ที่ IR001/2019
22 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์
2562 ได้มมี ติอนั เป็ นสาระสาคัญ ดังนี้
1. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน ซึง่ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีพร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี
2. เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 อนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2561 เพื่อ
สารองเป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ
3. มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั ฯ จากเดิม 96 ข้อ เป็ น
97 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ โดยพิจารณาเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
เพิม่ อีกจานวน 1 ข้อ เป็ นข้อที่ 97 มีรายละเอียดดังนี้
(97) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสาหรับปี 2562 สาหรับบาเหน็จกรรมการในวงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบ
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และค่าตอบแทนที่
จะจ่ายให้กรรมการบริษทั ฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน สาหรับ
ปี 2562 (ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2561) ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการ

เงิ นประจาตาแหน่ ง
เดือนละ
25,000
15,000

เบี้ยประชุม
ครังละ
้
20,000
10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ ง

เงิ นประจาตาแหน่ ง
เดือนละ
-

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม
ครังละ
้
10,000
7,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาผลตอบแทน
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เงิ นประจาตาแหน่ ง
เดือนละ
-

เบี้ยประชุม
ครังละ
้
10,000
7,000

5. สืบเนื่องจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า สาหรับเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาในวาระแต่งตัง้
กรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอรายชื่อ
กรรมการให้พจิ ารณา
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน จึงเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เลือกตัง้ กรรมการ ตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีใ่ ห้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ซึง่ จะออกตามวาระใน
คราวนี้ จานวน 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้
1. คุณเกษมสันต์

วีระกุล

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. คุณวุฒภิ มู ิ

จุฬางกูร

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร

3. คุณไพรัช

สิฏฐกุล

กรรมการ และกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร

6. อนุมตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ บริษทั ธรรมนิติ จากัด โดย
นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752) และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชยั (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4891)
และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699) และ/หรือ นางสาววันนิสา งาม
บัวทอง (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6838) และ/หรือ นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 9169) และ/หรือ นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134) และ/หรือ นางสาว
โสรยา ตินตะสุวรรณ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือ ผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ซึง่ บริษทั
มอบหมายให้เป็ นผูส้ อบบัญชีผรู้ บั ผิดชอบ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2562 โดยกาหนดค่า
สอบบัญชีทงั ้ ปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,040,000 บาท
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7. เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561
8. อนุมตั กิ าหนดวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562
เริม่ ประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอิ นเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชัน้ 9 (อาคารเนชันฯ
่ เดิม)
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น
1. กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
2. ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562

วันที่
11 มีนาคม 2562
25 เมษายน 2562

9. อนุมตั วิ าระสาหรับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั แิ ละรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไร
ขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายปนั ผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. ของบริษทั ฯ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2562
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบลู ย์ศกั ดิ ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริษทั ฯ
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