
 
 

ที ่ IR004/2021 
 21 เมษายน 2565 
 
เรือ่ง  แจง้มตทิีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ดว้ยทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่21 
เมษายน 2565 ไดม้มีตดิงันี้ 

วาระท่ี  1    พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2564 
มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย            149,675,376 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 

วาระท่ี  2    พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2564
 
วาระท่ี  3    พจิารณาอนุมตัแิละรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทนุของ

บรษิทัฯ และงบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
มติท่ีประชุม   อนุมตั ิและรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทนุของบรษิทัฯ 

และงบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ ดว้ย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย            247,847,286 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

 
วาระท่ี  4    พจิารณาอนุมตังิดจา่ยปนัผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
มติท่ีประชุม อนุมตังิดจ่ายปนัผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 

เหน็ดว้ย            247,846,039 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9995% 
ไมเ่หน็ดว้ย 1,247 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0005% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
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วาระท่ี  5   พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
มติท่ีประชุม อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 จ านวน 4 ทา่น 

ไดแ้ก ่1) นายคเชนท ์เบญจกลุ  2) ดร.วุฒภิมู ิจุฬางกรู  3) รศ.ยนื ภู่วรวรรณ และ 4) นายไพรชั สฏิฐกลุ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

o นายคเชนทร ์เบญจกลุ : มมีตอินุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 247,847,274 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไมเ่หน็ดว้ย 12 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

 
o ดร.วุฒภิมู ิจฬุางกรู : มมีตอินุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 247,847,286 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

 
o รศ.ยนื ภู่วรวรรณ : มมีตอินุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง  

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 247,847,286 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

 
o นายไพรชั สฏิฐกลุ : มมีตอินุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง  

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย 247,847,286 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
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วาระท่ี  6   พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2565 
มติท่ีประชุม แต่งตัง้นางสาวนนัทน์ภสั วรรณสมบรูณ์ (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7793) และ/หรอื 

นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7517) และ/หรอื นางสาวโชตมิา 
กจิศริกร (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7318) และ/หรอื ผูส้อบบญัชอีืน่จากบรษิทั สอบบญัชี
ธรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2565 โดยก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทัง้ปีเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 1,060,000 บาท (คา่ตอบแทน
ดงักล่าวไมร่วมคา่เดนิทางในการปฏบิตังิาน คา่ทีพ่กั และคา่สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้)   

 อนึ่ง ส าหรบับรษิทัยอ่ย คณะกรรมการของแต่ละบรษิทั ไดพ้จิารณาเลอืก บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิ
จ ากดั (บรษิทัสอบบญัชรีายเดยีวกนั) เป็นผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัยอ่ย 2 บรษิทั คอื บรษิทั เพลนิพฒัน์ 
จ ากดั และบรษิทั เบสแลบ็ จ ากดั ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย            247,847,286 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

 
วาระท่ี  7   พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2565 
มติท่ีประชุม   อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2565 ดงันี้ 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ                                                                                              

คา่บ าเหน็จกรรมการ ส าหรบัปี 2565 ในวงเงนิรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท ซึง่เทา่กบัวงเงนิที่
ไดร้บัอนุมตัใินปีกอ่น โดยมอบใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนพจิารณาจดัสรรตามความ
เหมาะสม และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบการจดัสรรในการประชมุปีถดัไป 
 
เงินประจ าต าแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเตม็เดอืน)                                                                                                                                                  

(หน่วย : บาท) 
ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 

ประธานกรรมการ 25,000 
กรรมการ 15,000 

หมายเหต ุ: เงนิประจ าต าแหน่ง ส าหรบัปี 2565 ซึง่ผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหจ้่ายแกก่รรมการ
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2565 ถงึเดอืนเมษายน 2566 

 
 
 
 
 



                                                                                 

 -4-  
 

เบีย้ประชุมกรรมการ และเบีย้ประชุมกรรมการชุดย่อย ครัง้ละ (ต่อคน / กรณีทีม่าประชมุ)           
(หน่วย : บาท) 

การประชุม ต าแหน่ง เบีย้ประชุมกรรมการ 

ประชมุคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ 20,000 
กรรมการ และกรรมการอสิระ 10,000 

ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย 10,000 
กรรมการชดุยอ่ย 7,000 

หมายเหตุ : - เบีย้ประชมุกรรมการ ส าหรบัปี 2565 ซึง่ผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหจ้่ายแกก่รรมการ
ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2565 ถงึเดอืนเมษายน 2566 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน ในสว่นของกรรมการ ไดแ้ก ่เงนิประจ าต าแหน่ง, 
เบีย้ประชมุกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 

- คณะกรรมการชดุยอ่ยจ านวน 2 คณะ ประกอบดว้ย  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
เหน็ดว้ย            247,847,286 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000% 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
บตัรเสยี 0 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 - ไมม่ ี- 

บรษิทัฯ จงึใครข่อใหท้า่นกรณุาเผยแพรข่อ้มลูนี้ ใหแ้กผู่ล้งทนุไดท้ราบโดยทัว่กนั จกัเป็นพระคณุยิง่ 
 
 

       
 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 

     (นายรุง่กาล ไพสฐิพานิชตระกลู) 
                   กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 


