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 -1-  บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                        

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2564 

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 

ก่อนเร่ิมประชมุ 

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวีดีทัศน์เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่องการ
ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 9 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับจ านวน
หุ้นได้ 223,072,133 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่าย และเรียกช าระแล้วเต็มมูลค่า จ านวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 56.91% ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม 

นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 และช้ีแจง
ว่า 

ซีเอ็ด เป็นบริษัทหนึ่งที่ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี จะ
ค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ  เป็นการ
ล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น าหนังสือ
เชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 
2564 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น
อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม 

ประธานฯ กล่าวแนะน า กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กรรมการบริษัทฯ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:  จ านวน 7 ท่านจากท้ังหมด 10 ท่าน (ร้อยละ 70.00%) 

 เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 

1. นายเกษมสันต์  วีระกุล ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอิสระ 

2. นายวุฒิภูม ิ จุฬางกูร กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
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 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม Zoom 

1. นายประวิทย์   ตันติวศินชัย กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายคเชนทร์   เบญจกลุ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. รศ.ยืน   ภู่วรวรรณ กรรมการ 

4. นายทนง   โชติสรยุทธ์ กรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม:   

1. ผศ.ดร. ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายไพรัช   สิฏฐกุล กรรมการ 

3. นายวรพจน ์ ฉัตรชัยกุลศริ ิ กรรมการ  

และได้แนะน าผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี นางสาวอารี แซ่อ้ึง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบญัชี  

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม:  จ านวน 2 ท่าน 

1. นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบรูณ ์ ผู้จัดการอาวุโส 

2. นางสาวสุพัตรา ป้องปิด ผู้ช่วยผู้สอบบญัช ี

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนท่ีเป็นกลาง คือ นายสมจิตร  กนกเสรีวงศ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
บริษัทฯ ซึ่งมาจาก ส านักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง   

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียง ในการลงคะแนน
เสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชัดเจน และลง
ลายมือช่ือก ากับท่ีบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนี ้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม   

2. ส าหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มี หรือที่
ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

3. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้  แต่ผู้รับ
มอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียง
เกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด  ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียง
เกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงท้ังหมด  แต่ถ้าออกเสียงขาดจ านวน จะถือว่าส่วนท่ีขาดเป็นการงดออกเสียง  

4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ  และส่งบัตรลงคะแนน
ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า
ท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ 

5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 
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6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่  
ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ  หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียง
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด 

7. ส าหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ เพื่อ ให้
สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
และส านักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จ านวนหุ้น และคะแนนเสียงมี
ความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนช่ัวคราวเมื่อเริ่มวาระนี้  และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนใน
ห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลัง
จบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล  

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วย
ว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งช่ือ และนามสกุล ก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครั้ง   

อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่าย
จัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
ประธานฯ ได้กลา่วด าเนินการประชุมต่อ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
สอบถามเพิ่มเติม  

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,133 223,072,133 0 0 0 
100% 100% 0% 0% 0% 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 
 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ เชิญนางสาวอารี แซ่อึ้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้ถือ
หุน้รับทราบ  

นางสาวอารี แซ่อ้ึง ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้  
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 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 33.13 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีก าไร 12.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมา
จากวิกฤต COVID-19 

 รายได้รวม ตามงบการเงินรวม ลดลง 29.94% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 32.32% เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ท าให้รายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงเป็นอย่างมาก และรายได้อื่นลดลง 29.59 ล้าน
บาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินเคลมประกันท่ีจ่ายชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองปี 
2553 จ านวน 18.60 ล้านบาท 

 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,329.05 ล้านบาท ลดลง 581.96 ล้านบาท คิดเป็น 30.45% ซึ่ง
สัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 26.44% เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการได้รบั
ส่วนลดค่าเช่าในช่วงที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ่มขึ้น 4.28 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น เพื่อน ามาใช้หมุนเวียนในช่วงมาตรการ Lockdown 
ตามประกาศของภาครัฐ  

 เม็ดเงินก าไรขั้นต้นเท่ากับ 740.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 295.11 ล้านบาท คิดเป็น 28.50% 

 EBITDA ลดลง 60.88 ล้านบาท คิดเป็น 37.40% เนื่องจากรายได้หลักจากการขายลดลง 29.777% และก าไรสุทธิ 
(ขาดทุน) สุทธิ ลดลง 46.06 ล้านบาท  

 ส าหรับปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทย และทั่วโลกชะลอตัวลงมาก จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ระลอกใหม่ในช่วงปลายปี บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะก าลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง รวมถึง
การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจ าวัน การท างานจากที่บ้าน (work from home) และการเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ถึงแม้
ภาครัฐได้มีการผ่อนปรนในเรื่องมาตรการต่างๆ แต่ผู้บริโภคยังคงมีความกังวล และเดินศูนย์การค้าน้อยลง จึงท าให้รายได้
หลักของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก 

 บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มาใช้เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 
2563 ได้แก่ TFRS 16: เรื่องสัญญาเช่า, TFRS 9: เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 

 ปิดสาขาที่ไม่สามารถท าก าไรได้ จ านวน 21 สาขา โดยมีสาขาที่ยังเปิดด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 
293 สาขา   

 
สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2563 

 สินทรัพย์รวม คงเหลือ 2,811.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.64% 

 สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 101.20 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 112.23 ล้านบาท จาก
การลงทุนในกองทุนเปิด  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 236.34 ล้านบาท เกิดจาก สินทรัพย์การใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 379.01 ล้านบาท ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า 

 หนี้สินรวม คงเหลือ 1,625.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.61% 

 หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 62.88 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 76.97 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, 
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อ่ืนลดลง 107.60 ล้านบาท จากการจ่ายช าระเจ้าหนี้ตามก าหนดจ่ายช าระ 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 298.73 ล้านบาท เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 183.17 ล้านบาท ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2563, เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 
112.14 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
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 สว่นของผู้ถือหุ้น ลดลง 24.07 ล้านบาท จากผลการด าเนินงานท่ีลดลง 

 เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น 8.62 ล้านบาท จากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 60.09 ล้านบาท, กระแส
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 168.62 ล้านบาท, กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 117.15 
ล้านบาท 

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ (2.99%) ลดลง 4.14% 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ (0.09%) ลดลง 1.55% 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เพิ่มขึ้น 0.33 เท่า จากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถือปฏิบัติตาม TFRS 16 
เรื่องสัญญาเช่าท่ีมีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2563 

 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย ลดลง 2.44 เท่า ตามผลการด าเนินงานท่ีลดลง และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามภาระ
เงินต้น 

ประธานฯ เชิญนายประวิทย์ ตันติวศินชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุม 

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ได้กล่าวรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม แต่
เพื่อความสะดวก และไม่ให้การประชุมเกิดการติดขัด จึงขอให้นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้
กล่าวรายงานแทน 

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่มี
สาระส าคัญ ดังนี ้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจ านวนรวม 5 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในฯ  โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จ านวน 1 ครั้ง 

 สอบทานงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ก ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 

 สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 สอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 สอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว 

 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  

 คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีใน
สังคม พร้อมทั้งให้ค ามั่นว่าบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน ด ารงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้จัดท า “นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) และ
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการยื่นต่ออายุการรับรองดังกล่าว 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และอ านาจหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร  และพนักงานทุกท่าน ได้ให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และการด าเนินงานภายใต้ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความ
โปร่งใสเช่ือถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ประธานฯ เชิญนายคเชนทร์ เบญจกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

นายคเชนทร์ เบญจกุล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 
2563 ที่มีสาระส าคัญ ดังนี ้

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จ านวน 2 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการก าหนดวิธีการท าหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง และ
ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  

 พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ ท่ีครบก าหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา  

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของ
บริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาตอบตอบแทนได้พิจารณา 

 พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับ

มอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

ประธานฯ เชิญ นางสาวอารี แซ่อึ้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 
2563 

นางสาวอารี แซ่อึ้ง ได้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 จากงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 สรุปฐานะทางการเงิน  ณ สิ้นปี 2563 

o ด้านสินทรัพย์  มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,811.32 ล้านบาท  

o ด้านหนี้สิน  มีหนี้สินท้ังสิ้น 1,625.51 ล้านบาท   

o ส่วนของผู้ถือหุ้น  มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 1,185.81 ล้านบาท  

 สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 

o รายได้จากการขาย  มีรายได้จากการขาย 2,069.47 ล้านบาท 

o อัตราก าไรขั้นต้น  มีอัตราก าไรขั้นต้น 35.78% 

o ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (33.13) ล้านบาท 
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 กระแสเงินสด และความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน 
                            (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 60.09 12.62 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (168.62) (43.02) 
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 117.15 2.42 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 8.62 (27.98) 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,135 0 0 0 
100% 100% 0% 0% 0% 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
งบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ านวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสม และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้อง
น าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 43.47 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2563 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีขาดทุน 

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ การจัดสรรบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ “งดจ่าย” บ าเหน็จกรรมการ 
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม 
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ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,135 0 0 0 
100% 100% 0% 0% 0% 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 
วาระที ่5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จึงเชิญนายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมแทนในวาระนี้ และเดินออกจากห้องประชุม 

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

1)  นายเกษมสันต์ วีระกุล  

2)  นายประวิทย์ ตันติวศินชัย  

3)  ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล 

4)  นายทนง โชติสรยุทธ์ 

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อนึ่งไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า และบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้น าเสนอให้ฝ่ายบริหาร
ได้พิจารณารับทราบแล้ว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้ค าแนะน าไว้ ณ โอกาสนี้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของบริษัทฯ 
โดยไม่ได้ก าหนดนโยบายจ ากัด จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น คือ 
ธุรกิจค้าปลีกท่ีต้องการความเช่ียวชาญ และความช านาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นหนังสือ ซึ่งมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อช้ีแนะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

ท่านที่ 1  นายเกษมสันต์  วีระกุล 

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
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จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 222,779,675 0 292,460 0 
100% 99.8689% 0.0000% 0.1311% 0.0000% 

 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
 
ท่านที่ 2  นายประวิทย์ ตันติวศินชัย 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,123 12 0 0 
100% 100% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายประวิทย์ ตันติวศินชัย เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
 

ท่านที่ 3  ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กลุ 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,035 0 0 100 
100% 100% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

 
มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เป็นกรรมการบริษัทฯ  
อีกวาระหนึ่ง 
 

ท่านที่ 4  นายทนง โชติสรยุทธ์ 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,135 0 0 0 
100% 100% 0% 0% 0% 

 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์อนุมัติการแต่งตั้ง นายทนง โชติสรยุทธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
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วาระที่ 6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2564 ทั้งนี้ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี ้

 รายนาม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่          
 นางสาวนันท์นภัส  วรรณสมบรูณ ์ 7793 และ/หรือ 

 นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศักดิ์   4752  และ/หรือ 

 นางสาวสลุลิต   อาดสว่าง   7517  และ/หรือ 

ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ 
  
 ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2564  โดยแบ่งเป็น 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการ
ปฏิบัติงาน / ค่าท่ีพัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) 

นอกจากน้ีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท อันได้แก่ 

 บริษัท เพลินพัฒน์ จ ากัด 

 บริษัท เบสแล็บ จ ากัด 

ส าหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอ านาจ
ใดในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทฯ ร่วม จึงไม่มีอ านาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้ 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม  

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,136 223,072,136 0 0 0 
100% 100% 0% 0% 0% 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง 
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจาก
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าท่ีพัก และค่าสังเกตการณ์ใน
การตรวจนับสินค้า 
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วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2564 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน ส าหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ส าหรับ 
ผลการด าเนินงานปี 2564 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ  และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ 
ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2564 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

บ าเหน็จกรรมการ  ส าหรับผลการด าเนินงานปี  2564 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับปี 2564 ในวงเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินท่ีได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป 

 
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 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 

 
 
เบ้ียประชุมกรรมการ คร้ังละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)           

(หน่วย : บาท) 
ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน 
ประธานกรรมการ 20,000 - - 
กรรมการ       10,000 - - 
ประธานกรรมการชุดย่อย - 10,000 10,000 
กรรมการชุดย่อย - 7,000 7,000 

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่
เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 

 
และในปี 2563 นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการปิดศูนย์การค้า 

และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ส่งผลให้ยอดขาย และผลด าเนินงานลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  คณะกรรมการจึงให้ความอนุเคราะห์ใน
การลดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเงินประจ าต าแหน่ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ลงครึ่งหนึ่ง ตั้งแต่เดื อนเมษายน 2563 
เป็นต้นมา เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม  

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
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จ านวนเสียงท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จ านวนทั้งสิ้น (เสียง) 

เห็นด้วย (เสียง) 
ไม่เห็นด้วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,074,557 223,074,557 0 0 0 
100% 100% 0% 0% 0% 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอ 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะท าให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่
สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้   

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องมีผู้ถือหุ้นนับจ านวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจ านวนหุ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

นายรัชพล ปิติสุขดานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากผลประกอบการที่ขาดทุน บริษัทฯ จะมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไร 
นอกจากมาตรการในการปิดสาขา และการลดพนักงาน 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะทีม e-commerce มีทีมใหม่เข้ามา และแต่
ละสาขาก็ได้ท าการขายออนไลน์ผ่านทาง facebook ของสาขาตนเอง และส าหรับในปี 2564 ไม่ได้มีการตั้งรับโดยการปิดสาขาเพียง
อย่างเดียว เพราะตระหนักดีว่าคนไทย หรือนักเรียน เข้าถึงร้านหนังสือได้ยาก ในหลายจังหวัดก็มีร้านหนังสือซีเอ็ดเพียงร้านเดียว ดังนั้น
ถึงแม้ว่าจะขาดทุนไปบ้างก็พยายามที่จะไม่ปดิสาขา เว้นแต่สาขานั้นมีผลขาดทุนมากจริงๆ ขณะเดียวกันก็มีแผนในการรุกเปิดสาขาด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม ร้านหนังสือแบบดั้งเดิมคงไม่สามารถสร้างยอดขายได้ดีมากนัก จึงได้ผลักดันให้เกิด e-book, e-library โดย
การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สามารถอ่าน e-book ได้บนสายการบินนกแอร์, e-library ระบบใหม่ ที่จ่ายตามจ านวนของการ
อ่าน ถ้าอ่านมากก็จ่ายมาก ถ้าอ่านน้อยก็จ่ายน้อย, การร่วมมือกับสถาบันภาษาอังกฤษให้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบเพื่อวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษ, ได้เป็นตัวแทนในการน าเสนอหลักสูตรนานาชาติในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของ Cambridge Assessment International Education แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจจากหลายสาขาอาชีพ ได้มีการระดมความคิดร่วมกัน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ ก าหนดทิศทาง และกลยุทธ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ 

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในด้านการของสถาบันการศึกษา ยังคงมีความต้องการหนังสืออยู่ เพียงแต่
ต้องมีการปรับสินค้า และบริการต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายท่ีเติบโตทางด้านนี้อย่างชัดเจน   

ส าหรับในส่วนของสาขา ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าในการออกบูธขายหนังสือภายในศูนย์การค้า และได้รับการตอบรับจากลูกค้า
ค่อนข้างดี มีการปรับคอนเซ็บต์ใหม่ที่สาขา มีการผสมผสานสินค้าใหม่ๆ มีการใช้ดิจิทัลมาผสมผสานเพื่อให้เกิดเป็น Digital Corner 
และมี Outlet Store เพื่อระบายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า มีแผนในการเปิดสาขาในจังหวัดที่ยังไม่มีร้านซีเอ็ดโดยใช้ Model ให้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และขอปิดการประชุม 
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ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองจ านวน 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะจ านวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจ านวนหุ้นท่ีลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 223,074,557 หุ้น 
คิดเป็น 56.91% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว จากจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย และเรียกช าระแล้วเต็มมูลค่า จ านวน 
391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม 
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ลงช่ือ ……………………………………………กรรมการผู้จัดการ 
      (นายรุ่งกาล  ไพสิฐพานิชตระกูล) 

 


