
 
 

 
ที ่ IR006/2021 
 21 เมษายน 2564 
 
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันพุธที่  21 เมษายน 
2564 ได้มีมติดังนี ้

วาระที่  1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

ดังนี ้ เห็นด้วย            223,072,133  เสียง   คิดเป็นร้อยละ        100% 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0% 
 

วาระที่  2    พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563
 
วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ 

และงบกระแสเงินสดส าหรับปสีิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และ
งบกระแสเงินสดส าหรับปสีิ้นสุดวนัเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 223,072,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0% 

 
วาระที ่ 4    พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

มติท่ีประชุม อนุมัติงดจ่ายปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 223,072,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
บัตรเสีย 0 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 0% 
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วาระที ่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

มติท่ีประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2564 จ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ 1) นายเกษมสันต์ วีระกลุ  2) นายประวิทย์ ตันติวศินชัย  3) ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และ 
4) นายทนง โชติสรยุทธ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

o นายเกษมสันต์ วีระกลุ  :  มีมติอนมุัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก 
ดังนี ้

เห็นด้วย 222,779,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8689% 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 292,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1311% 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
 

o นายประวิทย์ ตันติวศินชัย :  มีมตอินุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี ้

เห็นด้วย 223,072,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นด้วย 12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
 

o ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล :  มีมติอนุมตัิแต่งตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นด้วย 223,072,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
บัตรเสีย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
 

o นายทนง โชติสรยุทธ์ :  มีมติอนุมตัิแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นด้วย 223,072,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
 

วาระที ่ 6   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

มติท่ีประชุม แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7793) และ/หรือ นายพีระเดช 
พงษ์สเถียรศักดิ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752) และ/หรือ นางสาวสลุลติ อาดสว่าง (ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517) และ/หรือ ผูส้อบบัญชีอ่ืนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ ท้ังปีเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไมร่วมค่าเดินทางในการ
ปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)   
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 อน่ึง ส าหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จ ากัด 
(บริษัทสอบบัญชีรายเดียวกัน) เปน็ผู้สอบบญัชี โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒน์ จ ากัด และ
บริษัท เบสแล็บ จ ากัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นด้วย 223,072,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0% 

 
วาระที ่ 7   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 

มติท่ีประชุม   อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 ดังนี้ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ                                                                                              

ค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับปี 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
ในปีก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมปีถัดไป 
 
เงินประจ าต าแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเตม็เดือน)                                                                                                                                                  

(หน่วย : บาท) 
ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 

ประธานกรรมการ 25,000 
กรรมการ 15,000 

หมายเหตุ :  เงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแตเ่ดือน
พฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 

 
เบ้ียประชุมกรรมการ คร้ังละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)           

(หน่วย : บาท) 
ต าแหน่ง เบ้ียประชุมกรรมการ 

ประธานกรรมการ 20,000 
กรรมการ 10,000 

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ ส าหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เขา้ร่วม
ประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 

 
 
เบ้ียประชุมกรรมการชุดย่อย  คร้ังละ (ต่อคน / กรณีทีม่าประชุม) 

(หน่วย : บาท) 
ต าแหน่ง เบ้ียประชุมกรรมการชุดย่อย 

ประธานกรรมการชุดย่อย 10,000 
กรรมการชุดย่อย   7,000 

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่
เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 
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ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นด้วย 223,074,557 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100% 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0% 
บัตรเสีย 0 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 0% 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้แก่ผูล้งทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

       
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

      (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล) 
                    กรรมการผู้จดัการ 

 
 


