัดการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี จะคํานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันเป็ นหลัก เพือ่ ให้
เป็ นไปตามหลักการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพือ่ คัดเลือกเข้าเป็ น
กรรมการเป็ นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
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พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้า
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้นําหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึน้ เว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพือ่
เผยแพร่ให้นกั ลงทุนรับทราบ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2557 พร้อมกันนัน้ บริษทั ฯ ได้สง่ หนังสือเชิญประชุมทาง
ไปรษณีย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2557 ซึง่ เป็ นการส่งเอกสารไปยังผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม
ประธานฯ กล่าวแนะนํา กรรมการบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ดังนี้
กรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม: จํานวน 9 ท่าน
1. คุณสมบูรณ์

ชินสวนานนท์

2. คุณสาโรช

ลํ้าเลิศประเสริฐกุล

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตันติวศินชัย
เบญจกุล
สิฏฐกุล
โภคาชัยพัฒน์
ภู่วรวรรณ
โชติสรยุทธ์
อุดมวนิช

คุณประวิทย์
คุณคเชนทร์
คุณไพรัช
คุณวรสิทธิ ์
รศ.ยืน
คุณทนง
คุณวิบลู ย์ศกั ดิ ์

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษทั ฯ

กรรมการบริษทั ฯ ทีล่ าประชุม: จํานวน 1 ท่าน
1. คุณวัฒนา

เชียงกูล

กรรมการ

และ คุณอารี แซ่อง้ึ ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี ซึง่ จะเป็ นผูต้ อบข้อซักถามทางด้านบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม: จํานวน 2 ท่าน
1. คุณขัตติยา

เรียงสา

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

2. คุณอธิษฐ์

ตระกูลเดช

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี รรมการตรวจสอบคะแนนทีเ่ ป็ นกลาง คือ คุณสุนนั ทร์ พ่วงแม่กลอง
ทีป่ รึกษาทางกฎหมายของบริษทั ฯ ซึง่ มาจาก สํานักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพือ่ ทําหน้าที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
ประธานฯ ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านรับฟงั รายละเอียดวิธกี ารลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี้
1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนทีท่ า่ นได้รบั จากการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สําหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถอื หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน
หุน้ ทีม่ ี หรือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะมา ทัง้ นี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทั ฯ จะนําคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย
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หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
ทัง้ หมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด แต่ถา้ ออก
เสียงขาดจํานวน จะถือว่าส่วนทีข่ าดเป็ นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบ
ลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ าํ การตรวจนับคะแนน กรณีทไ่ี ม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ให้ถอื ว่าท่านผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทน่ี ําเสนอ
5. เจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพือ่ ความ
สะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีม่ บี ตั รลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยูใ่ นห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และ
ต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนัน้ ๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนใน
วาระนัน้ ๆ และมอบให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ห่ี น้าประตูดว้ ย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจนับคะแนนเมือ่ ถึงวาระนัน้ ๆ
หากไม่ได้มอบไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ รวมทัง้ วาระทีเ่ หลืออยูท่ งั ้ หมด
7. สําหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ทีต่ อ้ งการให้มกี ารนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ
ดังนัน้ เพือ่ ให้จาํ นวนหุน้ และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษทั ฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชัวคราวเมื
่
อ่
เริม่ วาระนี้ และขณะทีม่ กี ารนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษทั ฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็น
ด้วยทัง้ หมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพือ่ รวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะ
เป็ นการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ซักถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการซักถาม กรุณายกมือ และเมือ่ ประธานฯ
อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมก่อนด้วยว่า เป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ จากนัน้ กรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครัง้
อย่างไรก็ตาม สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้สง่ ใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม
เพือ่ ให้ฝา่ ยจัดการประชุมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ประธานฯ ได้กล่าวดําเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2556
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่
25 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมฯ ให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

244,298,520

244,298,520

0

0

100%

100%

0%

0%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556

วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชี 2556 รับรองรายงานประจําปี
2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556
ประธานฯ เชิญคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ.
2556 ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ า่ นมา โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
 สรุปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ประจําปี พ.ศ. 2556
กําไรสุทธิ
- ผลการดําเนินงานในปี 2556 ปรากฎดังนี้:
 กําไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 72.29 ล้านบาท ลดลง 65.4% จากปี ก่อน
(2555 : 209.09 ล้านบาท)
 กําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 73.39 ล้านบาท ลดลง 63.6% จากปีก่อน
(2555 : 210.79 ล้านบาท)
รายได้
- ผลลัพธ์ได้:
 รายได้รวม (ตามงบการเงินรวม) 5,357.37 ล้านบาท ลดลง 6.4% จากปีก่อน
(2555 : 5,726.21 ล้านบาท)
 รายได้รวม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 5,225.74 ล้านบาท ลดลง 6.7% จากปี ก่อน
(2555 : 5,600.61 ล้านบาท)
การลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดขายธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยยอดขายในสาขาเดิม
(same store sale) ลดลงจากปีก่อน 12.33% จากปีก่อน
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 สัดส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2556 (2555)
ตามงบการเงินรวม

2556

- ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
81.27%
(Same Store Sales -12.33%)
- จัดจําหน่าย
13.95%
- วารสาร*
0.96%
- SLC + Kiddy Camp
0.35%
- รับจ้างพิมพ์
0.17%
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.39%
- รายได้อ่นื ๆ
0.91%
*เฉพาะรายได้รบั โฆษณา และการจัดงาน

2555
(82.82%)
(12.61%)
(0.87%)
(0.06%)
(0.02%)
(2.15%)
(1.47%)

 กําไรขัน้ ต้น
กําไรขัน้ ต้น (ตามงบการเงินรวม) เพิม่ ขึน้ 3.81% ในขณะที่ ค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร (ตามงบการเงินรวม)
เพิม่ ขึน้ 3.86% ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจาก
- ค่าจ้างบุคลากร จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้สอดคล้องกับอัตราค่าแรงขัน้ ตํ่า
- ค่าใช้จา่ ยจากสํารองสินค้าเคลื่อนไหวช้า เกิดจากกลุม่ แบบเรียนหนังสือต่างประเทศ ทีใ่ ช้เวลาขายเกิน
กว่า 5 ปี
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานเพิม่ สูงขึน้ ได้แก่ ค่าเช่า, ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลางที่
มีเงือ่ นไขการจ่ายแบบคงทีเ่ พิม่ ขึน้
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินปอนด์มคี วามผันผวนสูง และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่
ยังไม่เกิดขึน้ ของเจ้าหนี้ต่างประเทศคงเหลือ
ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมที่สาํ คัญ ดังนี้
 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิ ดสาขาเพิม่ ขึน้ จํานวน 22 สาขา รวมเป็ นสาขาทีย่ งั เปิดดําเนินการอยู่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ทัง้ สิน้ 444 สาขา (กทม.+ปริมณฑล = 148 ต่างจังหวัด = 296) และ Kisok จํานวน
11 จุดขาย
 สาขาทีเ่ ปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2556
- เซ็นทรัล : อุบลราชธานี / เชียงใหม่ / หาดใหญ่ สงขลา
- เทสโก้โลตัส : แม่สอด ตาก / พระแสง สุราษฏร์ธานี / นครสวรรค์ / เชียงของ เชียงราย / เมืองสุโขทัย /
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี / แกลง ระยอง / บัวใหญ่ นครราชสีมา / สงขลา / อ่อนนุช 80 / ฉลอง ภูเก็ต
- บิก๊ ซี : ร้อยเอ็ด / ลําลูกกา ปทุมธานี / อ่างทอง / สมุทรสงคราม / สุพรรณบุร ี / ตรัง
- โฮมโปร : ชัยภูม ิ
- อื่นๆ : ตึกคอม อุดรธานี
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 จังหวัดทีย่ งั ไม่มสี าขาในตัวเมือง ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2556 (6 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)
 ภาคเหนือ : แม่ฮอ่ งสอน
 ภาคกลาง : นครนายก อุทยั ธานี
 ภาคตะวันออก : ปราจีนบุร ี
 ภาคใต้ : นราธิวาส ปตั ตานี
 ปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 15 สาขา
- เซ็นทรัล : แอร์พอร์ตเชียงใหม่
- เทสโก้โลตัส : รามอินทรา / สมุทรสงคราม / พิษณุโลก / อุดรธานี / สุพรรณบุร ี / ลําปาง / ชัยนาท
- บิก๊ ซี : แจ้งวัฒนะ / ศรีนครินทร์
- โฮมโปร : ขอนแก่น / อุดรธานี
- อื่นๆ : สยามเซ็นเตอร์ / แคมปสั วอล์ค ท๊อปส์เกษตร / ซีคอน บางแค
 จังหวัดทีม่ มี ากกว่า 4 สาขา สิน้ ปี 2556 (2555)
- กรุงเทพ
90 (94)
- ชลบุร ี
25 (25)
- ปทุมธานี
19 (18)
- นนทบุร ี
16 (16)
- สมุทรปราการ
15 (15)
- เชียงใหม่
14 (13)
- สงขลา
12 (10)
- ระยอง
11 (10)
- อุบลราชธานี
11 (10)
- ขอนแก่น
10 (11)
- นครราชสีมา
10 (9)
- สุราษฎร์ธานี
10 (8)
- ราชบุร ี
9 (9)
- อุดรธานี
9 (9)

- ฉะเชิงเทรา
- ลพบุร ี
- พิษณุโลก
- เชียงราย
- ศรีสะเกษ
- นครปฐม
- ประจวบคีรขี นั ธ์
- ตรัง
- สุพรรณบุร ี
- กาญจนบุร ี
- ภูเก็ต
- สกลนคร
- กําแพงเพชร
- นครสวรรค์

9
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

(9)
(7)
(7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(5)
(6)
(5)
(5)
(4)
(4)

 ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพือ่ ให้เป็ นธุรกิจการศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมีรปู แบบ
ธุรกิจเป็ นโรงเรียนสอนเสริม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน ใน
สาขาทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
o หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ทีเ่ น้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ แก้ไข
โจทย์ปญั หา โดยใช้สอ่ื Animation
o หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ซึง่ ได้นําสือ่ Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอน
โดยเน้นการเพิม่ อัตราการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างสนุกสนาน และเป็ นการจัดการเรียนรูใ้ น
รูปแบบกิจกรรม
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o หลักสูตร iKids หลักสูตรที่ เน้นพัฒนาด้าน “นวัตกรรม” ให้กบั เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านที่
เกีย่ วข้องกับหุน่ ยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 SE-ED Learning Center เปิดสาขาในปี 2556 จํานวน 14 สาขา รวมเป็ นสาขาทีย่ งั เปิดดําเนินการอยู่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทัง้ สิน้ 17 สาขา
 ขยายศักยภาพของระบบโลจิสติกส์ บนพืน้ ที่ 30 ไร่ ถนน บางนา-ตราด กม. 21 คาดว่าเริม่ เปิ ดใช้งานเต็ม
ระบบกลางปี 2557
รายการ
ทีด่ นิ
ราคาทีด่ นิ
ราคาประเมิน ณ 27 เมษายน 2555*
มูลค่าการก่อสร้าง (ไม่รวมราคาทีด่ นิ และภาษีมลู ค่าเพิม่ )
เปิดดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบ

30 ไร่
267 ล้านบาท
360 ล้านบาท
552 ล้านบาท
มิถุนายน 2557

* บริษทั เอเจนซี ่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด เป็นผูป้ ระเมินราคา
 นอกจากนี้ การทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีด่ มี าโดยตลอด ซึง่ ความ
มุง่ มันในการดํ
่
าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าว ได้สง่ ผลสะท้อนในปี 2556 ดังนี้
รางวัลอันทรงเกียรติ ที่ได้รบั
o ได้รบั รางวัล SET Award of Honor 2013 (รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ) ด้านการรายงาน
บรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2013 ซึง่ ได้รบั ติดต่อกันเป็ นปีท่ี 3
o ได้รบั การประเมินบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
ต่อเนื่องกัน 6 ปีซอ้ น (2551 - 2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
o ได้รบั การประเมินในเรือ่ งการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM) ระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม
100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 5 ปีซอ้ น (2552 – 2556) จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ประธานฯ ขอให้คุณสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ แ้ี จงการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุม
คุณสาโรช กล่าวรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ทีม่ สี าระสําคัญ
ดังนี้





สอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ ทุกไตรมาส และงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2556
สอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
สอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ ง
สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
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สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
คัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี

คณะกรรมการตรววจสอบมีความเห็นว่า การทําและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดต่างๆ ของหน่วยงานกํากับดูแล
นอกจากนัน้ ผลจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ พบว่าไม่มรี ายการทีก่ ระทบต่อบริษทั ฯ ที่
เป็ นสาระสําคัญ
ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กล่าวรายงานผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ม ี
การประชุมตามวาระ จํานวน 3 ครัง้ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกําหนดวิธกี ารทําหน้าทีส่ รรหา
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทัง้ จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง และกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีการปฏิบตั หิ น้าทีส่ าํ คัญๆ ในปี 2556 ดังนี้


พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็ นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
พิจารณา



เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อผูม้ คี ุณสมบัติ เป็ นการล่วงหน้าจากผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ผ่านทาง
ช่องทางติดต่อของบริษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณา



พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ ได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงาน
ประจําปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้อง
กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในการเปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ได้มกี ารศึกษาเรื่อง
Flexibility หรือไม่ และหลังจากเปิดสาขาไปแล้วมีการประเมินผลการดําเนินงานของสาขา และแสดงความเห็นว่ามีบาง
สาขาทีเ่ ปิ ดอยูใ่ นพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้าเดียวกัน 2 สาขา และบางสาขาเปิดในพืน้ ที่ ทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูน่ ้อย
คุณทนง ชีแ้ จง การเปิ ดสาขานัน้ ประกอบด้วยหลายเหตุผล ได้แก่ คูค่ า้ อาจขอให้เปิดถึงแม้วา่ จะพิจารณาแล้ว
ว่าไม่เหมาะสม แต่บริษทั ฯ เองก็จาํ เป็ นต้องรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าไว้ในระดับหนึ่ง ซึง่ ก็มกี ารควบคุมการเปิด
สาขาเหล่านี้ไม่ให้มมี ากเกินไป หรือในบางสาขาเปิ ดเป็ นสาขาขนาดเล็ก แต่ตงั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องศูนย์การค้าทีม่ ศี กั ยภาพ
จึงจําเป็ นต้องเปิ ดสาขาเพิม่ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีส่ าขาขนาดเล็กอาจจะถูกยกเลิกสัญญา ทําให้เสียโอกาสการขายใน
ศูนย์การค้านัน้ ๆ ในการเปิดสาขาแต่ละพืน้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารประชุมหารือ วางแผนงานประเมินความเสีย่ ง ก่อนเปิด
สาขาทุกสาขา
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คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้เสนอความคิดเห็นว่า ในปี 2557 บริษทั ควรชะลอการเปิดสาขาลง เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และควรปิ ดสาขาประมาณ 35% และรวมสาขาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน เพือ่ เป็ นการลดต้นทุน
ในการดําเนินงาน ได้แก่ ค่าแรงพนักงาน ค่าเช่าศูนย์การค้า
คุณทนง ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า ในการเปิ ดสาขาใหม่กบั ศูนย์การค้าใหม่ มีความจําเป็ น เพราะหากว่าศูนย์การ
ค้าทีเ่ ปิดใหม่มศี กั ยภาพ แต่บริษทั ฯ ไม่ได้ไปเปิด ก็จะทําให้เสียโอกาสในการขาย แต่ทงั ้ นี้บริษทั ฯ เองก็ได้มกี าร
ประเมินสถานการณ์ก่อนทุกครัง้ ทีจ่ ะทําการเปิ ดสาขาใหม่ สําหรับการพิจารณาปิ ดสาขา หรือควบรวมสาขาทีอ่ ยูใ่ น
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน บริษทั ฯ เองก็มกี ารพิจารณาทุกเดือน เพือ่ วิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไร ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ
ปิดสาขา ด้วยเหตุทต่ี อ้ งพิจารณาถึงความสามารถในการทําไรในอนาคตประกอบด้วย
คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า การตัง้ มูลค่าสํารองสินค้าสูญหาย เสือ่ มสภาพ และเคลื่อนไหวช้า
ในปี 2557 เหตุใดจึงมีมลู ค่าสูง และการตัง้ สํารองสินค้าสูญหายในปี 2557 ตัง้ ไว้ทม่ี ลู ค่าเท่าไหร่
คุณอารี ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ฯ มีการตัง้ มูลค่าสํารองสินค้าสูญหายไว้ 0.3% ของยอดขาย และเมือ่ มีการนับสินค้า
สูญหายจริง บริษทั ฯ ก็จะทําการหักรายการทีไ่ ด้ตงั ้ สํารองสินค้าสูญหายไว้ออก และบันทึกรายการสินค้าสูญหายตาม
มูลค่าทีส่ ญ
ู หายจริง สําหรับมูลค่าสํารองทีต่ อ้ งไว้สงู เกิดจากการตัง้ สํารองหนังสือทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศโดยจะ
พิจารณาจากสินค้าทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศทีม่ กี ารเคลือนไหวช้า หากสินค้านัน้ ใช้เวลาการขายเกินกว่า 5 ปี บริษทั ฯ
จะมีการตัง้ มูลค่าสํารองสินค้าทีเ่ คลื่อนไหวช้าไว้ แต่อย่างไรก็ตามหากสินค้าเหล่านี้มกี ารขายเกิดขึน้ ก็จะแสดงเป็ น
รายได้อ่นื ในปีทข่ี ายสินค้าได้
คุณกฤตพล วิภาวีกุล ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามผลการดําเนินการว่าเหตุใดกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่า
เสือ่ มราคาและค่าใช้จา่ ยตัดจ่าย (EBITDA) จึงลดลงมาก
คุณอารี ชีไ้ ด้ชแ้ี จงว่า EBITDA ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื สูงกว่าปกติ ซึง่ ก็คอื รายได้จากการกลับ
รายการทีด่ นิ ด้อยค่าทีไ่ ม่ใช้ดาํ เนินงาน ประมาณ 17.5 ล้านบาท และรายได้จากเงินปนั ผลและดอกเบีย้ รับสูงกว่าปี
2556 ประมาณ 18 ล้านบาท ประกอบกับยอดขายรวมในปี 2556 ลดลง ส่งผลให้กาํ ไรขัน้ ต้นลดลงเกือบ 70 ล้านบาท
และมีการตัง้ ยอดสํารองทีเ่ คลื่อนไหวช้าไว้ประมาณ 51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นหนังสือต่างประเทศ
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มมี าตรการป้องกันหนังสือหายครบทุก
สาขาแล้วหรือไม่
คุณทนง ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ฯ ไม่ได้ทาํ การติดตัง้ เสากันขโมยในทุกๆ สาขา เนื่องจากการดําเนินการติดตัง้ มี
ค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ และมีคา่ ใช้จา่ ยในการติดตัง้ สัญญาณทีต่ วั หนังสือ ดังนัน้ จึงเลือกติดตัง้ เสากันขโมยเฉพาะสาขาที่
มีแนวโน้มการหายทีค่ ุม้ ค่าต่อการลงทุนติดตัง้ เสากันขโมย อย่างไรก็ตามในสาขาทีม่ ยี อดสูญหายน้อย และไม่ได้ตดิ ตัง้
เสากันขโมย บริษทั ฯ ก็ได้ดาํ เนินติดตัง้ กล้อง CCTV เพือ่ ช่วยในการปฏิบตั งิ านมีความสะดวกเพิม่ ขึน้
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า สินค้าประเภทเครือ่ งเขียน หรือของเล่นเป็ นอย่างไรบ้าง
คุณทนง ได้ชแ้ี จงว่า ปจั จุบนั ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ หลายๆ สาขาได้มกี ารปรับปรุงพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ได้กาํ ไรต่อพืน้ ที่
ในระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากประเภทของสินค้าทีข่ ายได้ในแต่ละสาขาเพือ่ ให้สาขามีกาํ ไรอยูร่ อดได้ แต่อย่างไรก็
ตามก็ยงั คงรักษาภาพพจน์ของร้านหนังสือไว้อยู่
คุณนิตพิ ฒ
ั น์ แต้มไพโรจน์ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า สัดส่วนรายได้กบั รายจ่ายของ SE-ED Learning
Center ในขณะนี้เป็ นอย่างไร
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คุณทนง ได้ชแ้ี จงว่า ยอดขายของ SE-ED Learning Center ในขณะนี้ยงั น้อยอยูเ่ นื่องจากส่วนใหญ่เป็ นการ
เปิดสาขาในตอนปลายปี และต้องใช้เวลาในการทีจ่ ะให้ผปู้ กครองได้รจู้ กั แต่กม็ แี นวโน้มก็ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ สําหรับการ
ลงทุนนัน้ บริษทั ฯ ได้ลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การทํา Animation การทําสือ่ Multimedia
ทัง้ หมด การลงทุนต่อไปก็เป็ นส่วนทีแ่ ฟรนไชส์ตอ้ งลงทุนเอง ได้แก่ ค่าแฟรนไชส์ ค่าธรรมเนียม ค่าตกแต่งอาคาร
SE-ED Leanrning Center ถือเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะสร้างกําไรในอนาคตให้กบั บริษทั ฯ
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า บริษทั ฯ ได้เตรียมรับผลกระทบมาตรการทางภาษี 20% ทีจ่ ะ
หมดในปีน้ี โดยปรับเป็ น 30% รวมถึงการปรับขึน้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ จาก 7% เป็ น 10% นี้อย่างไร
คุณทนง ได้ชแ้ี จงว่า ธุรกิจหนังสือเป็ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ดังนัน้ บริษทั ฯ ก็จะได้รบั
ผลกระทบเรือ่ งภาษีมลู ค่าเพิม่ เพียงเล็กน้อย
คุณอารี ได้ชแ้ี จงว่า ภาษีนิตบิ ุคคลทีจ่ ะปรับเพิม่ เป็ น 30% จะเริม่ บังคับใช้ในปี 2558 ตามพระราชกฤษฎีกา
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า บริษทั ฯ ได้เตรียมรับผลกระทบอย่างไรเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
บริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ นิยม Social Media มากขึน้ ทําให้อ่านหนังสือน้อยลง ทําอย่างไรให้ผบู้ ริโภคหันกลับมา
อ่านหนังสือมากขึน้
คุณทนง ได้ชแ้ี จงว่า ผลกระทบนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดกับเฉพาะบริษทั ฯ เท่านัน้ แต่ยงั กระทบถึงตลาดหนังสือ
โดยรวมทัง้ หมด ซึง่ ต้องมีการกระตุน้ วัฒนธรรมการอ่านหนังสือ โดยการรณรงค์ให้มกี ารแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ
และหากทิศทางการอ่านหนังสือโดยรวมได้เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางของ e-book ทางบริษทั ฯ เองก็ได้เตรียมการไว้
ระดับหนึ่งแล้ว ซึง่ บริษทั ฯ สามารถทีจ่ ะปรับตัวได้ และบริษทั ได้วางแผนทีจ่ ะขยายฐานธุกจิ ได้แก่ การเปิดศูนย์เรียนรู้
SE-ED Learning Center การขาย Solution ให้กบั สถานศึกษาทีเ่ น้นทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวมถึงการ
ขายสินค้าประเภท nonbook ให้มากขึน้
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,214,987

244,896,474

6,875,752

1,442,761

100%

96.7148%

2.7154%

0.5698%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชี 2556
รับรองรายงานประจําปี 2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประจําปี 2556
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน
ของบริ ษทั ฯ และงบกระแสเงิ นสด สิ้ นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2556
ประธานฯ เชิญ คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุปรายการทีม่ จี าํ นวนเงินทีส่ าํ คัญในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2556
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ มีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี้
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินรวม สําหรับปี 2556 ซึง่ มีจาํ นวน 72.29 ล้านบาท
ลดลง 65.4% (จาก 209.09 ล้านบาท) โดยสาเหตุเกิดจากการทีร่ ฐั บาลประกาศปรับขึน้ อัตราค่าแรงขัน้ ตํ่า
เป็ น 300 บาทต่อวันในทุกจังหวัดทัวประเทศ
่
รวมถึงข่าวการปรับอัตรารายได้ของข้าราชการระดับปริญญา
ตรีเป็ น 15,000 บาทต่อเดือน ส่งผลกระทบให้ค่าใช้จา่ ยด้านพนักงานสูงขึน้ มาก ถึงแม้รฐั บาลจะลดอัตรา
ภาษีลงจาก 23% เป็ น 20% ก็ตาม แต่ยงั ไม่สามารถชดเชยค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ นอกจากนัน้ ธุรกิจร้าน
หนังสือไม่สามารถปรับราคาหนังสือซึง่ เป็ นสินค้าหลัก ให้สอดคล้องกับค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง
ขณะเดียวกันผลของการแข่งขันอย่างรุนแรงของศูนย์การค้า และพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
 กระแสเงิ นสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงิ นทุน

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงิ นรวม
ปี 2556
ปี 2555
61.25
242.94
(330.28)
(330.12)
(82.28)
(136.37)
(186.75)
(223.37)

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จากการติดตัง้ RACK, BUFFER และ CONVEYOR, ค่าตกแต่ง
อาคาร, งานระบบอาคาร, อุปกรณ์อ่นื ในคลังสินค้า, คอมพิวเตอร์จากการเปิ ดสาขาใหม่
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จากการกูย้ มื เงินสดระยะสัน้ จากธนาคารพาณิชย์ เพือ่ ใช้จา่ ยค่า
ก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ และการจ่ายปนั ผลของกําไรไตรมาส 4/2555 ซึง่ จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2556
 การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น สําหรับปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555
o ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์ทงั ้ สิน้ 2,599.46 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 28.78 ล้านบาท ลดลง 1.10% เนื่องจากได้มกี ารขายเงินลงทุนชัวคราว
่
เพือ่
นําไปจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ แต่กม็ ที ด่ี นิ และคลังสินค้าเพิม่ ขึน้
o ด้านหนี้สนิ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ ทัง้ สิน้ 1,628.96 ล้านบาท ลดลง 62.40 ล้านบาท คิดเป็ น
3.69% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้รายใหญ่ ซึง่ ลดลงตามยอดขายสินค้าทีล่ ดลง
o ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ คงเหลือ 970.50 ล้านบาท โดยเป็ นส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่ จํานวน 909.86 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 34.30 ล้านบาท เนื่องจาก
 กําไรสุทธิ สําหรับปี 2556 จํานวน 72.29 ล้านบาท
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 กําไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปนั ผลรวม 60.64 ล้านบาท
 เพิม่ ทุนจากการจ่ายหุน้ ปนั ผล ไตรมาส 4/2555 ตามอัตรา 10 หุน้ เดิม : 1 หุน้ ใหม่ รวม 35.63 ล้านบาท
o อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ตามงบการเงินรวม (ROA) อยูท่ ่ี 3.58%
o อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินรวม (ROE) อยูท่ ่ี 8.10%
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณกฤตพล วิภาวีกุล ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในการตัง้ สํารองสินค้าสูญหายของปี 2556 ซึง่ ตัง้ ยอด
สํารองไว้สงู จะทําให้บริษทั ฯ มีกาํ ไรในปี 2557 หรือไม่
คุณอารี ชีแ้ จงว่า ในส่วนนี้ประกอบด้วยการตัง้ สํารองสินค้าสูญหาย การตัง้ สํารองสินค้าเสือ่ มสภาพ และการตัง้
สํารองสินค้าเคลื่อนไหวช้า สาเหตุทต่ี งั ้ ยอดสํารองไว้สงู ส่วนใหญ่เป็ นยอดทีเ่ กิดจากหนังสือต่างประเทศทีม่ กี าร
เคลื่อนไหวช้า คาดว่าจะใช้เวลาในการขายสินค้าดังกล่าวเกินกว่า 5 ปี ดังนัน้ หากบริษทั ฯ สามารถขายสินค้าทีเ่ คลื่อน
ไหว้ชา้ ได้ในปีถดั ๆ ไป บริษทั ฯ ก็จะรับรูเ้ ป็ นรายได้กลับมา
คุณกฤตพล วิภาวีกุล ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การทีบ่ ริษทั ฯ นําเงินหมุนเวียนระยะสัน้ ไปลงทุน ในการ
ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ซึง่ เป็ นการลงทุนในระยะยาว จะกระทบต่อการบริหารกระแสเงินสดของบริษทั ฯหรือไม่
คุณอารี ชีแ้ จงว่า เงินทีใ่ ช้ในการก่อสร้างอยูข่ ณะนี้เป็ นเงินในส่วนเจ้าหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กําหนดระยะเวลาชําระหนี้
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั วิ งเงินกูร้ ะยะยาว ประมาณ 500 ล้านบาท และได้รายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253.229,848

253,097,290

128,707

3,851

100%

99.9477%

0.0508%

0.0015%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั แิ ละรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงินสด สิน้ สุดวันเดียวกัน

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนิ นงาน ประจําปี 2556 และพิ จารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สําหรับการการจ่ายปนั ผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
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พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจําเป็ น และความเหมาะ
สมในอนาคต ตลอดจนจัดสรรทุนไว้สว่ นหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จึงขอ
เสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปนั ผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ดังนี้
1. สํารองตามกฎหมาย
สําหรับปี 2556 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 73.39 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้
จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็ นจํานวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึง่
ครบตามจํานวนทีต่ อ้ งสํารองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
2. เงิ นปันผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 บริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท
รวมเป็ นเงินไม่เกิน 70,549,995.24 บาท จากจํานวนหุน้ 391,944,418 หุน้
โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่
7 พฤษภาคม 2557 และมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษทั ฯ จึงจ่ายเงินปนั ผลถึงร้อยละ 95% จากผล
ประกอบการในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ บริษทั ฯ ควรจ่ายปนั ผลเพียง 60% จากผลประกอบการในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เพือ่ นําเงินไปใช้ในการรองรับการผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาถึงผลการดําเนินงาน ขวัญและกําลังใจของผูถ้ อื หุน้ และ
ผลกระทบต่อราคาหุน้ ในตลาด
คุณประสิทธิ ์ พิรญ
ั เจริญ ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แสดงความเห็น ชื่นชมบริษทั ฯ ทีจ่ า่ ยปนั ผล 0.18 บาท
เพือ่ เป็ นการรักษาขวัญกําลังใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากราคาหุน้ ได้ตกลงมามากแล้ว การรักษาระดับการจ่ายเงินปนั ผล
ส่งผลให้ราคาหุน้ ไม่ตกลงกว่าทีเ่ ป็ นอยู่
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,235,348

253,149,641

85,707

0

100%

99.9662%

0.0338%

0%
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มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารจ่ายปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556
โดยเป็ นการจ่ายในรูปของเงินปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล ใน
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และมีกาํ หนดจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว
ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ และกรรมการที่มาจาก
ตัวแทนผูถ้ ือหุ้น
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 ซึง่ กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ซึง่ ใน
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) คุณคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2) คุณวรสิทธิ ์

โภคาชัยพัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3) คุณไพรัช

สิฏฐกุล

กรรมการ

บริษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นกั ลงทุนของบริษทั ฯ เพือ่ เชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตทิ ่ี
เหมาะสม เพือ่ คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ และการเสนอวาระเป็ นการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2556 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงู สุดแก่การ
ดําเนินการของบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ 3 ท่านนี้ ทีพ่ น้
ตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาเสนอชื่อกรรมการทีม่ าจากตัวแทนผู้
ถือหุน้ จํานวน 2 ท่าน โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั ติ ่อไปตามรายชื่อดังนี้
1) คุณจิราภรณ์ รุง่ ศรีทอง

ตัวแทนจากบริษทั ฯ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

2) คุณระฟ้า

ตัวแทนจากบริษทั ฯ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ดํารงชัยธรรม

ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และ
กรรมการทีม่ าจากตัวแทนผูถ้ อื หุน้ จํานวนทัง้ สิน้ 5 ท่านดังต่อไปนี้
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ท่านที่ 1 คุณคเชนทร์ เบญจกุล
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ่ ป็ นกรรมการ ได้จาก
สไลด์
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณอรรถพล อุดมวนิช ผูถ้ อื หุน้ ได้ขอให้คุณคเชนทร์ได้แสดงวิสยั ทัศน์ และจะเข้ามาช่วยบริษทั ฯ ได้อย่างไร
คุณคเชนทร์ เบญจกุล ได้แนะนําตนเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทาํ งาน ดังนี้
- ได้เคยทํางานเป็ นนักวิเคราะห์อาวุโส ให้กบั กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ มีความเชีย่ วชาญด้านการ
วิเคราะห์ทางการเงิน และทางบัญชี
- ทีผ่ า่ นมาได้ใช้ความเชีย่ วชาญนี้ในการแสดงความคิดเห็น และให้คาํ แนะนําในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษทั ฯ มาโดยตลอด ปจั จุบนั ได้ดาํ รงตําแหน่งทีป่ รึกษาฝา่ ยทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเพลินพัฒนา
ตัง้ แต่ปี 2548 และยังให้คาํ แนะนําในด้านการเงินให้กบั โรงเรียนเพลินพัฒนา
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,235,348

253,170,127

0

65,221

100%

99.9742%

0%

0.0258%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
อีกวาระหนึ่ง
ท่านที่ 2 คุณวรสิ ทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ่ ป็ นกรรมการ ได้จาก
สไลด์
ประธานฯ เชิญคุณวรสิทธิ ์ แสดงวิสยั ทัศน์
คุณวรสิทธ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้แนะนําตนเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทาํ งาน ดังนี้
- ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นเวลา 15 ปี มีความเชีย่ วชาญทางด้านการเงิน ได้เข้ามาช่วยบริษทั ฯ
ในการดูแลเรือ่ งการเงิน ความเสีย่ งของบริษทั ฯ
- ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษทั ฯ
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,235,348

251,617,030

67,557

1,550,761

100%

99.3609%

0.0267%

0.6124%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คุณวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน์
เป็ นกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
ท่านที่ 3 คุณไพรัช สิ ฏฐกุล
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ่ ป็ นกรรมการ ได้จาก
สไลด์
ประธานฯ เชิญคุณไพรัช แสดงวิสยั ทัศน์
คุณไพรัช สิฏฐกุล ได้แนะนําตัวเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทาํ งานดังนี้
- ได้ทาํ งานร่วมกับบริษทั ฯ ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ ได้รว่ มผ่านวิกฤตของบริษทั ฯ มาโดยตลอด
- ได้เคยดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ และจะใช้ความรูค้ วามสามารถ ในการช่วยดูแล
ผลประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,235,348

244,894,672

6,771,765

1,568,911

100%

96.7064%

2.6741%

0.6195%
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มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คุณไพรัช สิฏฐกุล เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
อีกวาระหนึ่ง
ท่านที่ 4 คุณจิ ราภรณ์ รุ่งศรีทอง
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ่ ป็ นกรรมการ ได้จาก
สไลด์
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณวสันต์ บรรเริงศรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์
อย่างไรในการคัดเลือก หรือพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีแรงกดดันอย่างไรหรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไม่มแี รงกดดันใดๆ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
นอกจากนี้บริษทั ฯ เองได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อทีเ่ หมาะสมเข้ามาเป็ นกรรมการ แต่ไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อ
เพิม่ เติม บริษทั ฯ เองก็ไม่ได้มขี อ้ บังคับใดๆ ในการห้ามผูถ้ อื หุน้ เข้ามาเป็ นกรรมการ บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารกีดกัน หรือ
ส่งเสริมกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งโดยเฉพาะ เพียงขอให้มคี วามสามารถ และมีคุณสมบัติ ก็สามารถเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
พิจาณาได้
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า คุณจิราภรณ์ รุง่ ศรีทอง และคุณระฟ้า ดํารงชัยธรรม มี
วิสยั ทัศน์ในการพัฒนาบริษทั ฯ ให้มคี วามก้าวหน้าได้อย่างไร มีการประสานงานกับบริษทั แกรมมีใ่ ห้บริษทั ฯ เกิด
ประโยชน์ได้อย่างไร
ประธานฯ เชิญคุณทนงชีแ้ จง
คุณทนง ได้ชแ้ี จงว่า คุณจิราภรณ์ รุง่ ศรีทอง ได้เคยเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ มาก่อน ทีผ่ า่ นมาได้ชว่ ยในการ
วางแผนกลยุทธ์ ทิศทาง และร่วมวางแผนทางการตลาดให้กบั บริษทั ฯ นอกจากนี้บริษทั แกรมมีก่ ม็ คี วามเชีย่ วชาญใน
ธุรกิจดนตรี และธุรกิจ Entertrainment คุณจิราภรณ์เอง เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบการลงทุนของบริษทั แกรมมีท่ งั ้ หมด มี
ประสบการณ์ และมี Connection ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้ทาํ รายการ Book Variety ทีอ่ อกอากาศทางช่อง Nation Channel ซึง่ จะได้ยา้ ยไป
ออกอากาศทางช่อง ONE ของแกรมมีซ่ ง่ึ เป็ นดิจติ อลทีวี ซึง่ คุณจิราภรณ์ มีสายสัมพันธ์ทด่ี ใี นการช่วยเหลือบริษทั ฯ ใน
การพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ
สําหรับคุณระฟ้า ดํารงชัยธรรม เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบสําคัญของบริษทั แกรมมี่ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั
บริษทั ฯ ในอนาคตเช่นกัน บริษทั ฯ จําเป็ นต้องรุกมากขึน้ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์จากสือ่ จึงมีความสําคัญ
ประธานฯ ได้แสดงความเห็นเพิม่ เติมว่า ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็ นคณะกรรมการชุด
เดิม หรือคณะกรรมการชุดใหม่ ต่างมีความห่วงใยต่อบริษทั ฯ มีความปรารถนาดีทจ่ี ะให้บริษทั ฯ มีกจิ การทีด่ ี
คุณอรรถพล อุดมวนิช ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า คุณอรรถพล ได้เป็ นสมาชิกชมรมผูล้ งทุนไทย ซึง่ เป็ น
ชมรมทีม่ ตี วั แทนจากผูถ้ อื หุน้ หลายๆ บริษทั มารวมตัวกัน และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า เราสมควรจะผลักดันผู้
ถือหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนน้อย ให้เข้าไปมีสทิ ธิมเี สียงในบริษทั จดทะเบียน จึงขอเรียนถามว่า ทางบริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื
หุน้ รายย่อยเสนอตัวเข้ามาเป็ นกรรมการได้หรือไม่
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ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า เป็ นแนวคิดทีด่ ี เพียงแต่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยจะต้องช่วยกันจัดสรรเพือ่ คัดเลือกเป็ นตัวแทน
และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พจิ ารณา ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดช่องทางไว้
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,235,348

244,028,072

8,876,304

330,972

100%

96.3641 %

3.5052%

0.1307%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คุณจิราภรณ์ รุง่ ศรีทอง เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
ท่านที่ 5 คุณระฟ้ า ดํารงชัยธรรม
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดประวัตกิ รรมการ และผลการปฏิบตั งิ านในระหว่างทีเ่ ป็ นกรรมการ ได้จาก
สไลด์
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,235,348

244,355,591

8,551,006

328,751

100%

96.4935%

3.3767%

0.1298%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คุณระฟ้า ดํารงชัยธรรม เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
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สรุปมติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมมีมติให้แต่งตัง้ กรรมการ ดังนี้
1) คุณคเชนทร์

เบญจกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2) คุณวรสิทธิ ์

โภคาชัยพัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3) คุณไพรัช

สิฏฐกุล

กรรมการ

4) คุณจิราภรณ์

รุง่ ศรีทอง

ตัวแทนจากบริษทั ฯ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

5) คุณระฟ้า

ดํารงชัยธรรม

ตัวแทนจากบริษทั ฯ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี พ.ศ. 2557
ประธานฯ เชิญคุณสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการชีแ้ จง
รายละเอียดการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี พ.ศ. 2557 ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
คุณสาโรช ได้กล่าวรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาคัดเลือกบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (ชือ่
เดิม บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
เสนอให้แต่งตัง้
รายนาม

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่

1) คุณพิมพ์ใจ

มานิตขจรกิจ

4521 และ/หรือ

2) คุณรุง้ นภา

เลิศสุวรรณกุล

3516 และ/หรือ

3) คุณชยพล

ศุภเศรษฐนนท์

3972 และ/

หรือผูส้ อบบัญชีอ่นื ในสํานักงานเดียวกัน
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็ น
 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 997,500 บาท
(ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบตั งิ าน / ค่าทีพ่ กั และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)
 ค่าตอบแทนบัญชีของบริษทั ย่อย จํานวน 3 บริษทั คือ
o บริษทั ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท
o บริษทั เพลินพัฒน์ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 273,000 บาท
o และ บริษทั เบสแล็บ จํากัด กําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท
 รวมเป็ นค่าตอบแทนทัง้ สิน้ 1,330,500 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากค่าตอบแทนในปี 2556 ประมาณ 1.53%
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ส่วนบริษทั ร่วม บริษทั ฯ ไม่ได้ใช้บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (ชื่อเดิม – บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด) เป็ นผูส้ อบบัญชี เนื่องจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไม่มอี าํ นาจใดในการควบคุมและบริหารงานในบริษทั ฯ ร่วมจึง
ไม่มอี าํ นาจสังการให้
่
บริษทั ฯ ร่วมใช้ผสู้ อบบัญชีเดียวกันได้
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชี และ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ หรือ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร และ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ในลักษณะทีจ่ ะกระทบ
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอิสระ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,235,348

251,698,204

1,447,380

89,764

100%

99.393%

0.5716%

0.0354%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก ให้แต่งตัง้ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4521) และ/หรือ คุณรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐ
นนท์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ ผูส้ อบบัญชีอ่นื ในสํานักงานเดียวกัน จากบริษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประจําปี 2557
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีทงั ้ ปี ของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 997,500
บาท และกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั ย่อย อีก 3 บริษทั คือ
 บริษทั ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัด จํานวน 10,000 บาท
 บริษทั เพลินพัฒน์ จํากัด จํานวน 273,000 บาท
 บริษทั เบสแล็บ จํากัด จํานวน 50,000 บาท
โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบตั งิ าน / ค่าทีพ่ กั และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี พ.ศ. 2557
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พจิ ารณาค่าตอบแทน สําหรับกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อย สําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 โดยกลันกรองอย่
่
างละเอียด และคํานึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับ ประเภท
ขนาด ซึง่ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและ
การเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
และได้จดั สรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 เพือ่ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี พ.ศ. 2557
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควรนําเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาบําเหน็จกรรมการ สําหรับปี
2557 ในวงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึง่ เท่ากับวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ นปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผูถ้ อื หุน้ รับทราบการจัดสรร ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี ถดั ไป
(หน่วย : บาท)
บําเหน็จ

ปี 2557 (ปีทเ่ี สนอ)

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

วงเงินไม่เกิน

สําหรับเงิ นประจําตําแหน่ ง และเบีย้ ประชุมกรรมการ ในปี 2557 มีดงั ต่อไปนี้


เงินประจําตําแหน่ง (ยังคงอัตราเดิม)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

(หน่วย : บาท)
ปี 2556
25,000
15,000
15,000
15,000

ปี 2557
25,000
15,000
15,000
15,000

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จะได้รบั เงินประจําตําแหน่ง ในฐานะเฉพาะของประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เท่านัน้ โดยจะไม่ได้รบั ในฐานะกรรมการอีก)


เบีย้ ประชุมกรรมการ (ยังคงอัตราเดิม)

ตําแหน่ง

กรรมการ
ครัง้ ละ

กรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ละ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

20,000
10,000
-

10,000
7,000
-

(หน่วย : บาท)
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
ครัง้ ละ
10,000

-

-

7,000
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นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2556
ตามทีม่ ติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้มมี ติอนุมตั วิ งเงินบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปี
2556 ในวงเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท แต่เนื่องด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้
พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรตามความเหมาะสม โดยได้มมี ติให้จดั สรรบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนิน งานปี
2556 ในจํานวนทีล่ ดลงจากปีก่อน 40% จึงขอแจ้งให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ รับทราบการจัดสรรบําเหน็จ ดังนี้
ตําแหน่ ง

ปี 2556
282,509
213,709
199,705
171,089

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการบริษทั ฯ

ปี 2555
445,440
336,960
314,880
269,760

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติจดั สรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556
จํานวน 2,194,030 บาท ซึง่ น้อยกว่าวงเงินทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น จากผลประกอบการของบริษทั ฯ ทีล่ ดลง ดังนัน้
ค่าตอบแทนกรรมการ ควรจะลดลงด้วยหรือไม่
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า ผลตอบแทนของคณะกรรมการ ทีไ่ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ซึง่ ได้พจิ ารณาจากผลการดําเนินของบริษทั ฯ ในระดับหนึ่ง
คุณอรรถพล อุดมวนิช ผูถ้ อื หุน้ ได้เสนอแนะ เรือ่ งการจัดทําหนังสือเชิญประชุม หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
โดยให้แบ่งส่วนให้ชดั เจน คือ ค่าบําเหน็จกรรมการ เงินประจําตําแหน่ง และเบีย้ ประชุมกรรมการ ให้อ่านง่าย และ
ชัดเจน เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน
ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณอรรถพล อุดมวนิช
คุณอรรถพล อุดมวนิช ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์
ในการคํานวณค่าบําเหน็จกรรมการอย่างไร
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าบําเหน็จโดยมี
สูตรการคํานวณทีโ่ ยงกับกําไรของบริษทั ฯ และมีการเทียบเคียงกับโบนัสทีจ่ า่ ยให้กบั พนักงานของบริษทั ฯ และได้ใช้
ข้อมูลอุตสาหกรรมของธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องร่วมด้วย
คุณอรรถพล อุดมวนิช ผูถ้ อื หุน้ ได้เสนอแนะว่า ในการพิจารณาค่าบําเหน็จกรรมการของปี 2557 ขอให้ปรับ
ตามผลประกอบการด้วย
ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณอรรถพล อุดมวนิช
คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้เสนอแนะว่า ค่าบําเหน็จกรรมการของปี 2556 ขอให้ลดลงตามผล
ประกอบการ และหากในปี 2557 ผลประกอบการดีขน้ึ ก็ปรับค่าบําเหน็จกรรมการขึน้ ด้วย เพือ่ เป็ นการรักษากระแส
เงินสดของบริษทั ฯ ไว้ และเป็ นการวัดผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
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ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ และได้ชแ้ี จงให้ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและ
พิจาณาผลตอบแทนได้พจิ ารณาในทุกแง่มมุ แล้ว และในปี 2556 ก็เป็ นปีแรกทีม่ กี ารลดค่าบําเหน็จของคณะกรรมการ
ลงมา 40% จากค่าบําเหน็จของปี ก่อน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ปรากฏว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงรวมจํานวนทัง้ สิน้ (เสียง)

เห็นด้วย (เสียง)

ไม่เห็นด้วย (เสียง)

งดออกเสียง (เสียง)

253,235,348

244,938,414

6,842,952

1,453,982

100%

96.7236%

2.7022%

0.5742%

มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี พ.ศ. 2557 ตามทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เสนอ

วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เพือ่ ความโปร่งใสในการประชุมและเป็ นการให้สทิ ธิกบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ อย่าง
เท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงไม่ควรมีการเพิม่ วาระอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทําให้ผถู้ อื
หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงได้
กรณีผถู้ อื หุน้ เสนอให้พจิ ารณา หรืออนุมตั อิ ะไร จะต้องมีผถู้ อื หุน้ นับจํานวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา แต่ถา้ ซักถามปกติ ไม่ตอ้ งนับจํานวนหุน้
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น
คุณวสันต์ บรรเริงศรี ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า แนวโน้มธุรกิจในอนาคตจะเป็ นอย่างไร มีสว่ นใดทีจ่ ะต้องขยาย
ธุรกิจ หรือมีสว่ นใดทีจ่ ะลดขนาดธุรกิจ และบริษทั ฯ มีโอกาสในการตลาด AEC หรือไม่
คุณทนง ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ฯ พยายามรักษาฐานลูกค้าหนังสือ ซึง่ เป็ นฐานใหญ่ไว้ให้ได้ และพยายามทําให้ม ี
กําไรให้ได้ ซึง่ บริษทั ฯ เองก็มคี า่ ใช้จา่ ยต่างๆ เพิม่ ขึน้ ได้แก่ ค่าแรง ค่าขนส่ง แต่บริษทั ฯ ก็ได้ขอความร่วมมือ
สํานักพิมพ์ในการปรับส่วนลดเพิม่ ขึน้ โดยจะปรับกับหนังสือใหม่ทน่ี ําเข้ามาขาย ซึง่ จะช่วยบรรเทาค่าใช้จา่ ยได้ และมี
การปิดสาขาขนาดเล็กในบางสาขาทีไ่ ม่สามารถทํากําไรได้ ซึง่ อาจส่งผลให้ยอดขายโดยรวมลดลง แต่ในระยะยาวแล้ว
จะทําให้สถานการณ์ของบริษทั ฯ ดีขน้ึ
นอกจากนี้กไ็ ด้มกี ารปรับสัดส่วนของสินค้า nonbook ให้มากขึน้ เพือ่ ปรับเทรนด์ของสินค้า เนื่องจากลูกค้า
สามารถซือ้ สินค้า nonbook ได้มากขึน้ ซึอ้ ได้บอ่ ยขึน้ สินค้า nonbook ทีก่ าํ ลังเน้นคือสินค้า Innovative Products
(สินค้านวัตกรรม) ซึง่ เป็ นสินค้าทีห่ าซือ้ ทัวไปไม่
่
ได้ แต่มจี าํ หน่ายทีร่ า้ นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึง่ ทิศทางของร้านหนังสือ
ชัน้ นําของโลกก็ได้ปรับตัวในทิศทางนี้เช่นเดียวกัน
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เพิม่ ช่องทางการขายผ่าน se-ed.com และ se-ed Application เป็ นเหตุผลทีบ่ ริษทั ฯ ได้สร้างคลังสินค้าแห่ง
ใหม่เพือ่ เป็ นการรองรับการเติบโตนี้ ซึง่ เป็ นการขายสินค้าโดยทีล่ กู ค้าไม่ตอ้ งมาทีร่ า้ นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์กส็ ามารถซือ้
สินค้าได้ โดยจําหน่ายทัง้ สินค้าประเภทหนังสือทัวไป
่ และสินค้าประเภท nonbook ด้วยเช่นกัน
และยังเพิม่ ช่องทางการจําหน่าย Solution ให้กบั สถานศึกษา โดยเริม่ บุกในทิศทางของภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และ STEM Education อีกช่องทางคือ การเปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึง่ ได้เปิด
หลักสูตรคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และได้เปิดเพิม่ หลักสูตร iKids เป็ นหลักสูตรทีเ่ น้นการลงมือประดิษฐ์
ภายใต้แนวคิด STEM Education ซึง่ เป็ นการบูรณาการระหว่าง S = Science (วิทยาศาสตร์) T = Technology
(เทคโนโลยี) E = Engineering (วิศวกรรม) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึง่ จะทําให้เด็กได้เรียนรูถ้ งึ การ
ประยุกต์ใช้วชิ าต่างๆ ทีเ่ รียนมาในภาคปฏิบตั ิ รูถ้ งึ ประโยชน์ของความรูแ้ ละสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมาอย่างเข้าถึง เน้นมุมมอง
ของนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน่ ยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอที การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์
รศ. ยืน ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทําให้บริษทั ฯ จําเป็ นต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบของสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การเปิดศูนย์ SE-ED Learning Center การขาย Solution ให้กบั
สถาบันการศึกษา ซึง่ ตลาดของธุรกิจการศึกษาในปจั จุบนั มีขนาดใหญ่ขน้ึ ผูป้ กครองพร้อมทีจ่ ะจ่ายให้กบั ลูกเพือ่
การศึกษามากขึน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้มงุ่ เน้นทีก่ ารศึกษาเพิม่ ขึน้ เพียงแต่เปลีย่ นรูปแบบจากหนังสือ เป็ นรูปแบบของ
SERVICE มากขึน้ ซึง่ น่าจะเป็ นช่องทางหนึ่งทีเ่ พิม่ รายได้ และเพิม่ กําไรให้กบั บริษทั ฯ ได้
คุณชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ทิศทางของผลประกอบการบริษทั ฯ มีแน้วโน้มลง
ค่อนข้างมากเมือ่ เปรียบเทียบกับ อมรินทร์ ทีล่ ดลงไม่มาก จึงต้องการให้กรรมการช่วยชีแ้ จงเหตุผลว่าเกิดจากอะไร
และการลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ บริษทั ฯ ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดการณ์ไว้หรือไม่
คุณทนง ได้ชแ้ี จงว่า ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ กับของ อมรินทร์ แตกต่างกัน โดยธุรกิจหลักของบริษทั ฯ อยูท่ ค่ี า้
ปลีก ในขณะทีธ่ ุรหลักของค่ายอื่นๆ อาจจะอยูท่ ร่ี ายได้คา่ โฆษณา ค่าจัด event ซึง่ แต่ละค่ายก็จะมีจุดแข็งทีแ่ ตกต่างกัน
คุณพงษ์พนั ธ์ ศิวลิ ยั ผูถ้ อื หุน้ ได้เสนอแนะว่า บริษทั ฯ ควรทําตลาด e-book อย่างจริงจัง เพราะซีเอ็ดมีจุดแข็ง
ตรงทีม่ ปี ริมาณหนังสือ และรายชื่อหนังสืออยูม่ าก หากบริษทั ฯ จะทําตลาดด้านนี้กน็ ่าจะทําได้
คุณทนง ได้ทราบข้อเสนอแนะของคุณพงษ์พนั ธ์ ศิวลิ ยั
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดสอบถาม
ประธานฯ จึงขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี้และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 17.17 น.
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อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมเมือ่ เวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาลงทะเบียนเพือ่ เข้า
ร่วมประชุมเพิม่ เติม โดยมีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 77 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจํานวน 141 ราย รวม
ทัง้ สิน้ 218 ราย นับจํานวนหุน้ ทีล่ งทะเบียนได้ทงั ้ สิน้ 253,235,348 หุน้ คิดเป็ น 64.61% ของทุนจดทะเบียนทีเ่ รียก
ชําระแล้ว จากจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่าย และเรียกชําระแล้วเต็มมูลค่า จํานวน 391,944,418 หุน้ โดยมีผถู้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และมีจาํ นวนหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จึงถือว่าเป็ นอันครบองค์ประชุม
ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมฯ ฝา่ ยจัดการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกคะแนนของผูถ้ อื หุน้
จากบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้มกี ารเก็บไว้เป็ นหลักฐาน พบว่ามีขอ้ ผิดพลาดจากการนับคะแนนในวาระที่ 5.3 (พิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ นายไพรัช สิฏฐกุล) และ วาระที่ 7 (พิจารณา
อนุ มตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2557) บริษทั ฯ จึงขอสรุปคะแนนทีถ่ กู ต้องดังทีไ่ ด้รายงานไว้ขา้ งต้น

ลงชื่อ……………………..........……………ประธานกรรมการ
(นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์)

ลงชื่อ ………………………………………………กรรมการผูจ้ ดั การ
(นายทนง โชติสรยุทธ์)

ลงชื่อ ……………………………………………เลขานุการบริษทั ฯ
(นายวิบลู ย์ศกั ดิ์ อุดมวนิช)
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เอกสารแนบ 2

นายสาโรช ลํา้ เลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
อายุ 51 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิ ด
ที่อยู่
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ
ปี ที่เริ่ มรับตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี
การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทํางาน

จํานวนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ
คุณสมบัติต้องห้าม

: วันที่ 25 เมษายน 2505
: เลขที่ 1213/88 ซอยลาดพร้าว 94 (ปญั จมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
: ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
: พ.ศ. 2542

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

6 วาระ / 14 ปี
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)
ก.พ. 2552 – ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
2542 – ปจั จุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
ม.ค. 2555 – ปจั จุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ซีทรี บีเคเค
มี.ค. 2555 – ปจั จุบนั
กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิง้
2554 – ปจั จุบนั
กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์
2549 – ปจั จุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์
2543 – ปจั จุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์
- ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั ฯ - , คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทําโดย
ทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร * ในกิ จการอื่น (*ผูบ้ ริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า)

 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

: - ไม่ม ี -

(ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

: มี 5 บริษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ซีทรี บีเคเค
- กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิง้
- กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์
: - ไม่ม ี -

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
: - ไม่ม ี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
: - ไม่ม ี  ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคล ทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือช่วง 2 ปี
ทีผ่ า่ นมา
 กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน : - ไม่เป็ น พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจํา
 ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี
หรือทีป่ รึกษากฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อัน
อาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ
(ถ้ามี)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
หมายเหตุ

: - ไม่เป็ น : - ไม่ม ี -

:
:
:
:
:

- ไม่ม ี เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ปี 2556 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้
เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

เอกสารแนบ 2

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี

วัน/เดือน/ปี เกิ ด
ที่อยู่
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ
ปี ที่เริ่ มรับตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี
การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทํางาน

: วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2499
: เลขที่ 333/42 หมูบ่ า้ นไม้ลอ้ มเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

:
:
:
:
:

พ.ศ. 2542
6 วาระ / 14 ปี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP)
: 2542 – ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
: 2555 – ปจั จุบนั กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

: 2555 – ปจั จุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การกลุม่ บัญชีและการเงิน
: 2549 – 2555

จํานวนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ
คุณสมบัติต้องห้าม

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
รองกรรมการผูจ้ ดั การกลุม่ บัญชีและการเงิน
บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์

: 2537 – 2549
: - ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั ฯ - , คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
: ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทําโดย
ทุจริต
: ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร * ในกิ จการอื่น (*ผูบ้ ริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า)

 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
(ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

: มีจาํ นวน 1 บริษทั
- กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
- รองกรรมการผูจ้ ดั การกลุม่ บัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
: - ไม่ม ี : - ไม่ม ี -

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
: - ไม่ม ี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
: - ไม่ม ี  ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคล ทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือช่วง 2 ปี
ทีผ่ า่ นมา
 กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน : - ไม่เป็ น พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจํา
 ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี
หรือทีป่ รึกษากฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อัน
อาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ
(ถ้ามี)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
หมายเหตุ

: - ไม่เป็ น : - ไม่ม ี -

:
:
:
:
:

- ไม่ม ี เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ปี 2556 จํานวน 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้
เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

เอกสารแนบ 2

นายคเชนทร์ เบญจกุล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ 36 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิ ด
ที่อยู่
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ
ปี ที่เริ่ มรับตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี
การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทํางาน

จํานวนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ
คุณสมบัติต้องห้าม

: วันที่ 24 มิถุนายน 2520
: เลขที่ 342/26 หมูบ่ า้ นพฤกษ์ภริ มย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

:
:
:
:

พ.ศ. 2548
4 วาระ / 8 ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP)
: พ.ย. 2552 – ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
: 2548 – ปจั จุบนั
ทีป่ รึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล บจ. เพลินพัฒน์
: 2551 – ปจั จุบนั

:
:
:
:
:
:

2549 – 2551
กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
พ.ค. 2555 – ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ
2544 – 2547
นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
2543 – 2544
นักวิเคราะห์ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
-473,231 หุน้ - , คิดเป็ น 0.1207% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทําโดย
ทุจริต
: ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร * ในกิ จการอื่น (*ผูบ้ ริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า)

 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
(ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

: มีจาํ นวน 1 บริษทั
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ
: มีจาํ นวน 1 บริษทั
- ทีป่ รึกษาทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์ บจ. เพลินพัฒน์
: - ไม่ม ี -

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
: - ไม่ม ี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
: - ไม่ม ี  ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคล ทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือช่วง 2 ปี
ทีผ่ า่ นมา
 กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน : - ไม่เป็ น พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจํา
 ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี
หรือทีป่ รึกษากฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อัน
อาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ
(ถ้ามี)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
หมายเหตุ

: - ไม่เป็ น : - ไม่ม ี -

:
:
:
:
:

- ไม่ม ี เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ปี 2556 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จํานวน 6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้
เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

เอกสารแนบ 2

นายวรสิทธ์ ิ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการอิสระ
อายุ 50 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิ ด
ที่อยู่
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ
ปี ที่เริ่ มรับตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี
การศึกษา

: วันที่ 14 กันยายน 2506
: เลขที่ 67/1 ซอยเจริญใจ ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
: กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

:
:
:
:

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

:

ประวัติการทํางาน

:

จํานวนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ
คุณสมบัติต้องห้าม

พ.ศ. 2541
6 วาระ / 15 ปี
คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College, Massachusetts, USA
เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University, Pennsylvania,
USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
2549 – ปจั จุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
2548 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
2541 – 2548
กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
2534 – ปจั จุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ฟินนั ซ่า
2551 – ปจั จุบนั
กรรมการ บจ. พลานามัย
2533 – 2534
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บจ. เชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย)
- ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั ฯ - , คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

:
:
:
:
:
:
: ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทําโดย
ทุจริต
: ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร * ในกิ จการอื่น (*ผูบ้ ริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า)

 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
(ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

: มีจาํ นวน 1 บริษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ฟินนั ซ่า
: มีจาํ นวน 1 บริษทั
- กรรมการ บจ. พลานามัย
: - ไม่ม ี -

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิ สระ
: - ไม่ม ี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
: - ไม่ม ี  ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคล ทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือช่วง 2 ปี
ทีผ่ า่ นมา
 กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน : - ไม่เป็ น พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจํา
 ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี
หรือทีป่ รึกษากฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อัน
อาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็ นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ
(ถ้ามี)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
หมายเหตุ

: - ไม่เป็ น : - ไม่ม ี -

: - ไม่ม ี : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ปี 2556 จํานวน 3 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2556 จํานวน 3 ครัง้
จากทัง้ หมด 3 ครัง้
: เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 จํานวน 0 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
: เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้

-42-

บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

เอกสารแนบ 2

นายวิบลู ย์ศกั ด์ ิ อุดมวนิช
เลขานุการบริษทั ฯ
อายุ 59 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิ ด
ที่อยู่
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ
ปี ที่เริ่ มรับตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ ง / ปี
การศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทํางาน

: วันที่ 10 กรกฎาคม 2497
: เลขที่ 800/76 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
: กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริหาร, กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
และเลขานุ การบริษทั บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
: พ.ศ. 2519

: 13 วาระ / 36 ปี
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP)
: สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
- Corporate Secretary Development Program
: 2550 – ปจั จุบนั เลขานุ การบริษทั บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
: 2536 – ปจั จุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

: 2546 – 2555
: 2528 – 2536

จํานวนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ
คุณสมบัติต้องห้าม

:
:
:
:
:
:
:

2556 – ปจั จุบนั
2544 – ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั
2535 – ปจั จุบนั
2533 – ปจั จุบนั

รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสํานักพิมพ์
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการผลิต
บจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่
กรรมการ บจ. เบสแล็บ
กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
กรรมการ บจ. ยูนิต้ี ไบน์ดง้ิ เซ็นเตอร์
กรรมการ บจ. ยูนิต้ี กราฟิกส์

-5,189,812 หุน้ - , คิดเป็ น 1.3241% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทําโดย
ทุจริต
: ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

การดํารงตําแหน่ ง กรรมการ / ผูบ้ ริ หาร * ในกิ จการอื่น (*ผูบ้ ริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ
หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความ
รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า)

 กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

: - ไม่ม ี -

(ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 กิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

 กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา
หมายเหตุ

: มีจาํ นวน 5 บริษทั
- กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
- กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
- กรรมการ บจ. ยูนิต้ี ไบน์ดง้ิ เซ็นเตอร์
- กรรมการ บจ. ยูนิต้ี กราฟิกส์
- กรรมการ บจ. เบสแล็บ
: - ไม่ม ี -

:
:
:
:

-ไม่ม-ี
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ปี 2556 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 5 ครัง้
เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
เข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 จํานวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้
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เอกสารแนบ 3

เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
และวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงในการลงคะแนน
เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย
กรณี มาประชุมด้วยตนเอง :
 หนังสือทีม่ บี าร์โค้ดทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ
 ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ทย่ี งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง
กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม :
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
 สําเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของ ผูถ้ ือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
 สําเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของ ผูร้ บั มอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
กรณี ผมู้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบคุ คลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 หนังสือทีม่ บี าร์โค้ดทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ
 สําเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของ ผูแ้ ทนนิ ติบคุ คล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
กรณี มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม :
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึง่ ได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อบุคคลผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลตามทีร่ ะบุในหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลซึง่ ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคลนัน้ (ถ้ามี)
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สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
สําเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของ ผูแ้ ทนนิ ติบคุ คล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
สําเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของ ผูร้ บั มอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องด้วย

ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบคุ คลที่จดั ตัง้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล โดย
เอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้
 สําเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
 สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ โดย
จะต้องมีรายละเอียดชื่อนิตบิ ุคคลผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคลและเงือ่ นไขหรือข้อจํากัดใน
การลงลายมือชื่อ
 เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผแู้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคําแปล
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและ
ดูแลหุ้น
 เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
 หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาํ หนดไว้ ซึง่
เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ ําหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถพิจารณาได้วา่ จะมอบฉันทะให้บุคคล หรือจะ
มอบฉันทะให้กรรมการบริษทั ฯ รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพือ่ มอบฉันทะตาม
เอกสารแนบ โดยผูถ้ อื หุน้ อาจระบุช่อื ผูร้ บั มอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพือ่ ความคล่องตัวกรณีผรู้ บั มอบ
ฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผูร้ บั มอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
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(2) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ าํ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือ่ ให้ถกู ต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้อาํ นวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผรู้ บั มอบ
ฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(3) กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาก่อนเริม่ การประชุม
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งจะถือหุน้ ของบริษทั ฯ จํานวนเท่าใด ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบ
ฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
อนึ่งบริษทั ฯ จัดให้มหี นังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทัวไปที
่ ง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน) และ แบบ ค.
(หนังสือมอบฉันทะทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั
ฝากและดูแลหุน้ ) เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถพิมพ์ขอ้ มูลได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทาง http://corporate.se-ed.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั ฯ จะเริม่ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง
่ หรือ ตัง้ แต่
เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม C ชัน้ 9 อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา
กรุงเทพฯ ตามแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมทีไ่ ด้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนทีผ่ ถู้ อื หุน้
ได้รบั จากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถอื หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง ผูถ้ อื หุน้ ราย
หนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ ี หรือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะมา ทัง้ นี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทั ฯ จะนํา
คะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียง ในแต่ละ
วาระได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียง ในหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
ทัง้ หมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด แต่ถา้
ออกเสียงขาดจํานวน จะถือว่าส่วนทีข่ าดเป็ นการงดออกเสียง
2. ประธานจะสอบถามท่านผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งใบ
ลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ าํ การตรวจนับคะแนน กรณีทไ่ี ม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงให้ถอื ว่าท่านผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทน่ี ําเสนอ
3. เจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพือ่ ความ
สะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
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4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีม่ บี ตั รลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยูใ่ นห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และ
ต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนัน้ ๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนใน
วาระนัน้ ๆ และมอบให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ห่ี น้าประตูดว้ ย เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจนับคะแนน เมือ่ ถึงวาระ
นัน้ ๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ รวมทัง้ วาระทีเ่ หลืออยู่
ทัง้ หมด
5. สําหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระ เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ทีต่ อ้ งการให้มกี ารนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนัน้ เพื่อให้จาํ นวนหุน้ และคะแนนเสียง
มีความแน่นอน บริษทั จะหยุดพักการลงทะเบียนชัวคราวเมื
่
อ่ เริม่ วาระนี้ และขณะทีม่ กี ารนับคะแนนจาก
ใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษทั ฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทัง้ หมดของวาระนี้ในห้องประชุม
เพือ่ รวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็ นการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ซักถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการซักถามกรุณายกมือ และเมือ่ ประธานฯ
อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมก่อนด้วยว่า เป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ จากนัน้ กรุณาแจ้งชื่อ
และนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครัง้
อย่างไรก็ตาม สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้สง่ ใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม
เพือ่ ให้ฝา่ ยจัดการประชุมเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
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เอกสารแนบ 4

ข้อบังคับบริษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน นับแต่
วันสิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรือ่ งทีจ่ ะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ ง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมกันไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่
หนังสือประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 34. ในการลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้นบั ว่าผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง มติ
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออก เสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าด
2. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ 35.

กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปีพงึ กระทํามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงว่า ในรอบปีทผ่ี า่ นมากิจการของ
บริษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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เอกสารแนบ 5

แผนที่สถานที่จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2557
ณ ห้องประชุม C ชัน้ 9 อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ
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การเดินทาง
เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทา่ นผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม สําหรับ
ท่านทีเ่ ดินทางโดย :
1. รถยนต์ส่วนบุคคล : สามารถจอดรถยนต์ได้ทอ่ี าคารจอดรถ (ไม่เสียค่าใช้จา่ ย)
อนึ่ง เนื่องด้วยอาคารจอดรถ มีพน้ื ทีร่ องรับได้จาํ นวนจํากัด บริษทั ฯ จึงได้จดั เตรียมพืน้ ทีจ่ อดรถสํารอง
(ทีจ่ อดรถ “สเต็กคุณพลอย”) ไว้เพิม่ จุดหนึ่ง ซึง่ ทางเข้าพืน้ ทีจ่ อดรถสํารองนี้ อยูต่ ดิ ถนนบางนา-ตราด
ด้านข้างอาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์
ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถจอดรถได้ในพืน้ ทีจ่ อดรถสํารองดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ทัง้ นี้บริษทั ฯ ต้อง
ขอความร่วมมือในการวางแผ่น “ป้ ายอนุญาตเข้าจอดรถ สําหรับพืน้ ที่จอดรถสํารอง” (มาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้) ไว้ทบ่ี ริเวณกระจกรถด้านหน้า เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้นําท่านเข้าจอดรถในจุดจอดที่
ได้สาํ รองไว้



ท่านสามารถใช้ลฟิ ต์อาคารจอดรถ โดยกดชัน้ 11 เพือ่ เข้าอาคารสํานักงาน ไปยังห้องประชุม C ชัน้ 9
อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์



ท่านสามารถใช้ลฟิ ต์อาคารสํานักงาน โดยกดชัน้ 9 เพือ่ ไปยังห้องประชุม C ชัน้ 9 อาคารทีซไี อเอฟ
ทาวเวอร์

2. รถประจําทาง : รถธรรมดา หมายเลข 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 365, 1141
รถปรับอากาศ หมายเลข 132, 139, 207, 537, 553, 558
ท่านสามารถติ ดต่อสอบถามข้อมูลการเดิ นทางได้ที่ Call Center : 0-2739-8000 กด 0
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิ ถนุ ายน 2557 เวลา 14.00 น.
ผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ

มาด้วยตนเอง
โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน
ผูร้ บั มอบฉันทะ

เริม่ เวลา 12.00 น.

ตรวจสอบข้อมูลหนังสือมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัว
พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน
ลงนามในเอกสารลงทะเบียน
รับใบลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมและ
เรียกลงคะแนนแต่ละวาระตามลําดับ

กรณีทม่ี ผี ตู้ อ้ งการออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในวาระใดๆ กรุณากรอกใบลงคะแนน
และยกมือเพือ่ ส่งใบลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บใบลงคะแนนเฉพาะผูท้ อ่ี อกเสียง
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อทีป่ ระชุม
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557

* โปรดส่งใบลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีเ่ มือ่ เสร็จสิน้ การประชุม
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิ ญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2557
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บริ ษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ýĆėČĔú ìĘğĐĦ÷ąĜğåëĔħü éĖâĔ÷ (ĄĎĕëü)

ğĈãúĘħ 1858/87-90 ĐĕåĕĆúĘìĘģĐğĐĂ úĕĊğĊĐĆŋ ëĔĨü 19 ùüüýĕèüĕ-øĆĕ÷
ĠãĊèýĕèüĕ ğãøýĕèüĕ âĆěèğúāĒ 10260 ġúĆ. 0-2739-8000 ġúĆčĕĆ 0-2751-5999
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