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มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุม 

ภายใต�สถานการณ�การแพร!ระบาดของโรค COVID-19 

บริษัทฯ มีความตระหนัก และห วงใยต อความเสี่ยงของการแพร ระบาด และความปลอดภัยของผู�ถือหุ�นท่ี
เข�าร วมประชุม จึงขอแจ�งมาตรการ และซักซ�อมความเข�าใจมายังผู�ถือหุ�น ดังต อไปนี้ 

1. ขอความร วมมือผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข�าร วมประชุมด�วยตนเอง 

2. กรณีผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะท่ีประสงค�เข�าร วมประชุม บริษัทฯ มีมาตรการดังนี้ 

2.1. บริษัทฯ จะจัดต้ังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค 

2.2. บริษัทฯ จัดท่ีนั่งในห�องประชุมเว�นระยะห างอย างน�อย 1 เมตร ซ่ึงสามารถรองรับผู�เข�าร วม
ประชุมได� 50 ท่ีนั่ง 

2.3. ผู�เข�าร วมประชุมจะต�องสวมหน�ากากอนามัยตลอดระยะเวลาท่ีเข�าร วมประชุม 
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บร ิษัท ซเีอ ็ดยูเคชั�น จาํกัด (มหาชน) SE-EDUCATION COMPANY LIMITED 

1858/87–90 อาคารอินเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์ชั�น 19 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทร : 0 2826 8000 โทรสาร : 0 2826 8999 e-mail : ir@se-ed.com  Website : www.se-ed.com 

 

 1 มีนาคม 2565 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ สามญัผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2565 
เรียน    ท านผู�ถือหุ�น 
สิ่งท่ีส!งมาด�วย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 

2. รายนาม และประวัติของบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือให�เข�าดํารงตําแหน งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหน งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ 

3. ค าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับปB 2565 
4. ค าตอบแทนกรรมการ สําหรับปB 2565 
5. ขอบเขตหน�าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย อย 
6. ข�อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
7. เอกสาร และหลักฐานท่ีผู�เข�าร วมประชุมจะต�องแสดงก อนเข�าร วมประชุม 
8. ข�อบังคับบริษัทฯ ในส วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุม 
11. แบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code 

เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ได�มีมติให�มีการเรียก
ประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุม 11A 
อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� ช้ัน 9 (ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอร�) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ เพ่ือ
พิจารณาเรื่องต างๆ ตามวาระการประชุมพร�อมด�วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ!สามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส!งมาด�วยลําดับท่ี 1) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  การประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2564 ได�จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 โดยมี
การจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต วันประชุมฯ ซ่ึงได�ส งให�ตลาดหลักทรัพย�แห งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย�ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล�ว รวมท้ังได�เผยแพร ในเว็บไซต�ของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล�วเห็นว ารายงานการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 21 
เมษายน 2564 ได�มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข�อคิดเห็นท่ีสําคัญไว�ในรายงานได�อย างถูกต�องครบถ�วน จึง
เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล าว 
 
การลงมติ วาระน้ีต�องผ านมติรับรองด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป@ 2564 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส!งมาด�วยลําดับท่ี 11) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  บริษัทฯ ได�สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ านมาในรอบปB 2564 และข�อมูลสําคัญอ่ืนๆ ตามท่ี
ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล�วเห็นสมควรนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปB 2564 ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ 
 
การลงมติ  วาระน้ีไม ต�องลงมติ เน่ืองจากเปYนการรายงานให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ 

 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนของ

บริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสําหรับป@สิ้นสุดวันเดียวกัน ซ่ึงผ!านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส!งมาด�วยลําดับท่ี 11) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  เพ่ือให�เปYนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงกําหนดให�บริษัทฯ ต�องมีการ
จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปB สิ้นสุด ณ รอบปBบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให�ท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ได�ผ านการพิจารณาทบทวนจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว โดยสรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 

 (หน วย : ล�านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย�รวม 2,547.23 2,139.64 
หน้ีสินรวม 1,420.18 1,153.88 
รายได�รวม 1,816.66 1,605.67 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิส วนท่ีเปYนของผู�ถือหุ�นบริษัท (57.08) (60.55) 
กําไร (ขาดทุน) ต อหุ�น (บาท) (0.146) (0.154) 

โดยมรีายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู#ในแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code  ซ่ึงได:จัดส#งให:แก#ผู:ถือ
หุ:นพร:อมหนังสือเชิญประชุมแล:วน้ัน ตามสิ่งท่ีส#งมาด:วยลําดับท่ี 11 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล�วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณาอนุมัติ และรับรอง 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปBสิ้นสุดวัน
เดียวกัน ซ่ึงได�ผ านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว 
 
การลงมติ  วาระน้ีต�องผ านมติรับรองด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ!ายปHนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป@ 2564 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายจ ายเงินปhนผลไม น�อยกว าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได�
นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย างไรก็ตาม การพิจารณาจํานวนเงินปhนผลดังกล าวอาจมีการเปลีย่นแปลงได�
โดยจะข้ึนอยู กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล อง ความจําเปYนในการใช�เงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสม และปhจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดําเนินการดังกล าวจะต�องก อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต อผู�ถือหุ�น 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให�จ ายเงินปhนผลประจําปBแล�ว
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จะต�องนําเสนอขออนุมัติต อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต เปYนการจ ายเงินปhนผลระหว างกาล ให�คณะกรรมการบริษัทฯ มี
อํานาจอนุมัติให�จ ายเงินปhนผลได� แล�วให�รายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวต อไป 

สําหรับปB 2564 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 60.55 ล�านบาท 
   

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล�วเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณาอนุมัติงดจ ายเงิน
ปhนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เน่ืองด�วยบริษัทฯ มีผล
การดําเนินงานท่ีขาดทุน 

ข�อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ ายเงินปhนผลในปBท่ีผ านมา เปYนดังน้ี 

รายละเอียดการจ�ายเงินป�นผล ป� 2564 ป� 2563 ป� 2562 

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล�านบาท) (60.55) (43.47) 3.85 

2. จํานวนหุ�น (ล�านหุ�น) 391.94 391.94 391.94 

3. เงินปhนผล (บาท : หุ�น) งดจ าย * งดจ าย งดจ าย 

4. รวมปhนผลจ ายท้ังสิ้น (ล�านบาท) - - - 

5. สัดส วนการจ ายปhนผล (ร�อยละ) - - - 

หมายเหตุ *  รอการพิจารณาอนุมตัิจากท่ีประชุมใหญ#สามัญผู:ถือหุ:น ประจําปC 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 
 
การลงมติ  วาระน้ีต�องผ านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน!งตามวาระ 

(รายนาม และประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งท่ีส!งมาด�วยลําดับท่ี 2) 

วัตถุประสงค�และเหตุผล  เพ่ือให�เปYนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ 16  
ซ่ึงกําหนดให�กรรมการต�องออกจากตําแหน งตามวาระในการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นในอัตราหน่ึงในสามของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ งออกให�ตรงเปYนสามส วนไม ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุด
กับส วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน งในปBแรก และปBท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให�จับ
สลากกันว าผู�ใดจะออก ส วนในปBต อๆ ไป ให�กรรมการคนท่ีอยู ในตําแหน งนานท่ีสุดน้ัน เปYนผู�ออกจากตําแหน ง  
กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน ง อาจได�รับเลือกตั้งใหม ได� 

บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซต�นักลงทุนสัมพันธ�ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปYนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปYนการล วงหน�าตั้งแต วันท่ี 29 
กันยายน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อน่ึงไม มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายัง
บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน�สูงสุดแก การ
ดําเนินการของบริษัทฯ ได�เสนอให�เลือกตั้งกรรมการ 4 ท านท่ีอยู ในตําแหน งนานท่ีสุด ให�กลับเข�าดํารงตําแหน ง
กรรมการต ออีกวาระหน่ึง โดยมีรายนามดังน้ี 

1) นายคเชนทร� เบญจกุล กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน,  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2) ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ, กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 

3) รศ.ยืน ภู วรวรรณ กรรมการ และกรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 

4) นายไพรัช สฏิฐกุล กรรมการ และกรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 
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อน่ึง บริษัทฯ กําหนดนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงเข�มกว ากรอบข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย�แห งประเทศไทย ตามสิ่งท่ีส งมาด�วยลําดับท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได�พิจารณาข�อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนแล�ว โดยได�พิจารณารายช่ือบุคคล รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามประโยชน�สูงสุดแก บริษัทฯ ตาม
กระบวนการกลั่นกรองอย างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมใหญ 
สามัญผู�ถือหุ�นประจําปB 2565 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท าน ดังน้ี 

1) นายคเชนทร� เบญจกุล กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน,  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2) ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ, กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 

3) รศ.ยืน ภู วรวรรณ กรรมการ และกรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 

4) นายไพรัช สฏิฐกุล กรรมการ และกรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 
 

การลงมติ  วาระน้ีต�องผ านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยจะดําเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปYนรายบุคคล 

 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต!งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค!าตอบแทน ประจําป@ 2565 
(รายละเอียดตามสิ่งท่ีส!งมาด�วยลําดับท่ี 3) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปYนอิสระของผู�สอบบัญชี ค าตอบแทนของผู�สอบบัญชี จึง
เห็นสมควรเสนอให�คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต งตั้ง นางสาวนันท�นภัส วรรณสมบูรณ� (ผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว าง (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517) 
และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318) และ/หรือ ผู�สอบบัญชีท านอ่ืน ซ่ึง
บริษัทมอบหมายให�เปYนผู�สอบบัญชีผู�รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปYนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ 

โดยพิจารณากําหนดค าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําปB 2565 ของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

(หน วย : บาท) 

ค!าสอบบัญช ี
ป@ 2565  

(ป@ท่ีเสนอ) 
ป@ 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (%) 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,060,000 1,060,000 - - 

ค าบริการอ่ืน ไม ม ี ไม ม ี - - 

รวมค!าตอบแทนท้ังสิ้น 1,060,000 1,060,000 - - 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได�พิจารณาข�อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได�พิจารณา
กลั่นกรองการเลือกผู�สอบบัญชี และกําหนดค าตอบแทนท่ีเหมาะสมแล�ว จึงเห็นควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น 
พิจารณาแต งตั้ง นางสาวนันท�นภัส วรรณสมบูรณ� (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7793) และ/หรือ นางสาว 
สุลลิต อาดสว าง (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร (ผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318) และ/หรือ ผู�สอบบัญชีท านอ่ืน ซ่ึงบริษัทมอบหมายให�เปYนผู�สอบบัญชีผู�รับผิดชอบ จาก 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปYนผู�สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ประจําปB 2565 โดยกําหนด
ค าตอบแทนผู�สอบบัญชีของบรษัิทฯ ท้ังปBเปYนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ไม เกิน 1,060,000 บาท (ค าตอบแทนดังกล าวไม รวม
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ค าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค าท่ีพัก และค าสังเกตการณ�ในการตรวจนับสินค�า) ตามข�อเสนอจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

อน่ึง สําหรับบริษัทย อย คณะกรรมการของแต ละบริษัท ได�พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (บริษัทสอบ
บัญชีรายเดียวกัน) เปYนผู�สอบบัญชี โดยบริษัทย อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒน� จํากัด และ บริษัท เบสแล็บ จํากัด   
 
การลงมติ  วาระน้ีต�องผ านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติค!าตอบแทนกรรมการ สําหรับป@ 2565 
(ค!าตอบแทนกรรมการ ตามสิ่งท่ีส!งมาด�วยลําดับท่ี 4, 5) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได�พิจารณากําหนดค าตอบแทนสําหรับ
กรรมการ และกรรมการชุดย อย สําหรับปB 2565 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ ประเภท ขนาด เพ่ือให�
สอดคล�องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการ
เติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย อย และ
รายงานผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย อย สําหรับผลการดําเนินงานปB 2564 เพ่ือแจ�งให�ผู�ถือหุ�น
ได�รับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได�พิจารณากลั่นกรองค าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการชุดย อย โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน�าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ข�อมูลเปรียบเทียบในกลุ มอุตสาหกรรมเดียวกันอย างรอบคอบแล�ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ี
ประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นกําหนดค าตอบแทนกรรมการสําหรับปB 2565 สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย อย ตาม
ข�อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น 
ครั้งท่ี 1/2565 รับทราบการจัดสรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปB 2564 
 
การลงมติ วาระน้ีต�องผ านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

 
 
จึงขอเรียนเชิญท านผู�ถือหุ�นได�โปรดเข�าร วมประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 

2565 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� ช้ัน 9 (ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอร�) ถนนเทพรัตน 
แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ  บริษัทฯ จะเปlดให�ลงทะเบียนเพ่ือเข�าร วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นตัง้แต เวลา 12.00 น. โดย
กําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการเข�าร วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร�ท่ี 11 มีนาคม 2565 

สําหรับผู�ถือหุ�นท านใดท่ีประสงค�จะมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข�อความลงใน
หนังสือมอบฉันทะท่ีได�จัดส งมาน้ีให�ครบถ�วนสมบูรณ� และมอบให�แก ผู�รับมอบฉันทะก อนวันประชุม และหากท านประสงค�จะมอบ
ฉันทะให�กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระเปYนผู�รับมอบฉันทะ ดังน้ี 1) นายเกษมสันต� วีระกุล  2) นาย
ประวิทย� ตันติวศินชัย  3) นายคเชนทร� เบญจกุล  4) นางสาวทิพวรรณ  ปlmนวนิชย�กุล นอกจากน้ันท านผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให� 
นายศุภรัตน� ตั้งศรีวงศ� เลขานุการบริษัท เปYนผู�รับมอบฉันทะ ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความ
ร วมมือจากท านโปรดกรุณาส งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธท่ี 20 เมษายน 2565 ด�วย จักขอบคุณยิ่ง และเพ่ือให�การ
ลงทะเบียนเข�าประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นเปYนไปด�วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษัทฯ ขอให�ท านผู�ถือหุ�น/ผู�รับมอบฉันทะ โปรดนํา
หนังสือท่ีระบุช่ือผู�ถือหุ�น ซ่ึงพิมพ�บาร�โค�ดไว�แล�วมาพร�อมกันน้ี 
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นอกจากน้ี เพ่ือผู�ถือหุ�นจะได�รับประโยชน�สูงสุดในการประชุม และเปYนการรักษาสิทธิของท าน หากท านมีคําถามท่ีต�อง 
การให�กรรมการ หรือกรรมการชุดย อย ช้ีแจงในประเด็นของวาระ สามารถส งคําถามเปYนการล วงหน�าได�ท่ีเลขานุการบริษัท 
cs@se-ed.com หรือนักลงทุนสัมพันธ� ir@se-ed.com หรือกรรมการอิสระ id@se-ed.com หรือโทรสาร 0 2826 8699 ท้ังน้ี
หากผู�ถือหุ�นท านใดมีความประสงค�จะเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�น หนังสือมอบฉันทะ แบบ 56-1 One Report 2564 และ
เอกสารประกอบการประชุม สามารถเรียกดูได�จากเว็บไซต�นักลงทุนสัมพันธ�ของบริษัทฯ ท่ี http://corporate.se-ed.com ได�
ตั้งแต วันอังคารท่ี 22 มีนาคม 2565 

อน่ึง เน่ืองจากตลาดหลักทรัพย�แห งประเทศไทยได�เพ่ิมทางเลือกให�บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทําแบบ 56-1 One 
Report 2564 ในรูปแบบของ QR Code ได�  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได�จัดทําแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code 
จัดส งให�แก ผู�ถือหุ�น อย างไรก็ดี หากผู�ถือหุ�นท านใดประสงค�จะขอรับแบบ 56-1 One Report 2564 แบบรูปเล ม ท านสามารถ
ติดต อขอรับได�ท่ี หน วยงานนักลงทุนสัมพันธ�  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� 
(ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอร�) ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท� 0 2826 8000 ต อ 
8 โทรสาร 0 2826 8699 e-mail : ir@se-ed.com 
 
 
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                         โดยคําสั่งของคณะกรรมการ 
         
 
       
 
                                                                            (นายรุ งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล) 
                              กรรมการผู�จดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 9 

เอกสารแนบ 1 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 1 

 

รายงานการประชุมใหญ!สามัญผู�ถือหุ�น 
ครั้งท่ี 1/2564 

วันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 
ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค� ทาวเวอร� ชั้น 9 

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 

 

ก!อนเร่ิมประชมุ 

บริษัทฯ จัดให�ผู�ถือหุ�นได�รับชมข�อมูลจากวีดีทัศน�เก่ียวกับข�อมูลเบ้ืองต�นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร เทปบันทึก เรื่อง 
การส งเสริมบรรษัทภิบาลท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทจดทะเบียน 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ผู�ถือหุ�นเข�าประชุมด�วยตนเองจํานวน 9 ราย และผู�มอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุมแทน 28 ราย รวมท้ังสิ้น 37 ราย นับ
จํานวนหุ�นได� 223,072,133 หุ�น จากจํานวนหุ�นท่ีออกจําหน าย และเรียกชําระแล�วเต็มมูลค า จํานวน 391,944,418 หุ�น คิด
เปYน 56.91% ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว ซ่ึงมีผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะมาประชุมไม น�อยกว า 25 ราย และมี
จํานวนหุ�นนับรวมกันไม น�อยกว าหน่ึงในสามของจํานวนหุ�นท่ีจําหน ายได�แล�วท้ังหมด จึงถือว าเปYนอันครบองค�ประชุม 

นายเกษมสันต� วีระกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  ทําหน�าท่ีเปYนประธานในท่ีประชุม 
กล าวเปlดการประชุม โดยกล าวต�อนรับท านผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะทุกท านเข�าสู การประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 
1/2564 และช้ีแจงว า 

ซีเอ็ด เปYนบริษัทหน่ึงท่ีตระหนัก และให�ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เราจึงมุ งมั่นให�บริษัทฯ มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร งใส ตรวจสอบได� เพ่ือสร�างความเช่ือมั่น และความมั่นใจต อผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน ผู�มีส วนได�เสีย 
และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝpาย เพ่ือสร�างมูลค าเพ่ิม และการเติบโตอย างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังน้ันการจัดการประชุมใหญ สามัญผู�ถือ
หุ�นประจําปB จะคํานึงถึงสิทธิของผู�ถือหุ�น และการปฏิบัติต อผู�ถือหุ�นอย างเท าเทียมกันเปYนหลัก เพ่ือให�เปYนไปตามหลักการ
ส งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน
หน วยงานท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ได�เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปYนกรรมการ เปYน
การล วงหน�าได� ผ านทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ ตั้งแต วันท่ี 28 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�
นําหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมข้ึนเว็บไซต�นักลงทุนสัมพันธ� เพ่ือเผยแพร ให�นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต 
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 พร�อมกันน้ัน บริษัทฯ ได�ส งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย� ตั้งแต วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงเปYนการ
ส งเอกสารไปยังผู�ถือหุ�นอย างน�อย 30 วันก อนวันประชุม 

ประธานฯ กล าวแนะนํา กรรมการบริษัทฯ ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลท่ีมีส วนเก่ียวข�อง ดังน้ี 

กรรมการบริษัทฯ 

กรรมการท่ีเข�าร วมประชุม:  จํานวน 7 ท านจากท้ังหมด 10 ท าน (ร�อยละ 70.00%) 

 เข�าร วมประชุมในห�องประชุม 
1. นายเกษมสันต�  วีระกุล ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
2. นายวุฒิภูม ิ จุฬางกูร กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. นายรุ งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล   กรรมการ และกรรมการผู�จัดการ 
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 กรรมการท่ีเข�าร วมประชุมด�วยโปรแกรม Zoom 
1. นายประวิทย�   ตันติวศินชัย กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายคเชนทร�   เบญจกุล กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. รศ.ยืน   ภู วรวรรณ กรรมการ 
4. นายทนง   โชติสรยุทธ� กรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ท่ีลาประชุม:   

1. ผศ.ดร. ทิพวรรณ  ปlmนวนิชย�กุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายไพรัช   สิฏฐกุล กรรมการ 
3. นายวรพจน� ฉัตรชัยกุลศิร ิ กรรมการ  

และได�แนะนําผู�อํานวยการฝpายบัญชี นางสาวอารี แซ อ้ึง ซ่ึงจะเปYนผู�ตอบข�อซักถามทางด�านบัญชี  

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีเข�าร วมประชุม:  จํานวน 2 ท าน 

1. นางสาวนันท�นภัส วรรณสมบูรณ� ผู�จัดการอาวุโส 
2. นางสาวสุพัตรา ปrองปlด ผู�ช วยผู�สอบบัญชี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�จัดให�มีกรรมการตรวจสอบคะแนนท่ีเปYนกลาง คือ นายสมจิตร  กนกเสรีวงศ� ท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของบริษัทฯ ซ่ึงมาจาก สํานักงาน ชวน แอนด� แอสโซซิเอทส� ทนายความ เพ่ือทําหน�าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียง   

ประธานฯ ขอเชิญผู�ถือหุ�นทุกท านรับฟhงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต ละวาระผ านทางเทปบันทึกเสียง ในการ
ลงคะแนนเสียงจะขอให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช องคะแนนเห็นด�วย หรือไม เห็นด�วย หรืองดออกเสียง 
ให�ชัดเจน และลงลายมือช่ือกํากับท่ีบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังน้ี 

1. ในการลงมติของแต ละวาระ ขอให�ท านผู�ถือหุ�น โปรดลงความเห็นในบัตรลงคะแนนท่ีท านได�รับจากการลงทะเบียน
เข�าร วมประชุม   

2. สําหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให�ถือหน่ึงหุ�นเปYนหน่ึงเสียง ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท ากับจํานวนหุ�นท่ีมี 
หรือท่ีได�รับมอบฉันทะมา ท้ังน้ี ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม เห็นด�วย หรืองดออกเสียง 
หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุม 

3. ผู�ถือหุ�นท่ีมาด�วยตนเอง และผู�รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม สามารถแบ งคะแนนเสียงในแต ละวาระได�  
แต ผู�รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ งคะแนนเสียงได� และการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. 
ถ�าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ งคะแนนเสียง จะถือว าเปYนการงดออกเสียงท้ังหมด  ส วนหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ถ�าออกเสียงเกิน จะถือว าเปYนการงดออกเสียงท้ังหมด  แต ถ�าออกเสียงขาดจํานวน จะถือว าส วนท่ีขาดเปYน
การงดออกเสียง  

4. ประธานฯ จะสอบถามท านผู�ถือหุ�นท่ีต�องการออกเสียงไม เห็นด�วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส งบัตร
ลงคะแนนให�กับเจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีทําการตรวจนับคะแนน กรณีท่ีไม มีผู�ถือหุ�นท านใดไม เห็นด�วย หรืองด
ออกเสียง ให�ถือว าท านผู�ถือหุ�นเห็นชอบ หรือเห็นด�วยตามมติท่ีนําเสนอ 

5. เจ�าหน�าท่ีจะตรวจนับคะแนน โดยการใช�ระบบบาร�โค�ด สแกนแถบบาร�โค�ดบนบัตรลงคะแนน เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการนับคะแนนในแต ละวาระ และจะประกาศให�ท่ีประชุมรับทราบต อไป 

6. ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีมีบัตรลงคะแนน ประสงค�จะไม อยู ในห�องประชุมในระหว างการประชุมวาระใด และต�องการ
รักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท านในวาระน้ันๆ ขอให�ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระน้ันๆ และมอบ
ให�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีหน�าประตูด�วย เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีได�ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระน้ันๆ  หากไม ได�มอบไว� บริษัทฯ 
จะถือว าท านได�ออกเสียงเห็นด�วยในวาระน้ันๆ รวมท้ังวาระท่ีเหลืออยู ท้ังหมด 
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7. สําหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน งตามวาระ เพ่ือให�
สอดคล�องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู�ถือหุ�นประจําปB ของสมาคมส งเสริมผู�ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีต�องการให�มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังน้ัน เพ่ือให�จํานวนหุ�น 
และคะแนนเสียงมีความแน นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนช่ัวคราวเมื่อเริ่มวาระน้ี และขณะท่ีมีการนับ
คะแนนจากใบลงคะแนนในห�องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด�วยท้ังหมดของวาระน้ีในห�องประชุม 
เพ่ือรวบรวมไว�ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระน้ีจะเปYนการลงคะแนนเปYนรายบุคคล  

8. ก อนการลงมติในแต ละวาระ ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับวาระน้ันๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให�ผู�ถือหุ�นท่ีต�องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล�ว ขอให�แจ�งต อ
ท่ีประชุมก อนด�วยว า เปYนผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะ จากน้ันกรุณาแจ�งช่ือ และนามสกุล ก อนซักถาม หรือแสดง
ความเห็น ด�วยทุกครั้ง   

อย างไรก็ตาม สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีออกเสียงเห็นด�วยในแต ละวาระ ขอให�ส งบัตรลงคะแนนก อนออกจากห�องประชุม 
เพ่ือให�ฝpายจัดการประชุมเก็บไว�เปYนหลักฐาน 
 
ประธานฯ ได�กล าวดําเนินการประชุมต อ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต อไปน้ี 

 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ!สามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

ประธานฯ ได�เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ซ่ึงบริษัทฯ ได�จัดส งสําเนารายงานการประชุมฯ ให�ท านผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมล วงหน�าแล�ว รวมท้ังได�
เผยแพร รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต�ของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว าไม มีผู�ถือหุ�น และผู�รับ
มอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,133 223,072,133 0 0 0 
100% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมมีตดิ�วยคะแนนเสยีงเปYนเอกฉันท� รับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2563 
 
วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป@ 2563 

ประธานฯ เชิญนางสาวอารี แซ อ้ึง ผู�อํานวยการฝpายบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปB พ.ศ. 2563 
ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ  

นางสาวอารี แซ อ้ึง ได�รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปB พ.ศ. 2563 ท่ีผ านมา สรุปได�ดังน้ี  

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท ากับ 33.13 ล�านบาท ในขณะท่ีปBก อนมีกําไร 12.93 ล�านบาท ซ่ึง
เปYนผลมาจากวิกฤต COVID-19 

 รายได�รวม ตามงบการเงินรวม ลดลง 29.94% โดยเปYนรายได�ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 32.32% 
เน่ืองจากผลกระทบของสถานการณ� COVID-19 ทําให�รายได�หลักของบริษัทฯ ลดลงเปYนอย างมาก และรายได�อ่ืน
ลดลง 29.59 ล�านบาท เน่ืองจากในปB 2562 บริษัทฯ ได�รับเงินเคลมประกันท่ีจ ายชดเชยค าเสียหายจากเหตุการณ�
ความไม สงบทางการเมืองปB 2553 จํานวน 18.60 ล�านบาท 
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 ต�นทุนขายสินค�าและบริการ ตามงบการเงินรวม เท ากับ 1,329.05 ล�านบาท ลดลง 581.96 ล�านบาท คิดเปYน 
30.45% ซ่ึงสัมพันธ�กับยอดขายท่ีลดลง 

 ค าใช�จ ายในการขายและบริหาร ลดลง 26.44% เกิดจากการควบคุมค าใช�จ ายได�อย างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
การได�รับส วนลดค าเช าในช วงท่ีได�รับผลกระทบของสถานการณ� COVID-19 

 ค าใช�จ ายทางการเงิน เพ่ิมข้ึน 4.28 ล�านบาท จากเงินกู�ยืมท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือนํามาใช�หมุนเวียนในช วงมาตรการ 
Lockdown ตามประกาศของภาครัฐ  

 เม็ดเงินกําไรข้ันต�นเท ากับ 740.42 ล�านบาท ลดลงจากปBก อน 295.11 ล�านบาท คิดเปYน 28.50% 

 EBITDA ลดลง 60.88 ล�านบาท คิดเปYน 37.40% เน่ืองจากรายได�หลักจากการขายลดลง 29.77% และกําไรสุทธิ 
(ขาดทุน) สุทธิ ลดลง 46.06 ล�านบาท  

 สําหรับปB 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทย และท่ัวโลกชะลอตัวลงมาก จากการแพร ระบาดของโรค  
COVID-19 ระลอกใหม ในช วงปลายปB บริษัทฯ ได�รับผลกระทบอย างรุนแรงจากภาวะกําลังการใช�จ ายของผู�บริโภค
ท่ีอ อนตัวลง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการใช�ชีวิตประจําวัน การทํางานจากท่ีบ�าน (work from home) และการเรียน
ออนไลน�อยู บ�าน ถึงแม�ภาครัฐได�มีการผ อนปรนในเรื่องมาตรการต างๆ แต ผู�บริโภคยังคงมีความกังวล และเดิน
ศูนย�การค�าน�อยลง จึงทําให�รายได�หลักของบริษัทฯ ลดลงอย างมาก 

 บริษัทฯ ยังได�รับผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม  มาใช�เปYนครั้งแรกในวันท่ี 
1 มกราคม 2563 ได�แก  TFRS 16: เรื่องสัญญาเช า, TFRS 9: เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 

 ปlดสาขาท่ีไม สามารถทํากําไรได� จํานวน 21 สาขา โดยมีสาขาท่ียังเปlดดําเนินการอยู  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ท้ังสิ้น 293 สาขา   

 
สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นป@ 2563 

 สินทรัพย�รวม คงเหลือ 2,811.32 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน 337.54 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 13.64% 

 สินทรัพย�หมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 101.20 ล�านบาท เกิดจากสินทรัพย�ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 112.23 ล�านบาท 
จากการลงทุนในกองทุนเปlด  

 สินทรัพย�ไม หมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 236.34 ล�านบาท เกิดจาก สินทรัพย�การใช�ภายใต�สัญญาเช าเพ่ิมข้ึน 379.01 ล�าน
บาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช า 

 หน้ีสินรวม คงเหลือ 1,625.51 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน 361.61 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 28.61% 

 หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 62.88 ล�านบาท เกิดจากเงินกู�ระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 76.97 ล�านบาท จากการกู�ยืมจากสถาบัน
การเงิน, เจ�าหน้ีการค�า และเจ�าหน้ีอ่ืนลดลง 107.60 ล�านบาท จากการจ ายชําระเจ�าหน้ีตามกําหนดจ ายชําระ 

 หน้ีสินไม หมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 298.73 ล�านบาท เกิดจากหน้ีสินตามสัญญาเช าไม หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 183.17 ล�านบาท ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช า ท่ีมีผลบังคับใช�ครั้งแรกในปB 2563, เงินกู�ยืมระยะยาว
เพ่ิมข้ึน 112.14 ล�านบาท จากการกู�ยืมจากสถาบันการเงิน เพ่ือใช�เปYนทุนหมุนเวียนในช วงสถานการณ� COVID-19 

 ส วนของผู�ถือหุ�น ลดลง 24.07 ล�านบาท จากผลการดําเนินงานท่ีลดลง 

 เงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน 8.62 ล�านบาท จากกระแสเงินสดได�มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน จํานวน 60.09 ล�านบาท, 
กระแสเงินสดใช�ไปในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 168.62 ล�านบาท, กระแสเงินสดได�มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จํานวน 117.15 ล�านบาท 

 อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ROE) เท ากับ (2.99%) ลดลง 4.14% 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (ROA) เท ากับ (0.09%) ลดลง 1.55% 

 อัตราส วนหน้ีสินต อส วนของผู�ถือหุ�น ท่ีเพ่ิมข้ึน 0.33 เท า จากการบันทึกหน้ีสินตามสัญญาเช า ท่ีถือปฏิบัติตาม 
TFRS 16 เรื่องสัญญาเช าท่ีมีผลบังคับใช�ครั้งแรกในปB 2563 
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 อัตราส วนความสามารถชําระดอกเบ้ีย ลดลง 2.44 เท า ตามผลการดําเนินงานท่ีลดลง และดอกเบ้ียจ ายท่ีเพ่ิมข้ึน
ตามภาระเงินต�น 

ประธานฯ เชิญนายประวิทย� ตันติวศินชัย  ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต อท่ีประชุม 

นายประวิทย� ตันติวศินชัย ได�กล าวรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปB พ.ศ. 2563 ต อท่ี
ประชุม แต เพ่ือความสะดวก และไม ให�การประชุมเกิดการติดขัด จึงขอให�นายรุ งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และ
กรรมการผู�จัดการ เปYนผู�กล าวรายงานแทน 

นายรุ งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล ได�กล าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปB พ.ศ. 2563 ท่ี
มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได�มีการประชุมตามวาระจํานวนรวม 5 ครั้ง โดยได�จัดให�มีการประชุมกันเองระหว าง
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู�สอบบัญชี และผู�บริหารระดับสูงทางด�านบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในฯ  โดยไม มี
ฝpายบริหารเข�าร วมประชุม แต อยู ภายใต�การรับรู�ของฝpายบริหาร จํานวน 1 ครั้ง 

 สอบทานงบการเงินประจําปB พ.ศ. 2563 

 กํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 

 สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 สอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 สอบทาน และให�ความเห็นต อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� รวมถึงการ
เปlดเผยข�อมูลดังกล าว 

 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห ง
ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทฯ  

 คัดเลือก และเสนอแต งตั้งผู�สอบบัญชี 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) มีความมุ งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีมีความโปร งใส ถูกต�องตามกฎหมาย เปYนตัวอย าง
ท่ีดีในสังคม พร�อมท้ังให�คํามั่นว าบริษัทฯ จะไม สนับสนุนการคอร�รัปช่ันในทุกรูปแบบ เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทฯ เปYนไป
ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให�ท้ังพนักงาน ดํารงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมือง
ท่ีดีของประเทศชาติ ตลอดจนส งเสริมให�คู ค�าของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจท่ีถูกต�องตามกฎหมายด�วยความโปร งใส บริษัทฯ จึงได�
จัดทํา “นโยบายต อต�านการคอร�รัปช่ัน” เปYนลายลักษณ�อักษรข้ึนเพ่ือเปYนแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ โดย
บริษัทฯ ได�รับการรับรองเปYนสมาชิกแนวร วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต อต�านการทุจริต โดยสมาคมส งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และปhจจุบันบริษัทฯ อยู ในกระบวนการยื่นต ออายุการรับรองดังกล าว 

คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามขอบเขต และอํานาจหน�าท่ี ท่ีได�กําหนดไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบด�วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเปYนอิสระอย างเพียงพอ โดยได�รับความร วมมือจากฝpายบริหาร พนักงาน 
และผู�เก่ียวข�องทุกฝpายเปYนอย างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว า คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ
พนักงานทุกท าน ได�ให�ความสําคัญอย างยิ่งต อการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานภายใต�ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อย างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด�วยความโปร งใสเช่ือถือได� เพ่ิมความเช่ือมั่นให�แก ผู�ถือหุ�น นักลงทุน และผู�เก่ียวข�องทุกฝpาย 

ประธานฯ เชิญนายคเชนทร� เบญจกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

นายคเชนทร� เบญจกุล ได�กล าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปB 
พ.ศ. 2563 ท่ีมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได�มีการประชุมตามวาระ จํานวน 2 ครั้ง มีขอบเขต หน�าท่ี และ
ความรับผิดชอบในการกําหนดวิธีการทําหน�าท่ีสรรหากรรมการ กรรมการผู�จัดการ พร�อมท้ังจัดทําแผนการสืบทอด
ตําแหน ง และกําหนดนโยบายค าตอบแทนกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน  

 พิจารณาเสนอต อวาระการเปYนกรรมการ ท่ีครบกําหนดวาระ เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัทฯ ได�พิจารณา  

 เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย อยเสนอรายช่ือผู�มีคุณสมบัติ เปYนการล วงหน�าจากผู�ถือหุ�นส วนน�อย ผ านทางช องทาง
ติดต อของบริษัทฯ เพ่ือให�คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาตอบตอบแทนได�พิจารณา 

 พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ซ่ึงได�เปlดเผยรายละเอียดในรายงานประจําปB ใน
หัวข�อค าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร โดยการพิจารณาค าตอบแทนดังกล าวจะสอดคล�องกับหน�าท่ีความ
รับผิดชอบ สภาพแวดล�อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ�างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
ประธานฯ เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว าไม มีผู�ถือหุ�น 

และผู�รับมอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปB 2563 
 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ 
และงบกระแสเงินสดสําหรับป@สิน้สุดวันเดียวกัน ซ่ึงผ!านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว 

ประธานฯ เชิญ นางสาวอารี แซ อ้ึง ผู�อํานวยการฝpายบัญชี รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน 
ประจําปB 2563 

นางสาวอารี แซ อ้ึง ได�รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานสําหรับปB 2563 จากงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ มีสาระสําคัญสรุปได�ดังน้ี 

 สรุปฐานะทางการเงิน  ณ สิ้นป@ 2563 

o ด�านสินทรัพย�  มีสินทรัพย�ท้ังสิ้น 2,811.32 ล�านบาท  

o ด�านหน้ีสิน  มีหน้ีสินท้ังสิ้น 1,625.51 ล�านบาท   

o ส วนของผู�ถือหุ�น  มีส วนของผู�ถือหุ�นคงเหลือ 1,185.81 ล�านบาท  

 สรุปผลการดําเนินงานสําหรับป@ 2563 

o รายได�จากการขาย  มีรายได�จากการขาย 2,069.47 ล�านบาท 

o อัตรากําไรข้ันต�น  มีอัตรากําไรข้ันต�น 35.78% 

o กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  (33.13) ล�านบาท 

 กระแสเงินสด และความเพียงพอของโครงสร�างเงินทุน 
                            (หน วย : ล�านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม 

ป� 2563 ป� 2562 
(ปรับปรุงใหม�) 

กระแสเงินสดได�มา (ใช�ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 60.09 12.62 
กระแสเงินสดได�มา (ใช�ไป) ในกิจกรรมลงทุน (168.62) (43.02) 
กระแสเงินสดได�มา (ใช�ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 117.15 2.42 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 8.62 (27.98) 
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ประธานฯ เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว าไม มีผู�ถือหุ�น 
และผู�รับมอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,135 0 0 0 
100% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงเปYนเอกฉันท� อนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสําหรับปBสิ้นสุดวันเดียวกัน ซ่ึงผ านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงดจ!ายปHนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป@ 2563 

บริษัทฯ มีนโยบายจ ายเงินปhนผลไม น�อยกว าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได�นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ อย างไรก็ตาม การพิจารณาจํานวนเงินปhนผลดังกล าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�โดยจะข้ึนอยู กับผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล อง ความจําเปYนในการใช�เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต 
ความเหมาะสม และปhจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดําเนินการดังกล าว
จะต�องก อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต อผู�ถือหุ�น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ
ให�จ ายเงินปhนผลประจําปBแล�ว จะต�องนําเสนอขออนุมัติต อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต เปYนการจ ายเงินปhนผลระหว างกาล ให�
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติให�จ ายเงินปhนผลได� แล�วให�รายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวต อไป 

สําหรับปB 2563 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 43.47 ล�านบาท จึงขอเสนอ
ให�ท่ีประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณาอนุมัติงดจ ายเงินปhนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปB  2563 เน่ืองด�วยบริษัทฯ มี
ผลการดําเนินงานท่ีขาดทุน 

นอกจากน้ี ขอแจ�งให�ท านผู�ถือหุ�นรับทราบ การจัดสรรบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปB 2563 โดยในท่ี
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2564 ได�มีมติ “งดจ าย” 
บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานปB 2563 เพ่ือให�สอดคล�องกับการท่ีบริษัทฯ งดจ ายเงินปhนผล 

ประธานฯ เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว าไม มีผู�ถือหุ�น 
และผู�รับมอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,135 0 0 0 
100% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมมีตดิ�วยคะแนนเสยีงเปYนเอกฉันท� อนุมัติงดจ ายปhนผล สาํหรับผลการดําเนินงาน ประจําปB 2563 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน!งตามวาระ  

เน่ืองจากวาระน้ี ประธานฯ เปYนกรรมการท่ีออกจากตําแหน งตามวาระ จึงเชิญนายรุ งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ 
และกรรมการผู�จัดการ เปYนผู�ดําเนินการประชุมแทนในวาระน้ี และเดินออกจากห�องประชุม 
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นายรุ งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล แจ�งต อท่ีประชุมว า เพ่ือให�เปYนไปตามพระราชบัญญตัิบรษัิทมหาชนจํากัด และ ข�อบังคับ
ของบริษัทฯ ข�อ 16 ซ่ึงกําหนดให�กรรมการต�องออกจากตําแหน งตามวาระในการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น ในอัตรา 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ งออกให�ตรงเปYนสามส วนไม ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส วน 
1 ใน 3 ซ่ึงในการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นครั้งน้ีมีกรรมการท่ีต�องออกจากตําแหน งตามวาระจํานวน 4 ท าน ดังน้ี 

1)  นายเกษมสันต� วีระกุล  

2)  นายประวิทย� ตันติวศินชัย  

3)  ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปlmนวนิชย�กุล 

4)  นายทนง โชติสรยุทธ� 

บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซต�นักลงทุนสัมพันธ�ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปYนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปYนการล วงหน�าตั้งแต วันท่ี 28 กันยายน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 อน่ึงไม มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ 

อย างไรก็ตาม ได�มีผู�ถือหุ�นได�ให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับสนิค�า และบริการ ท่ีเปYนประโยชน�ต อบริษัทฯ ซ่ึงได�นําเสนอให�ฝpาย
บริหารได�พิจารณารับทราบแล�ว จึงขอขอบคุณผู�ถือหุ�นท่ีได�ให�คําแนะนําไว� ณ โอกาสน้ี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน�สูงสุดแก การดําเนินการของ
บริษัทฯ โดยไม ได�กําหนดนโยบายจํากัด จํานวนปBในการดํารงตําแหน งของกรรมการอิสระไว� เน่ืองด�วยรูปแบบธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ น้ัน คือ ธุรกิจค�าปลีกท่ีต�องการความเช่ียวชาญ และความชํานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะสินค�าท่ีเปYนหนังสือ ซ่ึงมีความ
จําเปYนและสําคัญอย างยิ่งต อการกําหนดนโยบาย กลยุทธ� วิสัยทัศน� และการให�คําแนะนําต างๆ เพ่ือช้ีแนะทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได�เสนอให�เลือกตั้งกรรมการ 4 ท านน้ี ท่ีพ�นตําแหน งตามวาระ กลับเข�า
ดํารงตําแหน งกรรมการต ออีกวาระหน่ึง 

ท!านท่ี 1  นายเกษมสันต�  วีระกุล 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(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:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก อนุมัติการแต งตั้ง นายเกษมสันต� วีระกุล เปYนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

 
ท!านท่ี 2  นายประวิทย� ตันติวศินชัย 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,123 12 0 0 
100% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

 
มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสยีงข�างมาก อนุมัติการแต งตั้ง นายประวิทย� ตันติวศินชัย เปYนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 
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ท!านท่ี 3  ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปTUนวนิชย�กลุ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,035 0 0 100 
100% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

 
มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงเปYนเอกฉันท� อนุมัติการแต งตั้ง ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปlmนวนิชย�กุล เปYนกรรมการบริษัทฯ 
อีกวาระหน่ึง 
 

ท!านท่ี 4  นายทนง โชติสรยุทธ� 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,135 223,072,135 0 0 0 
100% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

 
มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงเปYนเอกฉันท� อนุมัติการแต งตั้ง นายทนง โชติสรยุทธ� เปYนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาแต!งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค!าตอบแทน ประจําป@ 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได�พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปYนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปB 
2564 ท้ังน้ีได�พิจารณาจากความเปYนอิสระของผู�สอบบัญชี ค าตอบแทนของผู�สอบบัญชี   

จึงเห็นควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นพิจารณาแต งตั้งผู�สอบบัญชี ดังน้ี 

 รายนาม ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี          
 นางสาวนันท�นภัส  วรรณสมบูรณ� 7793 และ/หรือ 

 นายพีระเดช   พงษ�เสถียรศักดิ์   4752  และ/หรือ 

 นางสาวสลุลิต   อาดสว าง   7517  และ/หรือ 

ผู�สอบบัญชีท านอ่ืนซ่ึงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มอบหมายให�เปYนผู�สอบบัญชีผู�รับผิดชอบ 
  
 กําหนดค!าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําป@ พ.ศ. 2564  โดยแบ!งเปVน 

ค าตอบแทนผู�สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) รวมท้ังสิ้นไม เกิน 1,060,000 บาท (ไม รวมค าเดินทาง
ในการปฏิบัติงาน / ค าท่ีพัก และค าสังเกตการณ�ในการตรวจนับสินค�า) 

นอกจากน้ีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ยังเปYนผู�สอบบัญชีของบริษัทย อยจํานวน 2 บริษัท อันได�แก  

 บริษัท เพลินพัฒน� จํากัด 

 บริษัท เบสแล็บ จํากัด 
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สําหรับบริษัทร วม บริษัทฯ ไม ได�ใช�บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปYนผู�สอบบัญชี เน่ืองจากผู�บริหารของบริษัทฯ ไม 
มีอํานาจใดในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทร วม จึงไม มีอํานาจสั่งการให�บริษัทร วม ใช�ผู�สอบบัญชีเดียวกันได� 

ท้ังน้ี ผู�สอบบัญชี และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ท่ีเสนอแต งตั้งเปYนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม มีความสัมพันธ� 
หรือส วนได�เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย อย ผู�บริหาร และผู�ถือหุ�นรายใหญ  ในลักษณะท่ีจะกระทบต อการปฏิบัติหน�าท่ีอย าง
อิสระ 

ประธานฯ เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว าไม มีผู�ถือหุ�น 
และผู�รับมอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,072,136 223,072,136 0 0 0 
100% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยเสียงเปYนเอกฉันท� ให�แต งตั้งนางสาวนันท�นภัส วรรณสมบูรณ� (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ�สเถียรศักดิ์ (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต 
อาดสว าง (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517) และ/หรือ ผู�สอบบัญชีท านอ่ืน ซ่ึงบริษัทมอบหมายให�เปYนผู�สอบบัญชี
ผู�รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปYนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปB 2564 โดยกําหนดค าสอบบัญชีท้ังปBของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) เปYนจํานวนเงินท้ังสิ้นไม เกิน 1,060,000 บาท โดยไม รวมค าเดินทางในการปฏิบัติงาน / 
ค าท่ีพัก และค าสังเกตการณ�ในการตรวจนับสินค�า 
 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติค!าตอบแทนกรรมการ สําหรับป@ 2564 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได�พิจารณาค าตอบแทน สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย อย 
สําหรับผลการดําเนินงานปB 2564 โดยกลั่นกรองอย างละเอียด และคํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ ประเภท ขนาด ซ่ึง
สอดคล�องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผล
กําไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย อย และได�จัดสรรบําเหน็จ
กรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปB 2564 เพ่ือแจ�งให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบ ดังรายละเอียดต อไปน้ี 

บําเหน็จกรรมการ  สําหรับผลการดําเนินงานป@  2564 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณาบําเหน็จกรรมการ สําหรับปB 2564 ใน
วงเงินรวมท้ังสิ้นไม เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเท ากับวงเงินท่ีได�รับอนุมัติในปBก อน และมอบให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให�แจ�งผู�ถือหุ�นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู�ถือหุ�นปBถัดไป 

 
เงินประจําตําแหน!ง (ต อคน และจ ายเตม็เดือน)                                                                                                                                                 

(หน วย : บาท) 
ตําแหน!ง เงินประจําตําแหน!ง 

ประธานกรรมการ 25,000 
กรรมการ       15,000 

หมายเหตุ :  เงินประจําตําแหน ง สําหรับปB 2564 ซ่ึงผ านการอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�จ ายแก กรรมการ ตั้งแต เดือน
พฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 
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เบ้ียประชุมกรรมการ คร้ังละ (ต อคน / กรณีท่ีมาประชุม)           
(หน วย : บาท) 

ตําแหน!ง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

ประธานกรรมการ 20,000 - - 
กรรมการ       10,000 - - 
ประธานกรรมการชุดย อย - 10,000 10,000 
กรรมการชุดย อย - 7,000 7,000 

หมายเหตุ : เบ้ียประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย อย สําหรับปB 2564 ซ่ึงผ านการอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�จ ายแก 
กรรมการท่ีเข�าร วมประชุม ตั้งแต เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 

 
และในปB 2563 น้ี จากสถานการณ�การแพร ระบาดของโรค COVID-19 ทําให�บริษัทฯ ได�รับผลกระทบจากการปlด

ศูนย�การค�า และห�างสรรพสินค�าท่ัวประเทศ ส งผลให�ยอดขาย และผลดําเนินงานลดลงอย างมีนัยสําคัญ  คณะกรรมการจึงให�
ความอนุเคราะห�ในการลดค าตอบแทนกรรมการ ท้ังในส วนของเงินประจําตําแหน ง และค าเบ้ียประชุมกรรมการ ลงครึ่งหน่ึง 
ตั้งแต เดือนเมษายน 2563 เปYนต�นมา เพ่ือเปYนการช วยลดค าใช�จ ายในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว าไม มีผู�ถือหุ�น 
และผู�รับมอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

223,074,557 223,074,557 0 0 0 
100% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยเสียงเปYนเอกฉันท� อนุมัติค าตอบแทนกรรมการ สําหรับปB พ.ศ. 2564 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอ 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว า เพ่ือความโปร งใสในการประชุมและเปYนการให�สิทธิกับผู�ถือหุ�นทุกกลุ มอย างเท า
เทียมกัน  บริษัทฯ จึงไม ควรมีการเพ่ิมวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว�ในหนังสือเชิญประชุม เน่ืองจากจะทําให�ผู�ถือหุ�นท่ีไม ได�
เข�าร วมประชุมไม สามารถใช�สิทธิออกเสียงได�   

กรณีผู�ถือหุ�นเสนอให�พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต�องมีผู�ถือหุ�นนับจํานวนได�ไม น�อยกว า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ี
จําหน ายได�ท้ังหมด ขอให�ท่ีประชุมพิจารณา แต ถ�าซักถามปกติ ไม ต�องนับจํานวนหุ�น 

ประธานฯ เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

นายรัชพล ปlติสุขดานนท� ผู�ถือหุ�น ได�สอบถามว า จากผลประกอบการท่ีขาดทุน บริษัทฯ จะมีมาตรการในการแก�ไข
อย างไร นอกจากมาตรการในการปlดสาขา และการลดพนักงาน 

ประธานฯ ได�ช้ีแจงว า ในปBท่ีผ านมาบริษัทฯ ได�มีการปรับตัวอย างเต็มท่ี โดยเฉพาะทีม e-commerce มีทีมใหม เข�ามา 
และแต ละสาขาก็ได�ทําการขายออนไลน�ผ านทาง facebook ของสาขาตนเอง และสําหรับในปB 2564 ไม ได�มีการตั้งรับโดยการ
ปlดสาขาเพียงอย างเดียว เพราะตระหนักดีว าคนไทย หรือนักเรียน เข�าถึงร�านหนังสือได�ยาก ในหลายจังหวัดก็มีร�านหนังสือซี
เอ็ดเพียงร�านเดียว ดังน้ันถึงแม�ว าจะขาดทุนไปบ�างก็พยายามท่ีจะไม ปlดสาขา เว�นแต สาขาน้ันมีผลขาดทุนมากจริงๆ 
ขณะเดียวกันก็มีแผนในการรุกเปlดสาขาด�วย 
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แต อย างไรก็ตาม ร�านหนังสือแบบดั้งเดิมคงไม สามารถสร�างยอดขายได�ดีมากนัก จึงได�ผลักดันให�เกิด e-book, 
e-library โดยการร วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช น สามารถอ าน e-book ได�บนสายการบินนกแอร�, e-library ระบบใหม  ท่ี
จ ายตามจํานวนของการอ าน ถ�าอ านมากก็จ ายมาก ถ�าอ านน�อยก็จ ายน�อย, การร วมมือกับสถาบันภาษาอังกฤษให�เปYน
ผู�ดําเนินการจัดสอบเพ่ือวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ, ได�เปYนตัวแทนในการนําเสนอหลักสูตรนานาชาติในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ Cambridge Assessment International Education แต เพียงผู�เดียวใน
ประเทศไทย 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู�เช่ียวชาญทางด�านธุรกิจจากหลายสาขาอาชีพ ได�มีการระดมความคิดร วมกัน 
เพ่ือใช�เปYนแนวทางในการวางแผนธุรกิจ กําหนดทิศทาง และกลยุทธ�ใหม ๆ ของบริษัทฯ 

นายรุ งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล ได�ช้ีแจงเพ่ิมเติมว า ในด�านของสถาบันการศึกษา ยังคงมีความต�องการหนังสืออยู  
เพียงแต ต�องมีการปรับสินค�า และบริการต างๆ ให�เหมาะสม ซ่ึงในช วง 2 ปBท่ีผ านมา บริษัทฯ มียอดขายท่ีเติบโตทางด�านน้ีอย าง
ชัดเจน   

สําหรับในส วนของสาขา ได�ร วมมือกับศูนย�การค�าในการออกบูธขายหนังสือภายในศูนย�การค�า และได�รับการตอบรับ
จากลูกค�าค อนข�างดี มีการปรับคอนเซ็บต�ใหม ท่ีสาขา มีการผสมผสานสินค�าใหม ๆ มีการใช�ดิจิทัลมาผสมผสานเพ่ือให�เกิดเปYน 
Digital Corner และมี Outlet Store เพ่ือระบายสินค�าท่ีเคลื่อนไหวช�า มีแผนในการเปlดสาขาในจังหวัดท่ียังไม มีร�านซีเอ็ดโดย
ใช� Model ให�เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

ประธานฯ เปlดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ปรากฏว าไม 
มีผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะท านใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะท่ีได�สละเวลามาร วมประชุมในครั้งน้ี และขอปlดการประชุม 
 
ปTดประชุม เวลา 15.30 น. 

อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล�ว มีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข�าร วม
ประชุมด�วยตนเองจํานวน 12 ราย และผู�รับมอบฉันทะจํานวน 30 ราย รวมท้ังสิ้น 42 ราย นับจํานวนหุ�นท่ีลงทะเบียนได�ท้ังสิ้น 
223,074,557 หุ�น คิดเปYน 56.91% ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว จากจํานวนหุ�นท่ีออกจําหน าย และเรียกชําระแล�วเต็ม
มูลค า จํานวน 391,944,418 หุ�น โดยมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะมาประชุมไม น�อยกว า 25 ราย และมีจํานวนหุ�นนับรวมกัน
ได�ไม น�อยกว าหน่ึงในสามของจํานวนหุ�นท่ีจําหน ายได�ท้ังหมด จึงถือว าเปYนอันครบองค�ประชุม 

 

 

 
 
                                                             ลงช่ือ……………………..........……………ประธานคณะกรรมการ 
                       (นายเกษมสันต�  วีระกุล) 
 
 
 
 
 
      
 
ลงช่ือ ……………………………………………รองกรรมการผู�จัดการ และเลขานุการบริษัท 
      (นายรุ#งกาล  ไพสิฐพานิชตระกูล) 
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เอกสารแนบ 2 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 5 

ประวัติของบุคคลที่ได�รับการเสนอช่ือให�เข�าดํารงตําแหน!งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน!งตามวาระ 

 
ชื่อ – สกุล นายคเชนทร� เบญจกุล  

 
 

อายุ 44 ปB 
ท่ีอยู  224/35 หมู บ�านลัดดารมย� ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 

แขวงจรเข�บัว เขตลาดพร�าว กรุงเทพฯ 10230 
ตําแหน งในบริษัทฯ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  

และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
วันท่ีแต งตั้งเปYนกรรมการ 28 มิถุนายน 2548 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน ง / ปB รวม 7 วาระ / 16 ปB 
การศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร�และการเงิน จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 
ประวัติการทํางาน  9 พ.ย. 2561 - ปhจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 27 ก.พ. 2561 - ปhจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 12 พ.ย. 2552 - ปhจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 28 มิ.ย. 2548 - ปhจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2551 - ปhจจุบัน ท่ีปรึกษาทางด�านทรัพยากรบุคคลโรงเรียนเพลินพัฒนา 

บจ. เพลินพัฒน� 
 2549 - 2551 กรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน� 
 พ.ค. 2555 - ปhจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนน่ิง เซอร�วิส 
 2544 - 2547 นักวิเคราะห�อาวุโส กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
 2543 - 2544 นักวิเคราะห� กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

473,231 หุ�น คิดเปYนร�อยละ 0.1207 ของหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(การถือหุ�นในบริษัทฯ รวมจํานวนการถือหุ�นของคู สมรส และบุตรท่ียังไม บรรลุนิติภาวะ) 

ความสัมพันธ�ทางครอบครัว
ระหว างกรรมการและผู�บรหิาร 

- ไม มี - 

ลักษณะความสมัพันธ� 
ของกรรมการอิสระ 

 ความสัมพันธ�ทางครอบครัวกับผู�บริหาร หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ ของบรษัิท หรือบริษัทย อย  
- ไม มี - 

 ความสัมพันธ�กับบริษัทฯ/บริษัทย อย/บริษัทร วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย�งใน
ปhจจุบัน หรือช วง 2 ปBท่ีผ านมา 
- ไม มี - 

 กรรมการท่ีมีส วนร วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือน
ประจํา 
- ไม เปYน - 

 ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ เช น ผู�สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
- ไม เปYน - 
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 ความสัมพันธ�ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให�ไม สามารถทําหน�าท่ีได�อย างเปYน
อิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ�ามี) 
- ไม มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปBท่ี

ผ านมา 
หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซต�นักลงทุนสัมพันธ�ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปYนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปYนการ
ล วงหน�า แต ไม มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาจึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน�สูงสุดแก การดําเนินการของ
บริษัทฯ เสนอให� นายคเชนทร� เบญจกุล ท่ีพ�นจากตําแหน งตามวาระ กลับเข�าดํารงตําแหน ง
กรรมการต ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นว า มีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และเปYนผู�มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ� ในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะช วยพัฒนาบริษัทฯ ได� จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปYนกรรมการ
ของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต งตั้ง กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�พิจารณาแล�วว าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให�เปYนกรรมการอิสระ จะ

สามารถให�ความเห็นได�อย างอิสระ และเปYนไปตามหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�อง 
 ดํารงตําแหน งกรรมการอิสระ ตั้งแต ปB 2548 รวม 16 ปB โดยหากได�รับเลือกเข�าดํารง

ตําแหน งอีกครั้ง จะดํารงตําแหน งจนครบวาระน้ี รวมเปYนเวลา 19 ปB 
 ด�วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ น้ัน คือธุรกิจค�าปลีกท่ีต�องการความเช่ียวชาญ และความ

ชํานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย างยิ่งในด�านสินค�าท่ีเปYนหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ไม ได�มีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปBในการดาํรงตําแหน งของกรรมการอิสระ เน่ืองด�วย
ได�พิจารณาแล�วเห็นว าประสบการณ� และความเช่ียวชาญในธุรกิจหนังสือน้ันมีความจําเปYน 
และสําคัญอย างยิ่งต อการกําหนดนโยบาย กลยุทธ� วิสัยทัศน� และการให�คําแนะนําต างๆ 
เพ่ือช้ีแนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 

การดํารงตําแหน ง 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

มีจํานวน 1 บริษัท  
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนน่ิง เซอร�วิส 

การดํารงตําแหน ง 
ท่ีไม ใช บริษัทจดทะเบียน 

มีจํานวน 1 บริษัท  
 ท่ีปรึกษาทางด�านทรัพยากรมนุษย� บจ. เพลินพัฒน� 

การดํารงตําแหน งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจทําให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ต อ  
บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

- ไม มี - 
 

การเข�าร วมประชุมในปB 2564  การประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น ครัง้ท่ี 1/2564 จํานวน 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 4/4 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5/5 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3/3 ครั้ง 

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในท�ายเอกสารแนบ 2 
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ประวัติของบุคคลที่ได�รับการเสนอช่ือให�เข�าดํารงตําแหน!งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน!งตามวาระ 

 
ชื่อ – สกุล ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร  

 
 

อายุ 42 ปB 
ท่ีอยู  8/29 หมู บ�านลดาวัลย� เกษตร-นวมินท� ซอยลาดปลาเค�า 77  

ถนนลาดปลาเค�า แขวงอนุสาวรยี� เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10120 
ตําแหน งในบริษัทฯ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 
วันท่ีแต งตั้งเปYนกรรมการ 26 กุมภาพันธ� 2558 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน ง / ปB รวม 3 วาระ / 6 ปB 
การศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร� แห งจุฬาลงกร�มหาวิทยาลัย 
 นิติศาสตร�, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) รุ นท่ี 148/2554 
- Finance for Director (FFD) รุ นท่ี 12/2554 

ประวัติการทํางาน  1 ธ.ค. 2561 - ปhจจุบัน   กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 15 ส.ค. 2560 - ปhจจุบัน   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 26 ก.พ. 2558 - ปhจจุบัน   กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 มิ.ย. 2562 - ปhจจุบัน   กรรมการ และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บมจ. สายการบินนก

แอร� 
 พ.ย. 2561 - มี.ค. 2563   กรรมการ บจ. สายการบินนกสกู�ต 
 ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2563   กรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บมจ. ไทยสตีลเคเบิล 
 พ.ย. 2558 - ปhจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บจ. แอสไพเรช่ัน วัน  
 ธ.ค. 2557 - ปhจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บมจ. ไอร า แอนด� 

ไอฟุล 
 ธ.ค. 2557 - ปhจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บจ. แฟคทอรี่ ดีโป 

ซัพพลาย  
 เม.ย. 2556 - พ.ย. 2562   กรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บมจ. ไอร า 

แคปปlตอล 
 ก.พ. 2556 - ปhจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บจ. ซัมมิท คีย�เลกซ� 

(ประเทศไทย) 
 มี.ค. 2555 - พ.ค. 2563  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 

บมจ. ไอร า แฟคตอริ่ง  
 ม.ค. 2545 - ปhจจุบัน   กรรมการ ใน 7 บริษัท ดังน้ี 

- บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดสัตรี จํากัด  
  บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดสัตรี จํากัด (อยุธยา) 
- บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร�ค จํากัด  
  บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร�ค จํากัด (ระยอง)  
- บริษัท ซัมมิท โอโต เทค อินดสัตรี จํากัด  
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- บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จํากัด  
- บริษัท ซัมมิท อาร� แอนด� ดี เซ็นเตอร� จํากัด  
- บริษัท ซัมมิท แอดวานซ� แมททีเรียล จํากัด 
- บริษัท ซัมมิท คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

51,550,512 หุ�น คิดเปYนร�อยละ 13.1525 ของหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(การถือหุ�นในบริษัทฯ รวมจํานวนการถือหุ�นของคู สมรส และบุตรท่ียังไม บรรลุนิติภาวะ) 

ความสัมพันธ�ทางครอบครัว
ระหว างกรรมการและผู�บรหิาร 

- ไม มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปBท่ี

ผ านมา 
หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซต�นักลงทุนสัมพันธ�ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปYนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปYนการ
ล วงหน�า แต ไม มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาจึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน�สูงสุดแก การดําเนินการของ
บริษัทฯ เสนอให� ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ท่ีพ�นจากตําแหน งตามวาระ กลับเข�าดํารงตําแหน ง
กรรมการต ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นว า มีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และเปYนผู�มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ� ในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะช วยพัฒนาบริษัทฯ ได� จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปYนกรรมการ
ของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต งตั้ง กรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 
การดํารงตําแหน ง 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

มีจํานวน 1 บริษัท  
 กรรมการ และประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บมจ. สายการบินนกแอร� 

การดํารงตําแหน ง 
ท่ีไม ใช บริษัทจดทะเบียน 

มีจํานวน 11 บริษัท  
 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จํากัด  

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จํากัด (อยุธยา)  
 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร�ค จํากัด  

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร�ค จํากัด (ระยอง)  
 บริษัท ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตร ีจํากัด  
 บริษัท ไทยออโต อินดสัตรี จํากัด  
 บริษัท ซัมมิท อาร� แอนด� ดี เซ็นเตอร� จํากัด  
 บริษัท ซัมมิท แอดวานซ� แมททีเรยีล จํากัด  
 บริษัท แอสไพเรช่ัน วัน จํากัด 
 บริษัท ไอร า แอนด� ไอฟุล จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ซัมมิท คีย�เลกซ� (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จํากัด 
 บริษัท ซัมมิท คอร�ปอเรช่ัน จํากัด 

การดํารงตําแหน งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจทําให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ต อ  
บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

- ไม มี - 
 

การเข�าร วมประชุมในปB 2564  การประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น ครัง้ท่ี 1/2564 จํานวน 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 4/4 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3/3 ครั้ง 
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ประวัติของบุคคลที่ได�รับการเสนอช่ือให�เข�าดํารงตําแหน!งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน!งตามวาระ 

 
ชื่อ – สกุล รศ.ยืน ภู!วรวรรณ  

 
 

อายุ 71 ปB 
ท่ีอยู  99/36 ซอย 44 ถนนงามวงศ�วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 
ตําแหน งในบริษัทฯ กรรมการ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 
วันท่ีแต งตั้งเปYนกรรมการ 10 ตุลาคม 2517 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน ง / ปB รวม 17 วาระ / 47 ปB 
การศึกษา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห งเอเชีย (AIT) 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟrา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟrา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ - ไม มี - 
ประวัติการทํางาน  2536 - ปhจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน  

 ก.พ. 2557 - ส.ค. 2562 กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2517 - 2536 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน  
 2554 - ปhจจุบัน ผู�ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
 2545 - 2554 รองอธิการบดี ฝpายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
 2534 - 2543 ผู�อํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร� 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

2,924,224 หุ�น คิดเปYนร�อยละ 0.7461 ของหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(การถือหุ�นในบริษัทฯ รวมจํานวนการถือหุ�นของคู สมรส และบุตรท่ียังไม บรรลุนิติภาวะ) 

ความสัมพันธ�ทางครอบครัว
ระหว างกรรมการและผู�บรหิาร 

- ไม มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปBท่ี

ผ านมา 
หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซต�นักลงทุนสัมพันธ�ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปYนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปYนการ
ล วงหน�า แต ไม มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาจึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน�สูงสุดแก การดําเนินการของ
บริษัทฯ เสนอให� รศ.ยืน ภู วรวรรณ ท่ีพ�นจากตําแหน งตามวาระ กลับเข�าดํารงตําแหน งกรรมการ
ต ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นว า มีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 และเปYนผู�มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ� ในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ สามารถท่ีจะช วยพัฒนาบริษัทฯ ได� จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปYนกรรมการของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต งตั้ง กรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 
การดํารงตําแหน ง 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม มี – 
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การดํารงตําแหน ง 
ท่ีไม ใช บริษัทจดทะเบียน 

- ไม มี - 

การดํารงตําแหน งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจทําให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ต อ  
บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

- ไม มี - 
 

การเข�าร วมประชุมในปB 2564  การประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น ครัง้ท่ี 1/2564 จํานวน 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 4/4 ครั้ง 
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เอกสารแนบ 2 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 5 

ประวัติของบุคคลที่ได�รับการเสนอช่ือให�เข�าดํารงตําแหน!งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน!งตามวาระ 

 
 
ชื่อ – สกุล นายไพรัช สิฎฐกลุ  

 
 

อายุ 72 ปB 
ท่ีอยู  34 ซอย 9 ถนนเรวดี ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000 
ตําแหน งในบริษัทฯ กรรมการ  
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 
วันท่ีแต งตั้งเปYนกรรมการ 10 ต.ค. 2517 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน ง / ปB รวม 16 วาระ / 47 ปB 
การศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟrา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 
ประวัติการทํางาน  2536 - ปhจจุบัน   กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

 2517 - 2536   กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2548 - 2554   กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 12 พ.ค. 2548 - พ.ย. 2552   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 2551 - ก.ย. 2553   ผู�ช วยผู�อํานวยการโครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษา

ประจําโรงไฟฟrา บจ. ผลิตไฟฟrาราชบุรี 
 2545 - 2551   วิศวกรระดับ 11 ฝpายบํารุงรักษาไฟฟrา การไฟฟrาฝpายผลิต

แห งประเทศไทย 
 2542 - 2545   ผู�จัดการกองบํารุงรักษา โรงไฟฟrาพลังงานความร�อน 

การไฟฟrาฝpายผลิตแห งประเทศไทย 
 2540 - 2542   ผู�จัดการกองวิศวกรรมบํารุงรักษาไฟฟrา การไฟฟrาฝpาย

ผลิตแห งประเทศไทย 
จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

8,051,498 หุ�น คิดเปYนร�อยละ 2.0542 ของหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(การถือหุ�นในบริษัทฯ รวมจํานวนการถือหุ�นของคู สมรส และบุตรท่ียังไม บรรลุนิติภาวะ) 

ความสัมพันธ�ทางครอบครัว
ระหว างกรรมการและผู�บรหิาร 

- ไม มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปBท่ี

ผ านมา 
หลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซต�นักลงทุนสัมพันธ�ของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปYนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปYนการ
ล วงหน�า แต ไม มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาจึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน�สูงสุดแก การดําเนินการของ
บริษัทฯ เสนอให� นายไพรัช สิฎฐกุล ท่ีพ�นจากตําแหน งตามวาระ กลับเข�าดํารงตําแหน ง
กรรมการต ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นว า มีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และเปYนผู�มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ� ในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการ



  

 28 

ดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะช วยพัฒนาบริษัทฯ ได� จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปYนกรรมการ
ของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต งตั้ง กรรมการท่ีไม เปYนผู�บริหาร 
การดํารงตําแหน ง 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม มี - 

การดํารงตําแหน ง 
ท่ีไม ใช บริษัทจดทะเบียน 

- ไม มี - 

การดํารงตําแหน งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจทําให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ต อ  
บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

- ไม มี - 
 

การเข�าร วมประชุมในปB 2564  การประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�น ครัง้ท่ี 1/2564 จํานวน 0/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3/4 ครั้ง 
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เอกสารแนบ 2 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 5 

คํานิยามกรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได�พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซ่ึงเข�มกว ากรอบข้ันต่ําของนิยามกรรมการอิสระ ท่ี

ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ดังต อไปน้ี 
1. ถือหุ�นไม เกินร�อยละ 0.5 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทย อย บริษัทร วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง ท้ังน้ีให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด�วย 

2. ไม เปYน หรือเคยเปYนกรรมการท่ีมีส วนร วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทย อย บริษัทร วม บริษัทย อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย�ง เว�นแต จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล าวมาแล�วไม น�อยกว า 2 ปB 

3. ไม เปYนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปYน บิดามารดา 
คู สมรส พ่ีน�อง และบุตร รวมท้ังคู สมรสของบุตร ของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ  ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ี
จะได�รับการเสนอให�เปYนผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย อย 

4. ไม มี หรือเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทย อย บริษัทร วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย�ง ในลักษณะท่ีอาจเปYนการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย างอิสระของตน รวมท้ังไม เปYน หรือเคยเปYนผู�ถือ
หุ�นรายใหญ  กรรมการซ่ึงไม ใช กรรมการอิสระ หรือผู�บริหาร ของผู�ท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจของบริษัท บริษัท
ใหญ  บริษัทย อย บริษัทร วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง เว�นแต จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล าวมาแล�ว
ไม น�อยกว า 2 ปB 

5. ไม เปYน หรือเคยเปYนผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทย อย บริษัทร วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
และไม เปYนผู�ถือหุ�นรายใหญ  กรรมการซ่ึงไม ใช กรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส วนผู�จัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทย อย บริษัทร วม หรือนิติบุคคล หรืออาจมีความขัดแย�งสังกัด
อยู  เว�นแต จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล าวมาแล�วไม น�อยกว า 2 ปB 

6. ไม เปYน หรือเคยเปYนผู�ให�บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงได�รับค าบริการเกินกว าสองล�านบาทต อปB จากบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทย อย บริษัทร วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย�ง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู�ให�บริการทางวิชาชีพเปYนนิติบุคคล ให�รวมถึงการเปYนผู�ถือหุ�นรายใหญ   
กรรมการ ซ่ึงไม ใช กรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส วนผู�จัดการ ของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต จะได�
พ�นจากการมีลักษณะดังกล าวมาแล�วไม น�อยกว า 2 ปB 

7. ไม เปYนกรรมการท่ีได�รับการแต งตั้งข้ึนเพ่ือเปYนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู�ถือหุ�นรายใหญ  หรือผู�ถือหุ�นซ่ึง
เปYนผู�ถือหุ�นรายใหญ  หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเปYนผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ ของบริษัท 

8. ไม ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย างเดียวกัน และเปYนการแข งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย อย หรือไม 
เปYนหุ�นส วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส วน หรือเปYนกรรมการท่ีมีส วนร วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ�นเกินร�อยละหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย างเดียวกัน และเปYนการแข งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย อย 

9. ไม มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให�ไม สามารถให�ความเห็นอย างเปYนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

10. ภายหลังได�รับการแต งตั้งให�เปYนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะดังกล าวแล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทย อย บริษัทร วม บริษัทย อย
ในลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค�คณะ (Collective 
Decision) ได� 
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เอกสารแนบ 3 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 6 

พิจารณาแต
งตั้งผู�สอบบญัชี และกําหนดค
าตอบแทน ประจําป! 2565 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยพิจารณาแต2งตั้ง
ผู�สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป5นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป7 2565 โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป5นอิสระของผู�สอบบัญชี ค2าตอบแทนของผู�สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให�คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
แต2งตั้ง นางสาวนันท<นภัส วรรณสมบูรณ< (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว2าง 
(ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318)  
และ/หรือ ผู�สอบบัญชีท2านอ่ืน ซ่ึงบริษัทมอบหมายให�เป5นผู�สอบบัญชีผู�รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป5น
ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และขออนุมัติค2าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําป7 2565 ของบริษัทฯ จํานวนรวมท้ังสิ้นไม2เกิน 1,060,000 
บาท (ค2าตอบแทนดังกล2าว ไม2รวมค2าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค2าท่ีพัก และค2าสังเกตการณ<ในการตรวจนับสินค�า) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว2าคณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณากลัน่กรองการเลือกผู�สอบบัญชี ตลอดจนการกําหนด
ค2าตอบแทนท่ีเหมาะสมแล�ว จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ2สามัญผู�ถือหุ�นพิจารณา ดังน้ี 

1. เสนอให�แต2งตั้งผู�สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซ่ึงตั้งอยู2เลขท่ี 178 ซอยเพ่ิมทรัพย< (ประชาช่ืน 20) 
ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 เป5นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังน้ี 

รายนาม ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 

จํานวนป!ท่ีสอบบัญช ี
ให�บริษัทฯ 

 

1) นางสาวนันท<นภัส วรรณสมบูรณ< 7793 3 ป7 (2562-2564) และ/หรือ 

2) นางสาวสลุลิต อาดสว2าง 7517 - และ/หรือ 

3) นางสาวโชติมา กิจศิรกร 7318 - และ/หรือ 

ผู�สอบบัญชีท2านอ่ืน ซ่ึงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มอบหมายให�เป5นผู�สอบบัญชีผู�รบัผิดชอบ 

 
2. พิจารณากําหนดค2าตอบแทนผู�สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ประจําป7 2565 ตามรายละเอียด

ดังต2อไปน้ี 
(หน2วย : บาท) 

ค
าสอบบัญช ี
ป! 2565 

(ป!ท่ีเสนอ) 
ป! 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (%) 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,060,000 1,060,000 - - 
ค2าบริการอ่ืน ไม2ม ี ไม2ม ี - - 
รวมค
าตอบแทนท้ังสิ้น 1,060,000 1,060,000 - - 

สําหรับบริษัทย2อย คณะกรรมการของแต2ละบริษัท ได�พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (บริษัทสอบบัญชี
รายเดียวกัน) เป5นผู�สอบบัญชี โดยบริษัทย2อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒน< จํากัด และบริษัท เบสแล็บ จํากัด 

ท้ังน้ี บริษัทร2วม ไม2ได�ใช�บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป5นผู�สอบบัญชี เน่ืองจากผู�บริหารของบริษัทฯ ไม2มีอํานาจใน
การควบคุม และบริหารงานในบริษัทร2วม จึงไม2มีอํานาจสั่งการให�บริษัทร2วมใช�ผู�สอบบัญชีเดียวกันได� 
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สําหรับค าบริการอ่ืน (Non Audit Services) ในรอบปBบัญชีท่ีผ านมา บริษัทฯ และบริษัทย อย ไม มีการรับบริการอ่ืนจาก
สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับผู�สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชี
สังกัด 

อน่ึง ผู�สอบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ท่ีเสนอแต งตั้งเปYนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม มีความสัมพันธ� 
หรือส วนได�เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ  หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลดังกล าว ในลักษณะท่ีจะ
กระทบต อการปฏิบัติหน�าท่ีอย างอิสระ 
 

ข�อมูลของผู�สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

ชื่อ – สกุล นางสาวนันท�นภัส วรรณสมบูรณ� 

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7793 

จํานวนปBท่ีสอบบัญชีให�บริษัทฯ เปYนผู�ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปB 2562-2564 รวมเปYนเวลา 3 ปB 
ประวัติการศึกษา 2537 ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ประสบการณ�ทํางาน ประสบการณ�ด�านการตรวจสอบบัญชีมากกว า 20 ปB 

 
ชื่อ – สกุล นางสาวสุลลิต อาดสว!าง 

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517 

จํานวนปBท่ีสอบบัญชีให�บริษัทฯ ยังไม เคยเปYนผู�ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประวัติการศึกษา - 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร�วิโรฒ ประสานมติร 
- 2536 ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ประสบการณ�ทํางาน - ประสบการณ�ด�านการตรวจสอบบัญชีมากกว า 20 ปB 

- ประสบการณ�ด�านการตรจสอบพิเศษ Due Diligence 
 

ชื่อ – สกุล นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318 

จํานวนปBท่ีสอบบัญชีให�บริษัทฯ ยังไม เคยเปYนผู�ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประวัติการศึกษา - 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพในพระ

บรมราชูปถัมภ� 
- 2540 ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ประสบการณ�ทํางาน - ประสบการณ�ด�านการตรวจสอบบัญชีมากกว า 20 ปB 

- ประสบการณ�ด�านตรวจสอบภายใน 2 ปB 
- ประสบการณ�งานวางระบบบัญชี 2 ปB 
- ประสบการณ�ด�านการตรจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว า 5 ปB 
- ประสบการณ�งานท่ีปรึกษาด�านบัญชีให�บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย� 2 ปB 
 

โดยผู�สอบบัญชีท้ัง 3 ท านดังกล าว ไม มีมีความสัมพันธ�หรือส วนได�เสียกับบริษัทฯ บริษัทย อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ  หรือผู�
ท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลดังกล าว 
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เอกสารแนบ 4 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 7 

ค!าตอบแทนกรรมการ สําหรับป@ 2565 

 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได�พิจารณาค าตอบแทน สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย อย 
สําหรับผลการดําเนินงานปB 2565 โดยกลั่นกรองอย างละเอียด และมีหลักเกณฑ�ท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ ประเภท 
ขนาด ซ่ึงสอดคล�องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการ
เติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย อย ซ่ึงได�นําเสนอ
ต อคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติต อไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ค�าตอบแทนกรรมการ สําหรับป� 2565 

วงเงินบําเหน็จกรรมการ 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอให�ผู�ถือหุ�นพิจารณาบําเหน็จ
กรรมการ สําหรับปB 2565 ในวงเงินรวมท้ังสิ้นไม เกิน 5,000,000 บาท และมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให�แจ�งผู�ถือหุ�นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู�ถือหุ�นปBถัดไป 

(หน วย : บาท) 

บําเหน็จ 
ป@ 2565 

(ป@ท่ีเสนอ) 
ป@ 2564 ป@ 25623 ป@ 2562 ป@ 2561 

วงเงินไม เกิน (บาท) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได�พิจารณา
กลั่นกรองการกําหนดค าบําเหน็จกรรมการปB 2565 ท่ีเหมาะสมแล�ว จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ สามัญผู� ถือหุ�น 
พิจารณาบําเหน็จกรรมการ สําหรับปB 2565 ในวงเงินรวมท้ังสิ้นไม เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเท ากับวงเงินท่ีได�รับอนุมัติในปBก อน 
และมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให�แจ�งผู�ถือหุ�น
รับทราบการจัดสรรในการประชุมปBถัดไป 

 
 
 

เงินประจําตําแหน!ง (ต อคน และจ ายเต็มเดือน)                                                                                      
(หน วย : บาท) 

ตําแหน!ง 
ป@ 2565 

(ป@ท่ีเสนอ) 
ป@ 2564 ป@ 25623 ป@ 2562 ป@ 2561 

ประธานคณะกรรมการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

กรรมการ และกรรมการอิสระ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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เบ้ียประชุมกรรมการ และเบ้ียประชุมกรรมการชุดย!อย ครั้งละ (ต อคน / กรณีท่ีมาประชุม) 
 (หน วย : บาท) 

การประชุม ตําแหน!ง 
ป@ 2565 

(ป@ท่ีเสนอ) 
ป@ 2564 ป@ 25623 ป@ 2562 ป@ 2561 

ประชุมคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

กรรมการ และกรรมการอิสระ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ประชุมคณะกรรมการชุดย อย 
ประธานคณะกรรมการชุดย อย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

กรรมการชุดย อย   7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

หมายเหตุ   -  เงินประจําตําแหน ง เบี้ยประชุมกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย อย สําหรับปB 2565 ซ่ึงผ านการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น ให�จ ายแก กรรมการตั้งแต เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 

- กรรมการที่เปYนผู�บริหาร จะไม ได�รับค าตอบแทน ในส วนของกรรมการ ได�แก  เงินประจําตําแหน ง,  
เบี้ยประชุมกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 

- คณะกรรมการชุดย อยจํานวน 2 คณะ ประกอบด�วย  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 
 
สิทธิประโยชน�อ่ืนๆ 

ค าใช�จ ายในการเข�าสมัมนา อบรม หลักสูตรของ IOD และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

 
 
แจ(งเพ่ือทราบ – การจัดสรร “บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป� 2564” 

ตามท่ีประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2564 มีมติอนุมัติค าบําเหน็จกรรมการสําหรับปB พ.ศ. 2564 ในวงเงินรวม
ท้ังสิ้นไม เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 
และแจ�งให�ผู�ถือหุ�นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู�ถือหุ�นปBถัดไปน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2565 ได�มีมติ “งดจ าย” บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการ
ดําเนินงานปB 2564 

(หน วย : บาท)

ตําแหน!ง 
บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงาน 

ป@ 2564 ป@ 2563 ป@ 2562 ป@ 2561 ป@ 2560 
ประธานกรรมการ - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - 
กรรมการตรวจสอบ - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - 
กรรมการ กรรมการอิสระ - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - - งดจ าย - 

บําเหน็จกรรมการ [จัดสรรจริง] - งดจ!าย - - งดจ!าย - - งดจ!าย - - งดจ!าย - - งดจ!าย - 
วงเงินท่ีได�รับการอนุมัต ิ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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เอกสารแนบ 5 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 7 

ขอบเขตหน�าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย!อย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ท าน ซ่ึงประกอบด�วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท าน โดยท้ัง 3 ท าน เปYนผู�ท่ีมี

ความรู�ความเข�าใจ หรือมีประสบการณ�ด�านบัญชี หรือการเงินโดยตรง 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สอบทานให�บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย างถูกต�อง และเพียงพอ 

2. สอบทานให�บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปYนอิสระของหน วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต งตั้งโยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให�บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�  
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปYนอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเปYนผู�สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค าตอบแทนของบุคคลดังกล าว รวมท้ังเข�าร วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม มีฝpายจัดการเข�าร วมประชุมด�วยอย าง
น�อยปBละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เปYนไปตามกฎหมาย และ
ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย� ท้ังน้ี เพ่ือให�มั่นใจว ารายการดังกล าวสมเหตุสมผล และเปYนประโยชน�สูงสุดต อ
บริษัทฯ 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปlดเผยไว�ในรายงานประจําปBของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล าวต�องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วยข�อมูลอย างน�อยดังต อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เปYนท่ีเช่ือถือได�ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว าด�วยหลกัทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของตลาดหลักทรพัย� 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี 
 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข�าร วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต ละท าน 
 ความเห็น หรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตร (charter) 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว าผู�ถือหุ�น และผู�ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต�ขอบเขตหน�าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได�รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ประกอบด�วยกรรมการจํานวน 2 ท าน ซ่ึงประกอบด�วยกรรมการอิสระจํานวน 1 ท าน 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ทําหน�าท่ีสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข�าดํารงตําแหน งกรรมการบริษัท กรรมการผู�จัดการ รองกรรมการผู�จัดการ 
ผู�บริหารสูงสุดด�านการบัญชีและการเงิน ติดตามแผนสืบทอดตําแหน งเพ่ือสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารง
ตําแหน งผู�บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตําแหน งว างลง 

2. กําหนดวิธีการ และหลักเกณฑ�การสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการผู�จัดการ รองกรรมการผู�จัดการ ผู�บริหารสงูสดุ
ด�านการบัญชีและการเงิน เพ่ือให�เกิดความโปร งใส 

3. กําหนดวิธีการ และหลักเกณฑ�การเสนอรายช่ือบุคคลผู�มีคุณสมบัติ เปYนการล วงหน�าจากผู�ถือหุ�นส วนน�อย เพ่ือการ
ปฎิบัติต อผู�ถือหุ�นทุกรายอย างเปYนธรรม และเท าเทียมกัน 

4. เสนอนโยบาย และหลักเกณฑ�การจ ายค าตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหารระดับสูง ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต างๆ ท่ีคณะกรรมการแต งตั้ง และพนักงาน 

5. พิจารณากําหนดค าตอบแทนประจําปBของกรรมการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหารระดับสูง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดต างๆ ท่ีคณะกรรมการแต งตั้ง และพนักงาน  

6. สอบทานอํานาจการอนุมัติของบริษัทฯ ให�มีความสมเหตุสมผลในการปฎบัิติงาน และนําเสนอต อคณะกรรมการเพ่ือ
อนุมัติ  

7. มีอํานาจเรียกเอกสาร และบุคคลต างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�เปYนข�อมูลประกอบการพิจารณา 

8. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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เอกสารแนบ 6 

ข�อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
 
 

ชื่อ – สกุล นายเกษมสนัต�  วีระกุล  
 
 

อายุ 58 ปB 
ท่ีอยู  เลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตี้สมาร�ทคอนโด ช้ัน P2  

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ตําแหน งในบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
วันท่ีแต งตั้งเปYนกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2561 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน ง / ปB รวม 3 วาระ / 3 ปB 
การศึกษา  นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุpน มหาวิทยาลัย โอซาก�า 

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (ภาคภาษาอังกฤษ) 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร� 

การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 

ประวัติการทํางาน  16 ก.ค. 2563 - ปhจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 
บมจ. สายการบินนกแอร� 

 27 เม.ย. 2563 - ปhจจุบัน กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร� 

 16 ส.ค. 2562 - ปhจจุบัน กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน  
 9 พ.ย. 2561 - ปhจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ  

บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 18 ก.พ. 2565 - ปhจจุบัน ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการวิสามัญการ

พิทักษ� และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย�วุฒิสภา  
 16 ส.ค. 2564 - ปhจจุบัน บรรณาธิการบริหาร ศูนย�บริหารสือ่สารในภาวะวิกฤต 

เพ่ือวางกลยุทธ�สื่อสาร ศบค.  
 5 มิ.ย. 2561 - ปhจจุบัน กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ�

แห งชาติ  
 2 ส.ค. 2561 - ปhจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข�อมลูข าวสาร

ภาครัฐเพ่ือสร�างการรับรู�และความเข�าใจให�แก 
ประชาชน คณะกรรมการประชาสมัพันธ�แห งชาติ  

 31 พ.ค. 2559 - ปhจจุบัน คณะอนุกรรมการสื่อสารองค�กรเพ่ือการต อต�านการ
ทุจริต สานักงานคณะกรรมการปrองกันและปราบปราม
การทุจริตแห งชาติ (ปปช.) 

 29 ม.ค. 2558 - 2563 กรรมการ บมจ. แอ�ดวานซ�ไลฟ� ประกันชีวิต 
 4 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย 
 29 ก.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย 

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

- ไม มี - 
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คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปBท่ี

ผ านมา 
การมีส วนได�เสียพิเศษในวาระท่ี
พิจารณา 

- ไม มี - 
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เอกสารแนบ 6 

ข�อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
 
 

ชื่อ – สกุล นายประวิทย�  ตันติวศินชัย  
 
 

อายุ 65 ปB 
ท่ีอยู  333/42 หมู บ�านไม�ล�อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
ตําแหน งในบริษัทฯ กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
วันท่ีแต งตั้งเปYนกรรมการ 22 เม.ย. 2542 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน ง / ปB รวม 9 วาระ / 22 ปB 
การศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 
ประวัติการทํางาน  23 ธ.ค. 2560 - ปhจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

 22 ธ.ค. 2542 - ปhจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 22 เม.ย. 2542 - ปhจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2555 - ปhจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต� กรุ�ป 
 2555 - 2559 รองกรรมการผู�จดัการสายงานบัญชีและการเงิน  

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต� กรุ�ป 
 2549 - 2555 รองกรรมการผู�จดัการสายงานบัญชีและการเงิน  

บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต� 
 2537 - 2549 ผู�อํานวยการฝpายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต� 

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

- ไม มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปBท่ี

ผ านมา 
การมีส วนได�เสียพิเศษในวาระท่ี
พิจารณา 

- ไม มี - 
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เอกสารแนบ 6 

ข�อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
 
 

ชื่อ – สกุล นายคเชนทร� เบญจกุล  
 
 

อายุ 44 ปB 
ท่ีอยู  224/35 หมู บ�านลัดดารมย� ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 

แขวงจรเข�บัว เขตลาดพร�าว กรุงเทพฯ 10230 
ตําแหน งในบริษัทฯ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  

และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
วันท่ีแต งตั้งเปYนกรรมการ 28 มิถุนายน 2548 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน ง / ปB รวม 7 วาระ / 16 ปB 
การศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร�และการเงิน จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 
ประวัติการทํางาน  9 พ.ย. 2561 - ปhจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 27 ก.พ. 2561 - ปhจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 12 พ.ย. 2552 - ปhจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 28 มิ.ย. 2548 - ปhจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2551 - ปhจจุบัน ท่ีปรึกษาทางด�านทรัพยากรบุคคลโรงเรียนเพลินพัฒนา 

บจ. เพลินพัฒน� 
 2549 - 2551 กรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน� 
 พ.ค. 2555 - ปhจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนน่ิง เซอร�วิส 
 2544 - 2547 นักวิเคราะห�อาวุโส กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
 2543 - 2544 นักวิเคราะห� กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

473,231 หุ�น คิดเปYนร�อยละ 0.1207 ของหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(การถือหุ�นในบริษัทฯ รวมจํานวนการถือหุ�นของคู สมรส และบุตรท่ียังไม บรรลุนิติภาวะ) 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปBท่ี

ผ านมา 
การมีส วนได�เสียพิเศษในวาระท่ี
พิจารณา 

- ไม มี - 
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เอกสารแนบ 6 

ข�อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
 
 

ชื่อ – สกุล ผศ.ดร. ทิพวรรณ  ปTUนวนิชย�กุล  
 
 
 

อายุ 55 ปB 
ท่ีอยู  123 ซอยราชพฤกษ� 28 ถนนราชพฤกษ� เขตตลิ่งชัน  

กรุงเทพฯ 10170 
ตําแหน งในบริษัทฯ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
วันท่ีแต งตั้งเปYนกรรมการ 16 ส.ค. 2562 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน ง / เดือน รวม 2 วาระ / 2 ปB 
การศึกษา  ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห งเอเชีย  

 ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห งเอเชีย 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 
- Company Reporting Program (CRP) 

ประวัติการทํางาน  27 เม.ย. 2564 - ปhจจุบัน  กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. อินเตอร�เน็ต
ประเทศไทย 

 15 ก.พ. 2564 - ปhจจุบัน กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อมแห งประเทศไทย 

 16 ส.ค. - 2562 - ปhจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 16 ส.ค. - 2562 - ปhจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน  
 2558  - ปhจจุบัน  กรรมการและเหรัญญิก สมาคมหน วยบ มเพาะธุรกิจ 

และอุทยานวิทยาศาสตร�ไทย 
 24 ก.ค. 2557 - ปhจจุบัน  กรรมการ บจ. นววิวรรธ 
 2556 - ปhจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

บมจ. มัดแมน 
 1 ต.ค. 2553 – ปhจจุบัน รองอธิการบดีฝpายการเงินและทรพัย�สิน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร ี
 2552 - ปhจจุบัน  ท่ีปรึกษา บจ. เบเกอร� ทิลลี ประเทศไทย 

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

- ไม มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปB

ท่ีผ านมา 
การมีส วนได�เสียพิเศษในวาระท่ี
พิจารณา 

- ไม มี - 
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เอกสารแนบ 6 

ข�อมูลของเลขานุการบริษัท ประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
 

 
ชื่อ – สกุล นายศุภรัตน�  ต้ังศรีวงศ�  

 
 

อายุ 50 ปB 
ท่ีอยู  1858/87-90 อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน 

แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ตําแหน งในบริษัทฯ ผู�อํานวยการสายงาน ซีเอ็ดบุ�คเซ็นเตอร�, ผู�อํานวยการฝpาย Corporate 

Planning & Business Expansion และเลขานุการบริษัท 
วันท่ีแต งตั้งเปYนเลขานุการบริษัท 25 กุมภาพันธ� 2564 
การศึกษา  ปริญญาตรี (วทบ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
ประวัติการทํางาน  11 ม.ค. 2565 – ปhจจุบัน  ผู�อํานวยการสายงานซีเอ็ดบุ�คเซ็นเตอร�,  

บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 9 เม.ย. 2564 – ปhจจุบัน กรรมการ, บจ.เบสแล็บ 
 25 ก.พ. 2563 - ปhจจุบัน เลขานุการบริษัท, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 22 พ.ย. 2562 - ปhจจุบัน ผู�อํานวยการฝาย Corporate Planning & Business 

Expansion, บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 1 ต.ค. 2561 - 21 พ.ย. 2562  ผู�ช วยผู�อํานวยการซีเอ็ดบุ�คเซ็นเตอร�ด�านงานบริหาร

สินค�า Non-book, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2561 Assistant Director of Business Development, 

บจ. รัตนจารุทัศน� 
 1 พ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2559 Assistant Director of Sales, บจ. ซัมมิท วินด�มลิล� 

กอล�ฟคลับ 
จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

- ไม มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพย�ซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ในรอบปBท่ี

ผ านมา 
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เอกสารแนบ 7 

เอกสาร และหลักฐานที่ผู�เข�าร!วมประชุมจะต�องแสดงก!อนเข�าร!วมประชุม 
และวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงในการลงคะแนน 

ผู�ถือหุ�นท่ีเปVนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

กรณีมาประชุมด�วยตนเอง : 
 หนังสือท่ีมีบาร�โค�ดท่ีบริษัทฯ ได�จัดส งมาพร�อมหนังสือเชิญประชุมฯ 
 ให�แสดงเอกสารท่ีส วนราชการออกให�ท่ียังไม หมดอายุ เช น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข�าราชการ 

หรือหนังสือเดินทาง 

กรณีผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าประชมุ : 
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีแนบมาพร�อมหนังสือนัดประชุม ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�อง ครบถ�วน และลง

ลายมือช่ือผู�มอบฉันทะ และผู�รับมอบฉันทะ 
 สําเนาเอกสารท่ีส วนราชการออกให�ของ ผู�ถือหุ�น และยังไม หมดอายุ เช น บัตรประจําตัวประชาชน บัตร

ประจําตัวข�าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องด�วย 
 สําเนาเอกสารท่ีส วนราชการออกให�ของ ผู�รับมอบฉันทะ และยังไม หมดอายุ เช น บัตรประจําตัวประชาชน 

บัตรประจําตัวข�าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องด�วย 

ผู�ถือหุ�นท่ีเปVนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

กรณีผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร!วมประชุมด�วยตนเอง : 
 หนังสือท่ีมีบาร�โค�ดท่ีบริษัทฯ ได�จัดส งมาพร�อมเอกสารเชิญประชุมฯ 
 สําเนาเอกสารท่ีส วนราชการออกให�ของ ผู�แทนนิติบุคคล และยังไม หมดอายุ เช น บัตรประจําตัวประชาชน 

บัตรประจําตัวข�าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องด�วย 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�น ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และมี

ข�อความแสดงให�เห็นว าผู�แทนนิติบุคคล ซ่ึงเปYนผู�เข�าร วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึง
เปYนผู�ถือหุ�น 

กรณีมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าประชุม : 
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีแนบมาพร�อมหนังสือนัดประชุมซ่ึงได�กรอกข�อมูลถูกต�องครบถ�วน และลง

ลายมือช่ือบุคคลผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตามท่ีระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวง
พาณิชย� พร�อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลน้ัน (ถ�ามี) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�น ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และ
มีข�อความแสดงให�เห็นว าผู�แทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล ซ่ึงเปYนผู�ถือหุ�น 

 สําเนาเอกสารท่ีส วนราชการออกให�ของ ผู�แทนนิติบุคคล และยังไม หมดอายุ เช น บัตรประจําตัวประชาชน 
บัตรประจําตัวข�าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องด�วย 

 สําเนาเอกสารท่ีส วนราชการออกให�ของ ผู�รับมอบฉันทะ และยังไม หมดอายุ เช น บัตรประจําตัวประชาชน 
บัตรประจําตัวข�าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องด�วย 

 

เอกสาร และหลักฐานท่ีผู�เข�าร!วมประชุมจะต�องแสดงก!อนเข�าร!วมประชุม 
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ผู�ถือหุ�น ซ่ึงมิได�มีสัญชาติไทย หรือเปVนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังตามกฎหมายต!างประเทศ 

โปรดเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู�ถือหุ�นเปYนนิติบุคคล โดยเอกสาร
แสดงตนให�ใช�เอกสารต อไปน้ี 

 สําเนาหนังสือเดินทางของผู�ถือหุ�น หรือผู�แทนนิติบุคคล หรือผู�รับมอบฉันทะ ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต�อง 

 สําเนาหนังสือรับรองการเปYนนิติบุคคลท่ีออกโดยส วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู  โดยจะต�องมี
รายละเอียดช่ือนิติบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไข หรือข�อจํากัดในการลงลายมือช่ือ 

 เอกสารท่ีมิได�มีต�นฉบับเปYนภาษาอังกฤษจะต�องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร�อมด�วย และให�ผู�แทน
นิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต�องของคําแปล 

ผู�ถือหุ�นท่ีเปVนผู�ลงทุนต!างประเทศ และแต!งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปVนผู�รับฝาก และดูแลหุ�น 
 เอกสารเช นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียนเปYนผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 หนังสือยืนยันว าคัสโตเดียนผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

 

บริษัทฯ ได�จัดส งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� ได�กําหนดไว� ซ่ึงเปYนแบบ
หนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นท่ีไม สามารถเข�าร วมประชุมผู�
ถือหุ�นของบริษัทฯ ได�ด�วยตนเองสามารถมอบฉันทะได� โดยดําเนินการดังน้ี 

(1) ผู�ถือหุ�นท่ีไม สามารถเข�าร วมประชุมได�ด�วยตนเอง สามารถพิจารณาได�ว าจะมอบฉันทะให�บุคคล หรือจะมอบฉันทะ
ให�กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหน่ึงตามรายละเอียดข�อมูลกรรมการอิสระ เพ่ือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู�
ถือหุ�นอาจระบุช่ือผู�รับมอบฉันทะได�มากกว า 1 ราย เพ่ือความคล องตัว กรณีผู�รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม 
สามารถเข�าร วมประชุมได� ผู�รับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเข�าประชุมแทนได� 

(2) ปlดอากรแสตมป� จํานวน 20 บาท พร�อมท้ังขีดฆ าลงวันท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล าว เพ่ือให�ถูกต�อง และมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ท้ังน้ีบริษัทฯ ได�อํานวยความสะดวกในการปlดอากรแสตมป�ให�แก ผู�รับมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเข�าร วมประชุม 

(3) กรุณาส งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “หน วยงานนักลงทุนสัมพันธ�” ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 เพ่ือให�
เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ ได�ตรวจสอบเอกสารทันเวลาก อนเริ่มการประชุม 

ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงจะถือหุ�นของบริษัทฯ จํานวนเท าใด ผู�ถือหุ�นไม สามารถแบ งแยกจํานวนหุ�นโดยมอบฉันทะให�ผู�รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ งแยกการลงคะแนนเสียงได� 

อน่ึง บริษัทฯ จัดให�มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีง ายไม ซับซ�อน) และ แบบ ค. (หนังสือมอบ
ฉันทะท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเปYนผู�ลงทุนต างประเทศ และแต งตั้งให�คัสโตเดียนในประเทศไทยเปYนผู�รับฝาก และดูแลหุ�น) 
เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นสามารถพิมพ�ข�อมูลได�จากเว็บไซต�ของบริษัทฯ ทาง http://corporate.se-ed.com 
 

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข�าร วมประชุมผู�ถือหุ�น ก อนเริ่มการประชุมไม น�อยกว า 2 ช่ัวโมง หรือตั้งแต เวลา 
12.00 น. เปYนต�นไป ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� ช้ัน 9 (ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอร�) ถนนเทพรัตน 
แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีได�แนบมาพร�อมน้ี 
 

วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 



  

 44 

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต ละวาระจะกระทําโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนท่ีผู�ถือหุ�นได�รับจาก
การลงทะเบียนเข�าร วมประชุม สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนให�ถือหน่ึงหุ�นเปYนหน่ึงเสียง ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงมีคะแนนเสียง
เท ากับจํานวนหุ�นท่ีมี หรือท่ีได�รับมอบฉันทะมา ท้ังน้ีในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม เห็นด�วย หรืองด
ออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุม 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีมาด�วยตนเอง และผู�รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม สามารถแบ งคะแนนเสียงในแต ละวาระได� 
แต ผู�รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ งคะแนนเสียงได� และการออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ 
ข. ถ�าออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ งคะแนนเสียง จะถือว าเปYนการงดออกเสียงท้ังหมด ส วนหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ถ�าออกเสียงเกิน จะถือว าเปYนการงดออกเสียงท้ังหมด แต ถ�าออกเสียงขาดจํานวน จะถือว าส วนท่ีขาดเปYน
การงดออกเสียง 

2. ประธานจะสอบถามท านผู�ถือหุ�นท่ีต�องการออกเสียงไม เห็นด�วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส งใบ
ลงคะแนนให�กับเจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีทําการตรวจนับคะแนน กรณีท่ีไม มีผู�ถือหุ�นท านใดไม เห็นด�วย หรืองด
ออกเสียงให�ถือว าท านผู�ถือหุ�นเห็นชอบ หรือเห็นด�วยตามมติท่ีนําเสนอ 

3. เจ�าหน�าท่ีจะตรวจนับคะแนน โดยการใช�ระบบบาร�โค�ด สแกนแถบบาร�โค�ดบนใบลงคะแนน เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการนับคะแนนในแต ละวาระ และจะประกาศให�ท่ีประชุมรับทราบต อไป 

4. ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีมีบัตรลงคะแนน ประสงค�จะไม อยู ในห�องประชุมในระหว างการประชุมวาระใด และต�องการ
รักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท านในวาระน้ันๆ ขอให�ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระน้ันๆ และ
มอบให�กับเจ�าหน�าท่ีท่ีหน�าประตูด�วย เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีได�ตรวจนับคะแนน เมื่อถึงวาระน้ันๆ  หากไม ได�มอบไว� 
บริษัทฯ จะถือว าท านได�ออกเสียงเห็นด�วยในวาระน้ันๆ รวมท้ังวาระท่ีเหลืออยู ท้ังหมด 

5. สําหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน งตามวาระ  
เพ่ือให�สอดคล�องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู�ถือหุ�นประจําปB ของสมาคมส งเสริมผู�ลงทุนไทย  สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) ท่ีต�องการให�มี
การนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังน้ันเพ่ือให�จํานวนหุ�น และคะแนนเสียงมีความแน นอน บริษัทจะหยุดพัก
การลงทะเบียนช่ัวคราวเมื่อเริ่มวาระน้ี และขณะท่ีมีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห�องประชุม บริษัทฯ จะ
ขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด�วยท้ังหมดของวาระน้ีในห�องประชุม เพ่ือรวบรวมไว�ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม 
และในวาระน้ีจะเปYนการลงคะแนนเปYนรายบุคคล 

6. ก อนการลงมติในแต ละวาระ ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับวาระน้ันๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให�ผู�ถือหุ�นท่ีต�องการซักถามกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล�ว ขอให�แจ�ง
ต อท่ีประชุมก อนด�วยว า เปYนผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะ จากน้ันกรุณาแจ�งช่ือ และนามสกุล ก อนซักถาม หรือ
แสดงความเห็น ด�วยทุกครั้ง 

อย างไรก็ตาม สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีออกเสียงเห็นด�วยในแต ละวาระ ขอให�ส งใบลงคะแนนก อนออกจากห�องประชุม เพ่ือให�
ฝpายจัดการประชุมเก็บไว�เปYนหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ ูถ้ือห ุ้น 



  

 45 

เอกสารแนบ 8 

ข�อบังคับบริษัทฯ ในส!วนที่เกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 

ข�อ 31. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปYนการประชุมสามัญประจําปB ภายในสี่เดือน นับแต วันสิ้นสุด
ของรอบปBบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล าวแล�ว ให�เรียกว าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปYน
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต จะเห็นสมควร หรือผู�ถือหุ�นรวมกันนับจํานวนหุ�นได�ไม น�อยกว าหน่ึงในห�าของจํานวนหุ�นท่ี
จําหน ายได�ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นไม น�อยกว ายี่สิบห�าคนซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม น�อยกว าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ�นท่ีจําหน ายได�
ท้ังหมด จะเข�าช่ือกันทําหนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปYนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได� แต ต�องระบุเหตุผล
ในการท่ีขอให�เรียกประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล าวด�วย คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 1 เดือนนับ
แต วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

ข�อ 32. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน ให�คณะกรรมการจัดทําเปYนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลาระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต อท่ีประชุมพร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว าเปYนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต กรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล าว และจัดส งให�ผู�ถือหุ�น และ
นายทะเบียนทราบ ไม น�อยกว าเจ็ดวันก อนวันประชุม ท้ังน้ีให�โฆษณาคําบอกกล าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ�ติดต อกันสามวัน 
ก อนวันประชุมไม น�อยกว าสามวัน 

ข�อ 33. ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมกันไม น�อยกว ายี่สิบห�า
คน  หรือไม น�อยกว าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม น�อยกว าหน่ึงในสามของจํานวนหุ�นท่ี
ออกจําหน ายได�ท้ังหมด จึงจะเปYนองค�ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เมื่อล วงเวลานัดไปแล�วถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าประชุมไม 
ครบองค�ประชุมตามท่ีกําหนดไว� หากว าการประชุมผู�ถือหุ�นได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ การประชุมเปYนอันระงับไป ถ�าการ
ประชุมผู�ถือหุ�นน้ันมิใช เปYนการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม  และให�ส งหนังสือประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม 
น�อยกว าเจ็ดวันก อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม บังคับว าจะต�องครบองค�ประชุม 

ข�อ 34. ในการลงมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�นับว าผู�ถือหุ�นมีคะแนนเสียงเท ากับหน่ึงหุ�นต อหน่ึงเสียง มติของท่ีประชุม
ผู�ถือหุ�นน้ันให�ประกอบด�วยคะแนนเสียง ดังต อไปน้ี 

1. ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) ซ่ึงมาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียงเท ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปYนเสียงช้ีขาด 

2. ในกรณีดังต อไปน้ี ให�ถือคะแนนเสียงไม น�อยกว าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะ
จากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส วนท่ีสําคัญให�แก บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปYนของบริษัท 
(ค)  การทํา แก�ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให�เช ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให�บุคคลอ่ืนเข�าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค�จะ
แบ งกําไรขาดทุนกัน 

ข�อ 35. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปBพึงกระทํา มีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต อท่ีประชุมแสดงว า ในรอบปBท่ีผ านมากิจการ

ของบริษัทได�จัดการไป 
(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต งตั้งผู�สอบบัญชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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  เอกสารแนบ 9 
 Enclosure No.9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

 เขียนที่___________________________________________ 
 Written at 

เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น วันท่ี_________ เดือน____________ พ.ศ.___________ 
Shareholders’ Registration No.  Date            Month      Year  

(1)  ข�าพเจ�า   
I/We                                                                                                                                   
อยู บ�านเลขท่ี สัญชาติ 
Address       Nationality         

(2) เปYนผู�ถือหุ�นของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
am/are (a) shareholder(s) of  SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ินรวม________________________ หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ____________________ เสียง  ดังน้ี 
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.  

 หุ�นสามัญ__________________________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ_______________________ เสียง 
 Ordinary share  shares and having the right to vote equal to                  votes 

 หุ�นบุริมสิทธิ________________________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ_______________________ เสียง 
 Preferred share shares and having the right to vote equal to                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให� / Hereby appoint 
(ผู�ถือหุ�นสามารถแต งต้ังบุคคลเปYนผู�รับมอบฉันทะได� 5 คน โดยผู�รับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท าน้ันท่ีจะเปYนผู�แทนของผู�ถือหุ�นในการมาเข�าร วม
ประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระ หรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได� โดยกาเคร่ืองหมาย  หน�าช่ือกรรมการอิสระ หรือ
เลขานุการบริษัท ท่ีปรากฏข�างท�ายน้ี / Shareholder may appoint 5 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the 
Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating  in the boxes in front 
of their names listed below.) 

 นายเกษมสันต� วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 58 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิต้ีสมาร�ทคอนโด ช้ัน P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.  

Zip code 10110 

หรือ/or   นายประวิทย� ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai  กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 65 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 333/42 หมู บ�านไม�ล�อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / 
  Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailahd.  

Zip code 10250 

หรือ/or   นายคเชนทร� เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul  กรรมการอิสระ / Independent Director  อาย ุ/ Age 44 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 342/26 หมู บ�านพฤกษ�ภิรมย� ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท าแร�ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / 
  Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok, Thailahd.  

Zip code 10230 

หรือ/or   นางสาวทิพวรรณ ปlmนวนิชย�กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age 55 ปB / Years อยู 
บ�านเลขท่ี 123 ซอยราชพฤกษ� 28 ถนนราชพฤกษ� ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road, 
Talingchan, Bangkok, Thailahd. Zip code 10170 

หรือ/or  นายศุภรัตน� ต้ังศรีวงศ� / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary  อายุ / Age 50 ปB / Years 
อยู บ�านเลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing 
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailahd. Zip code 10260 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

อากรแสตมป� 
20 บาท 

Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปYนผู�แทนของข�าพเจ�า เพื่อเข�าร วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า ในการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นประจําปB 

คร้ังท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค� ทาวเวอร� ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and 
voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 
p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna -Tai, Bangna, Bangkok, or such 
other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุมน้ัน ให�ถือเสมือนว าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy 
in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 
 
 

ลงนาม / Signed _________________________________________ผู�มอบฉันทะ / Grantor 
  (                                                                      ) 
 
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 

  
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 

  
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนําแบบฟอร�มลงทะเบียนเข�าร!วมการประชุมซ่ึงพิมพ�บาร�โค�ด มาแสดงต!อเจ�าหน�าท่ีลงทะเบียนในวันประชมุ 

Please convenience in the registration, 
Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting. 
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หมายเหต ุ/ Remarks 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปYนผู�เข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได� / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at 
the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผู�ถือหุ�นจะต�องมอบฉันทะเท ากับจํานวนหุ�นท่ีระบุไว�ในข�อ (2) โดยไม สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส วนน�อยกว าจํานวนท่ีระบุไว�ในข�อ (2) ได� / The 
shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause ( 2)  and cannot divide 
those specified shares in partial to the proxy. 

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซ่ึงเปYนแบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเปYนผู�ลงทุนต างประเทศ และแต งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปYนผู�รับฝาก
และดูแลหุ�น ซ่ึงบริษัทฯ ได�เผยแพร ไว�บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ http://corporate.se-ed.com เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถดึงข�อมูลมาใช�ได�ตามความเหมาะสม / 
Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand.  Interested shareholders can obtain information from the 
company’ website at http://corporate.se-ed.com  
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  เอกสารแนบ 9 
 Enclosure No.9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 เขียนที่___________________________________________ 
 Written at 

เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น วันท่ี_________ เดือน____________ พ.ศ.___________ 
Shareholders’ Registration No.  Date            Month      Year  

(1)  ข�าพเจ�า   
I/We                                                                                                                                   
อยู บ�านเลขท่ี สัญชาติ 
Address       Nationality         

(2) เปYนผู�ถือหุ�นของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
am/are (a) shareholder(s) of  SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ินรวม________________________ หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ____________________ เสียง  ดังน้ี 
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.  

 หุ�นสามัญ__________________________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ_______________________ เสียง 
 Ordinary share  shares and having the right to vote equal to                  votes 

 หุ�นบุริมสิทธิ________________________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ_______________________ เสียง 
 Preferred share shares and having the right to vote equal to                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให� / Hereby appoint 
(ผู�ถือหุ�นสามารถแต งต้ังบุคคลเปYนผู�รับมอบฉันทะได� 5 คน โดยผู�รับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท าน้ันท่ีจะเปYนผู�แทนของผู�ถือหุ�นในการมาเข�าร วม
ประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระ หรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได� โดยกาเคร่ืองหมาย  หน�าช่ือกรรมการอิสระ หรือ
เลขานุการบริษัท ท่ีปรากฏข�างท�ายน้ี / Shareholder may appoint 5 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the 
Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating  in the boxes in front 
of their names listed below.) 

 นายเกษมสันต� วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 58 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิต้ีสมาร�ทคอนโด ช้ัน P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.  

Zip code 10110 

หรือ/or   นายประวิทย� ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai  กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 65 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 333/42 หมู บ�านไม�ล�อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / 
  Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailahd.  

Zip code 10250 

หรือ/or   นายคเชนทร� เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul  กรรมการอิสระ / Independent Director  อาย ุ/ Age 44 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 342/26 หมู บ�านพฤกษ�ภิรมย� ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท าแร�ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / 
  Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok, Thailahd.  

Zip code 10230 

หรือ/or   นางสาวทิพวรรณ ปlmนวนิชย�กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age 55 ปB / Years อยู 
บ�านเลขท่ี 123 ซอยราชพฤกษ� 28 ถนนราชพฤกษ� ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road, 
Talingchan, Bangkok, Thailahd. Zip code 10170 

หรือ/or  นายศุภรัตน� ต้ังศรีวงศ� / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary  อายุ / Age 50 ปB / Years 
อยู บ�านเลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing 
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailahd. Zip code 10260 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

อากรแสตมป� 
20 บาท 

Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปYนผู�แทนของข�าพเจ�า เพื่อเข�าร วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า ในการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นประจําปB 
คร้ังท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค� ทาวเวอร� ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and 
voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 
p. m.  at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna - Tai, Bangna, Bangkok, or such 
other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

(4) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows. 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ!สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2021 held on April 21, 2021. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป@ 2564 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Performance and the Board of Director’s Meeting Report of 2021. 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัต ิและรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด

วันเดียวกัน  ซ่ึงผ!านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชปีระจําป@ 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2021, the Income 

Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2021. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ!ายปHนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป@ 2564 
Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company’s Performance in 2021. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน!งตามวาระ  
Agenda No. 5 To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.  

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด / Election of all directors 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 การเลือกต้ังกรรมการเปYนรายบุคคล ดังน้ี / Election of each individual director as follows: 

1. นายคเชนทร� เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

2. ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร / Wutthiphum Jurangkul, Ph.D. 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

3. รศ.ยืน ภู วรวรรณ / Assc. Prof. Yuen Poovarawan 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

4. นายไพรัช สิฏฐกุล / Mr. Phairat Sittakul 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่ 6 พิจารณาแต!งตั้งผู�สอบบัญชี และกําหนดค!าตอบแทน ประจําป@ 2565 
Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2022. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค!าตอบแทนกรรมการ สําหรับป@ 2565 
Agenda No. 7 To consider the Directors’ remuneration for the year 2022. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
Agenda No. 8 To consider other businesses (if any). 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม เปYนไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว าการลงคะแนนเสียงน้ันไม ถูกต�อง และไม ใช เปYน
การลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this 
proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder. 

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ�ามี) ของผู�รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

                                                                                                                                                                                                                            
  

(7) ในกรณีที่ข�าพเจ�าไม ได�ระบุความประสงค�ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก�ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not 
clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including 
in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต กรณีท่ีผู�รับมอบฉันทะไม ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให�ถือ
เสมือนว าข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in 
accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves 
in all respects. 

 

 

 
ลงนาม / Signed _________________________________________ผู�มอบฉันทะ / Grantor 

  (                                                                      ) 
 
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 

  
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 

  
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนําแบบฟอร�มลงทะเบียนเข�าร!วมการประชุมซ่ึงพิมพ�บาร�โค�ด มาแสดงต!อเจ�าหน�าท่ีลงทะเบียนในวันประชมุ 

Please convenience in the registration,  
Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting. 
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หมายเหต ุ/ Remarks 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปYนผู�เข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได� / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at 
the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผู�ถือหุ�นจะต�องมอบฉันทะเท ากับจํานวนหุ�นท่ีระบุไว�ในข�อ (2) โดยไม สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส วนน�อยกว าจํานวนท่ีระบุไว�ในข�อ (2) ได� / The 
shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause ( 2)  and cannot divide 
those specified shares in partial to the proxy. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว าท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได�ในใบประจําต อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
แนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached 
supplemental proxy form B. 

4. กรณีหากมีข�อกําหนด หรือข�อบังคับใดกําหนดให�ผู�รับมอบฉันทะต�องแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช น กรณีผู�รับมอบฉันทะเปYนผู�มีส วนได�ส วนเสีย
ในกิจการเร่ืองใดท่ีได�เข�าร วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว�ในข�อ (6) / If there is any rule or 
regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any 
matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6). 

5. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด หรือเลือกต้ังกรรมการเปYนรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder 
or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซ่ึงเปYนหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีง ายไม ซับซ�อน และ แบบ ค. ซ่ึงเปYนแบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเปYนผู�ลงทุนต างประเทศ และ
แต งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปYนผู�รับฝาก และดูแลหุ�น ซ่ึงบริษัทฯ ได�เผยแพร ไว�บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ http://corporate.se-ed.com 
/  Proxy Form A, a general and simple proxy form and Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. 
Interested shareholders can obtain information from the company’ website at http://corporate.se-ed.com 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเปYนผู�ถอืหุ�นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน)  
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited  

ในการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นประจําปB ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค� ทาวเวอร� 
ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบานาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด�วย / in the Shareholder’s Annual General Meeting 
No. 1/ 2022  ( B. E. )  to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 p. m.  at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on 
Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

_______________________________________________ 
 
วาระที�______________ เรื�อง____________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and 
vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีR / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions 
as follows.  
 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 
วาระที�______________เรื�อง___________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and 
vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีR / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions 
as follows.  
 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 

วาระที�______________ เรื�อง เลอืกตั Rงกรรมการ (ต่อ)_________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject  Election of Directors (Continues) 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name.  

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์ และเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 
 

ลงนาม / Signed _______________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor         ลงนาม / Signed ______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 

 
ลงนาม / Signed _______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy        ลงนาม / Signed ______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
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  เอกสารแนบ 9 
 Enclosure No.9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 เขียนที่___________________________________________ 
 Written at 

เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น วันท่ี_________ เดือน____________ พ.ศ.___________ 
Shareholders’ Registration No.  Date            Month      Year  

(1)  ข�าพเจ�า   
I/We                                                                                                                                   
อยู บ�านเลขท่ี สัญชาติ 
Address       Nationality         

(2) เปYนผู�ถือหุ�นของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
am/are (a) shareholder(s) of  SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ�นจํานวนท้ังส้ินรวม________________________ หุ�น และออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ____________________ เสียง  ดังน้ี 
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.  

 หุ�นสามัญ__________________________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ_______________________ เสียง 
 Ordinary share  shares and having the right to vote equal to                  votes 

 หุ�นบุริมสิทธิ________________________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ_______________________ เสียง 
 Preferred share shares and having the right to vote equal to                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให� / Hereby appoint 
(ผู�ถือหุ�นสามารถแต งต้ังบุคคลเปYนผู�รับมอบฉันทะได� 5 คน โดยผู�รับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท าน้ันท่ีจะเปYนผู�แทนของผู�ถือหุ�นในการมาเข�าร วม
ประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระ หรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได� โดยกาเคร่ืองหมาย  หน�าช่ือกรรมการอิสระ หรือ
เลขานุการบริษัท ท่ีปรากฏข�างท�ายน้ี / Shareholder may appoint 5 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the 
Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating  in the boxes in front 
of their names listed below.) 

 นายเกษมสันต� วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 58 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิต้ีสมาร�ทคอนโด ช้ัน P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.  

Zip code 10110 

หรือ/or   นายประวิทย� ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai  กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 65 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 333/42 หมู บ�านไม�ล�อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / 
  Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailahd.  

Zip code 10250 

หรือ/or   นายคเชนทร� เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul  กรรมการอิสระ / Independent Director  อาย ุ/ Age 44 ปB / Years 
  อยู บ�านเลขท่ี 342/26 หมู บ�านพฤกษ�ภิรมย� ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท าแร�ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / 
  Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok, Thailahd.  

Zip code 10230 

หรือ/or   นางสาวทิพวรรณ ปlmนวนิชย�กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age 55 ปB / Years อยู 
บ�านเลขท่ี 123 ซอยราชพฤกษ� 28 ถนนราชพฤกษ� ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road, 
Talingchan, Bangkok, Thailahd. Zip code 10170 

หรือ/or  นายศุภรัตน� ต้ังศรีวงศ� / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary  อายุ / Age 50 ปB / Years 
อยู บ�านเลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing 
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailahd. Zip code 10260 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปB / year  อยู บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย� / 
Postal Code ___________ 

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปYนผู�แทนของข�าพเจ�า เพื่อเข�าร วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า ในการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นประจําปB 

คร้ังท่ี 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค� ทาวเวอร� ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด�วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and 
voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 
p. m.  at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna- Tai, Bangna, Bangkok, or such 
other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
(3) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าร วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุ�นท้ังหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได� / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares 
held 

  มอบฉันทะบางส วน คือ / authorize in partial as follows. 

 หุ�นสามัญ____________________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ_________________________ เสียง 
 Ordinary share  shares and having the right to vote equal to                       votes 

 หุ�นบุริมสิทธิ__________________________ หุ�น ออกเสียงลงคะแนนได�เท ากับ_________________________ เสียง 
      Preferred share shares and having the right to vote equal to                        votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได�ทั้งหมด / Total voting right_________________________________________________ เสียง / votes 
 
(4) ข�าพเจ�าขอมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on 

our behalf as follows.  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ!สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2021 held on April 21, 2021. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด�วย/Agree____เสียง/votes  ไม เห็นด�วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป@ 2564 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Performance and the Board of Director’s Meeting Report of 2021. 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด
วันเดียวกัน  ซ่ึงผ!านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีประจําป@ 2564 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2021, the Income 
Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2021. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด�วย/Agree____เสียง/votes  ไม เห็นด�วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ!ายปHนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป@ 2564 

Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company’s Performance in 2021. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด�วย/Agree____เสียง/votes  ไม เห็นด�วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน!งตามวาระ  
Agenda No. 5 To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.  

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด / Election of all directors 

 เห็นด�วย/Agree____เสียง/votes  ไม เห็นด�วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 

 การเลือกต้ังกรรมการเปYนรายบุคคล ดังน้ี / Election of each individual director as follows: 

1. นายคเชนทร� เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

2. ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร / Wutthiphum Jurangkul, Ph.D. 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

3. รศ.ยืน ภู วรวรรณ / Assc. Prof. Yuen Poovarawan 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

4. นายไพรัช สิฏฐกุล / Mr. Phairat Sittakul 

   เห็นด�วย / Agree            ไม เห็นด�วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต!งตั้งผู�สอบบัญชี และกําหนดค!าตอบแทน ประจําป@ 2565 
Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2022. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด�วย/Agree____เสียง/votes  ไม เห็นด�วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค!าตอบแทนกรรมการ สําหรับป@ 2565 
Agenda No. 7 To consider the Directors’ remuneration for the year 2022. 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด�วย/Agree____เสียง/votes  ไม เห็นด�วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
Agenda No. 8 To consider other businesses (if any). 

 (ก)  ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider 
and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด�วย/Agree____เสียง/votes  ไม เห็นด�วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม เปYนไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว าการลงคะแนนเสียงน้ันไม ถูกต�องและไม ใช เปYนการ

ลงคะแนนเสียงของข�าพเจ�าในฐานะผู�ถือหุ�น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy 
form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder. 

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ�ามี) ของผู�รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

                                                                                                                       

(7) ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม ได�ระบุความประสงค�ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว�ข�างต�น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก�ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมข�อเท็จจริงประการใด ให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติ
แทนข�าพเจ�าได�ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified 
or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/ our behalf as he/ she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปในการประชุม เว�นแต กรณีที่ผู�รับมอบฉันทะไม ออกเสียงตามท่ีข�าพเจ�าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให�ถือเสมือนว า
ข�าพเจ�าได�กระทําเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to 
my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

 

 

ลงนาม / Signed _______________________ ผู�มอบฉันทะ / Grantor         ลงนาม / Signed ______________________ ผู�รับมอบฉนัทะ / Proxy 

 (                                       )                                                         (                                       ) 

 

 

ลงนาม / Signed _______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy         ลงนาม / Signed ______________________ ผู�รับมอบฉนัทะ / Proxy 

 (                                       )                                                         (                                       ) 

 
 

  
เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดนําแบบฟอร�มลงทะเบียนเข�าร!วมการประชุมซ่ึงพิมพ�บาร�โค�ด มาแสดงต!อเจ�าหน�าท่ีลงทะเบียนในวันประชมุ 
Please convenience in the registration,  

Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting. 
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หมายเหตุ / Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช�เฉพาะกรณีที่ผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปYนผู�ลงทุนต างประเทศ และแต งต้ังให�คัสโตเดียนในประเทศไทยเปYนผู�รับฝาก และ
ดูแลหุ�นให�เท าน้ัน / Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder 
who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2. หลักฐานท่ีต�องแนบพร�อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียนเปYนผู�ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the 
shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 

(2) หนังสือยืนยันว าผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on 
the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปYนผู�เข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม สามารถแบ งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได� / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at 
the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด หรือเลือกต้ังกรรมการเปYนรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder 
or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว าท่ีระบุไว�ข�างต�น ผู�มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได�ในใบประจําต อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
แนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached 
supplemental proxy form C. 

6. กรณีหากมีข�อกําหนด หรือข�อบังคับใดกําหนดให�ผู�รับมอบฉันทะต�องแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช น กรณีผู�รับมอบฉันทะเปYนผู�มีส วนได�ส วนเสีย
ในกิจการเร่ืองใดท่ีได�เข�าร วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว�ในข�อ (6) / If there is any rule or 
regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any 
matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6). 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเปYนผู�ถอืหุ�นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน)  
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited  

ในการประชุมใหญ สามัญผู�ถือหุ�นประจําปB ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค� ทาวเวอร� 
ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบานาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด�วย / in the Shareholder’s Annual General Meeting 
No. 1/ 2022 ( B. E. )  to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 p. m.  at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on 
Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

_______________________________________________ 
 
วาระที�______________ เรื�อง____________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and 
vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีR / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions 
as follows.  
 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 
วาระที�______________เรื�อง___________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร / (a) The Proxy has the right to consider and 
vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีR / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions 
as follows.  
 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 

วาระที�______________ เรื�อง เลอืกตั Rงกรรมการ (ต่อ)_________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject  Election of Directors (Continues) 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name.  

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์ และเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 
 

ลงนาม / Signed _______________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor         ลงนาม / Signed ______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 

 
ลงนาม / Signed _______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy        ลงนาม / Signed ______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
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เอกสารแนบ 10 

แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ!สามัญผู�ถือหุ�น คร้ังที่ 1/2565 
ณ  ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 
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การเดินทาง 

 
เพ่ือเปYนการอํานวยความสะดวกให�แก ท านผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร วมประชุม สําหรับ

ท านท่ีเดินทางโดย : 

1. รถยนต�ส!วนบุคคล  :  สามารถจอดรถยนต�ได�ท่ีอาคารจอดรถ (ไม เสียค าใช�จ าย) 

 ท านสามารถใช�ลิฟต�อาคารจอดรถ โดยกดช้ัน 11 เพ่ือเข�าอาคารสํานักงาน ไปยังห�องประชุม 11A อาคาร
อินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� (ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอร�) 

 ท านสามารถใช�ลิฟต�อาคารสํานักงาน โดยกดช้ัน 9 เพ่ือไปยังห�องประชุม 11A อาคารอินเตอร�ลิงค�ทาวเวอร� 
(ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอร�) 

2. รถประจําทาง  : รถธรรมดา  หมายเลข  38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 365 
                รถปรับอากาศ  หมายเลข  46, 48, 139, 558, R26E 

 

ท!านสามารถติดต!อสอบถามข�อมลูการเดินทางได�ท่ี Call Center :  0 2826 8000 ต!อ 0 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ขั้นตอนการเข�าร!วมประชุมใหญ!สามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 1/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานเปlดประชุม 
(เวลา 14.00 น.) 

กรณีที่มีผู�ต�องการออกเสียงไม เห็นด�วย หรือ   
งดออกเสียงในวาระใดๆ กรุณากรอกใบลงคะแนน 

และยกมือเพื่อส งใบลงคะแนนให�เจ�าหน�าท่ี 

เข�าห�องประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุม และ 
เรียกลงคะแนนแต ละวาระตามลําดับ 

ประธานกล าวสรุปผลคะแนนต อท่ีประชุม 

เจ�าหน�าท่ีเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผู�ที่ออกเสียง 
ไม เห็นด�วย หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ลงนามในเอกสารลงทะเบียน 

รับใบลงคะแนน 

ตรวจสอบข�อมูลหนังสือมอบฉันทะ 

โต�ะลงทะเบียน 
ผู�รับมอบฉันทะ 

ผู�ได�รับมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร�อมสําเนาบัตรประจําตัว 
ผู�มอบฉันทะ และผู�รับมอบฉันทะ 

โต�ะลงทะเบียน 
มาด�วยตนเอง  

แสดงบัตรประจําตัว 
พร�อมแบบฟอร�มลงทะเบียน 

มาด�วยตนเอง 

ผู�ถือหุ�น 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

เร่ิมเวลา 12.00 น. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร'ลิงค'ทาวเวอร' ชั้น 19  ถนนเทพรัตน 

แขวงบางนาใต/  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260  โทร 0 2826 8000  โทรสาร 0 2826 8999 

 

www.se-ed.com 


