ที่ IR011/2020
18 มิถุนายน 2563
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18
มิถุนายน 2563 ได้มมี ติอนั เป็ นสาระสาคัญ ดังนี้
1. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พิจารณาอนุมตั แิ ละรับรองงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สน้ิ สุด
วันเดียวกัน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
2. เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 อนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2562 เพื่อสารอง
เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ
3. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
4. เห็นสมควรนาเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้กรรมการทีอ่ อก
จากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) คุณคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2) รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

กรรมการ

3) คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

กรรมการ, กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และ Chief Financial Officer

4) คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

กรรมการ, กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และเลขานุการบริษทั ฯ

5. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี
2563 จาก บริษทั ธรรมนิติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ

2) นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ

3) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ

ผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ซึง่ บริษทั ธรรมนิติ จากัด มอบหมายให้เป็นผูส้ อบบัญชีผรู้ บั ผิดชอบ
ทัง้ นี้ กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,090,000 บาท
6. เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562

7. อนุมตั กิ าหนดวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563
เริม่ ประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ ชัน้ 9 (อาคารเนชันฯ
่ เดิม)
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3

วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 25
เมษายน 2562
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั แิ ละรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน ซึง่ ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายปนั ผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2563
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎาคม 2563 (Record date)
ในการนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ใิ ห้มกี ารมอบอานาจ ประธานคณะกรรมการ เป็นผูม้ ี
อานาจในการพิจารณาและแก้ไขกาหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการ ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 รวมถึงการ
แก้ไข และ/หรือเพิม่ เติมวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสมภายใต้
ข้อกาหนดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019
(COVID-19) และความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ จาเป็ นต้องจากัดทีน่ งใน
ั ่ ห้องประชุมให้สามารถ
รองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 50 ทีน่ งั ่ เพื่อลดความแออัดในพืน้ ทีก่ ารประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้ อื หุน้
พิจารณามอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของ บริษทั ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีท่ ่านสามารถออก
เสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ โดยบริษทั จะแจ้งมาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมฯ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะส่งให้ผถู้ อื หุน้ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริษทั ฯ
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