หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
SE-ED COMPANY VISIT
1 กันยายน 2554

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) รวมกับ โรงเรียนเพลินพัฒนา (บริษัท เพลินพัฒน จํากัด “บริษัทยอย”)
จัดงานเยี่ยมชมกิจการ (SE-ED COMPANY VISIT) เปดชุมชนแหงการเรียนรู เปดโรงเรียนเพลินพัฒนา (OPEN
HOUSE) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน มีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
โรงเรียนเพลินพัฒนา รวมถึงแนวทางการเรียนการสอน วิถีแหงการเรียนรูในรูปแบบเพลินพัฒนา และในโอกาสพิเศษนี้
ทานจะไดชม “งานชื่นใจ...ไดเรียนรู” ของนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเปนการแสดงผลงานประมวลผล
ความรูประจําภาคเรียนของนักเรียนภายในหองเรียนจริง ทานสามารถรวมใหคะแนนพรอมคุณครูและผูปกครอง
โดยงานแสดงผลงานนี้นักเรียนเปนผูคิดและสรางสรรครูปแบบการนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ ขึ้นอยูกับความคิด
สรางสรรคของนักเรียนแตละคน อาทิ การนําเสนอในรูปแบบ Mind Map, ละคร, นิทรรศการ เปนตน
งานเปดมุมมองสูการเรียนรูแบบเพลินพัฒนา ครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ระหวาง
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ถนนพุทธมลฑลสาย 2 กําหนดจํานวนผูเขารวมงาน 80 ทาน
โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

กําหนดการ
9.00 – 9.30 น.

ลงทะเบียนเขารวมงานบริเวณหองประชุมโรงเรียนเพลินพัฒนา (หองอเนกประสงคใหญ)
และรับประทานอาหารวาง

9.30 – 9.45 น.

กลาวตอนรับ โดยผูบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนาและผูบริหารซีเอ็ด

9.45 – 10.00 น.

ชมวีดีทัศนแนะนําซีเอ็ด และโรงเรียนเพลินพัฒนา

10.00 – 11.00 น.

ชมโรงเรียน และชม “งานชื่นใจ...ไดเรียนรู” ของนักเรียน

11.00 – 12.00 น.

สนทนาตอบขอซักถาม โดยคุณทนง โชติสรยุทธ พรอมทีมผูบริหารซีเอ็ด
และทีมผูบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา

12.00 น.

รวมรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*กําหนดการขางตน อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
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การสมัครเขารวมงาน SE-ED COMPANY VISIT และเงื่อนไขตางๆ
• ผูถือหุน สามารถ download แบบตอบรับการเขารวมงาน ไดที่ www.se-ed.com/ir พรอมกรอกรายละเอียดให
ครบถวน สงกลับมายังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ดวย 2 ชองทาง คือ ทางโทรสาร 0-2739-8699 หรือ
ทางอีเมล ir@se-ed.com ภายในวันศุกรที่ 23 กันยายน 2554 หรือจนกวาจะครบตามจํานวนที่กําหนด

•
•
•
•
•
•

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผูถือหุนที่ไดรับสิทธิเขารวมงาน ผานทางเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ ในวันจันทร
ที่ 26 กันยายน 2554 รวมทั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธจะติดตอกลับผูที่ไดรับสิทธิเขารวมงาน ตามหมายเลข
โทรศัพทที่ไดใหไวเพื่อเปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสํารองสิทธิใหแกผูที่สมัครเขารวมงานกอน จํานวน 80 ทานแรกที่สงแบบตอบรับ
กรณี ผูถือหุน มีผูติดตามเปนนองเด็กนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษา โปรดแจงบริษัทฯ ลวงหนา
กรณี ผูถือหุน ที่ไดรับสิทธิ มีความประสงคจะสละสิทธิการเขารวมงาน ขอความกรุณาแจงลวงหนาไมนอยกวา
3 วันทําการ เพื่อใหผูถือหุนทานอื่นไดรับสิทธิเขารวมงานตอไป
บริษัทฯ มิไดเรียกเก็บเงินมัดจํา สําหรับการเขารวมงานครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอความกรุณาจากทาน หากทาน
ตองการสละสิทธิ ขอไดโปรดแจงมายังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกรณีที่ไมสามารถติดตอทานไดภายใน 2 วันทําการ จะถือวาทานสละสิทธิ บริษัทฯ จะ
ติดตอผูถือหุนในลําดับถัดไปแทน
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

ขอปฏิบัติในการเยี่ยมชม โรงเรียนเพลินพัฒนา
ขอความกรุณาทานผูถือหุน
•
•
•
•
•

ไมเขาบริเวณพื้นที่การเรียนการสอน หรือบริเวณอาคารเรียนกอนไดรับอนุญาต
ไมสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่การเรียนการสอน หรือบริเวณอาคารเรียน และบริเวณที่นักเรียนทํากิจกรรม
ไมสงเสียงดังบริเวณพื้นที่การเรียนการสอน
ติดบัตรผูเยี่ยมชมตลอดเวลา ในระหวางการเยี่ยมชมโรงเรียน
ถอดรองเทากอนเขาบริเวณอาคารเรียน ชวงชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล
ตองขออภัยทานผูถือหุน ในความไมสะดวก เนื่องจากโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการปองกันเชื้อโรค มือ
เทา ปาก บริเวณอาคารเรียนอนุบาล เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

• ทานสุภาพสตรี โปรดสวมใสชุดที่ลุกนั่งสะดวก
• ทานที่เดินทางโดยรถยนตสวนตัว โปรดจัดพิมพบัตรอนุญาตนํารถเขาบริเวณโรงเรียน (ไดแนบมาในแบบ
ตอบรับการเขารวมงาน) และวางบัตรอนุญาตไวบริเวณกระจกหนารถ
• ทานผูถือหุนสามารถบันทึกภาพ ภาพเคลื่อนไหว ในบริเวณโรงเรียนได
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การเดินทางมายังโรงเรียนเพลินพัฒนา
โรงเรียนเพลินพัฒนา
เลขที่ 33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
GPS : wgs84(x,y) (100.387720,13.787389), wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
โดยรถยนตสวนตัว
- เสนทางที่ 1
เขาถนนสวนผัก ทางถนนกาญจนาภิเษก จากถนนภาญจนาภิเษก เขามาประมาณ 1.4 กิโลเมตร
- เสนทางที่ 2
เขาถนนสวนผัก ทางถนนพุทธมณฑล สาย 2 จากถนนพุทธมณฑล เขามาประมาณ 500 เมตร
โดยรถโดยสารสาธารณะ
จาก ปนเกลา
สาย 123, 124 ,149, ปอ.183, ปอ.515
จาก เพชรเกษม บางแค สาย 123, 146, ปอ.183
จาก บางบัวทอง
สาย 127, ปอ.516
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ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ซีเอ็ด - หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
• วชิรธรรม (อูฐ) มือถือ : 0-800-600-898
• ชลวิทย โทรศัพท : 0-2739-8989 มือถือ : 08-6324-0831
• จุรีรัตน โทรศัพท : 0-2739-8000 ตอ 8694
สอบถามเสนทางเดินทาง
• โรงเรียนเพลินพัฒนา โทรศัพท : 0-2885-2670-5 ตอ 111, 222 หรือกด 0 เพื่อติดตอโอเปอรเรเตอร
เว็บไซต : http://www.plearnpattana.com
อีเมล : school@plearnpattana.com
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