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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น  
ครัง้ท่ี 1/2565 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอรลิ์งค ์ทาวเวอร ์ชัน้ 9 
ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรงุเทพฯ 

ก่อนเร่ิมประชมุ 

บรษิทัฯ จดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัชมขอ้มูลจากวดีทีศัน์เกีย่วกบัขอ้มูลเบือ้งต้นของบรษิทัฯ รวมถงึเผยแพร่เทปบนัทกึ เรื่อง
การสง่เสรมิบรรษทัภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

ผู้ถือหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 3 ราย และผู้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมแทน 26 ราย รวมทัง้สิน้ 29 ราย นับ
จ านวนหุน้ได ้149,675,376 หุน้ จากจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่าย และเรยีกช าระแลว้เตม็มลูค่า จ านวน 391,944,418 หุน้ คดิเป็น 
38.19% ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ ซึง่มผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมจี านวนหุน้
นบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึถอืว่าเป็นอนัครบองคป์ระชุม 

นายเกษมสนัต์ วรีะกุล ประธานคณะกรรมการ บรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 
กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรบัท่านผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะทุกท่านเขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2565 และชีแ้จงว่า 

ซเีอด็ เป็นบรษิัทหนึ่งที่ตระหนัก และให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเราจงึมุ่งมัน่ให้บรษิัทฯ มรีะบบการ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ และการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ดงันัน้การจดัการประชุมใหญ่สามัญผูถ้อื
หุ้นประจ าปี จะค านึงถึงสทิธขิองผู้ถือหุ้น และการปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัเป็นหลกั เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการ  เป็น
การล่วงหน้าได ้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่29 กนัยายน 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้
น าหนังสอืเชญิประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึน้เวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเผยแพร่ใหน้ักลงทุนรบัทราบ ตัง้แต่
วนัที ่21 มนีาคม 2565 พรอ้มกนันัน้ บรษิทัฯ ไดส้่งหนังสอืเชญิประชุมทางไปรษณีย ์ตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2565 ซึง่เป็นการ
สง่เอกสารไปยงัผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

ประธานฯ กล่าวแนะน า กรรมการบรษิทัฯ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ดงันี้ 
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กรรมการบรษิทัฯ 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม :  จ านวน 9 ท่านจากทัง้หมด 10 ท่าน (รอ้ยละ 90.00%) 

 เขา้ร่วมประชมุในหอ้งประชมุ 

1. นายเกษมสนัต ์ วรีะกุล ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอสิระ 

2. ดร.วุฒภิูม ิ จุฬางกรู กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

3. นายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกลู   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยโปรแกรม Zoom 

1. นายประวทิย ์  ตนัตวิศนิชยั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นายคเชนทร ์  เบญจกุล กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. ผศ.ดร. ทพิวรรณ  ป่ินวนิชยก์ุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. รศ.ยนื   ภู่วรวรรณ กรรมการ 

5. นายทนง   โชตสิรยทุธ ์ กรรมการ 

6. นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ กรรมการ  

กรรมการบรษิทัฯ ทีล่าประชุม : จ านวน 1 ท่าน   

นายไพรชั   สฏิฐกุล กรรมการ 

และไดแ้นะน าผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) นางสาวอาร ีแซ่อึง้ ซึง่จะเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม
ทางดา้นบญัช ี 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ : จ านวน 1 ท่าน 

นางสาวสพุตัรา ป้องปิด ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดัให้มกีรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ นายสมจิตร  กนกเสรีวงศ์ ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของบรษิทัฯ ซึง่มาจาก ส านกังาน ชวน แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ทนายความ เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบการลงคะแนนเสยีง   

ประธานฯ ขอเชญิผู้ถือหุ้นทุกท่านรบัฟังรายละเอยีดวธิีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบนัทกึเสยีง  ในการ
ลงคะแนนเสยีงจะขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนโดยการขดีเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ใหช้ดัเจน และลงลายมอืชื่อก ากบัทีบ่ตัรลงคะแนนทุกใบ ดงันี้ 

1. ในการลงมตขิองแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ โปรดลงความเหน็ในบตัรลงคะแนนทีท่่านไดร้บัจากการลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุม   

2. ส าหรบัในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่ ี
หรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะมา ทัง้นี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
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3. ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้ แต่
ผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสยีงได ้และการออกเสยีงในหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถา้
ออกเสยีงเกนิ หรอื ขาด หรอื แบ่งคะแนนเสยีง จะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีงทัง้หมด  สว่นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
ถ้าออกเสยีงเกนิ จะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีงทัง้หมด  แต่ถ้าออกเสยีงขาดจ านวน จะถอืว่าส่วนทีข่าดเป็นการงด
ออกเสยีง  

4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ  และส่งบตัร
ลงคะแนนใหก้บัเจา้หน้าที ่ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตรวจนับคะแนน กรณีทีไ่ม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ด้วย หรอืงด
ออกเสยีง ใหถ้อืว่าท่านผูถ้อืหุน้เหน็ชอบ หรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีน่ าเสนอ 

5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนบตัรลงคะแนน เพื่อความสะดวก
รวดเรว็ในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศใหท้ีป่ระชุมรบัทราบต่อไป 

6. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่บีตัรลงคะแนน ประสงคจ์ะไม่อยู่ในหอ้งประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และตอ้งการรกัษา
สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนของท่านในวาระนัน้ๆ ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนในวาระนัน้ๆ และมอบใหก้บั
เจา้หน้าทีท่ีห่น้าประตูดว้ย เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ดต้รวจนบัคะแนนเมื่อถงึวาระนัน้ๆ  หากไม่ไดม้อบไว ้บรษิทัฯ จะถอืว่า
ท่านไดอ้อกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระทีเ่หลอือยู่ทัง้หมด 

7. ส าหรบัการลงคะแนนในวาระ การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ เพื่อให้
สอดคล้องกบัโครงการประเมนิการจดัประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี ของสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย สมาคมบรษิัทจด
ทะเบยีน และส านกังาน ก.ล.ต. ทีต่อ้งการใหม้กีารนบัคะแนนจากบตัรลงคะแนนทุกใบ ดงันัน้ เพื่อใหจ้ านวนหุน้ และ
คะแนนเสยีงมคีวามแน่นอน บรษิทัฯ จะหยุดพกัการลงทะเบยีนชัว่คราวเมื่อเริม่วาระนี้ และขณะทีม่กีารนับคะแนน
จากใบลงคะแนนในห้องประชุม บรษิัทฯ จะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเหน็ด้วยทัง้หมดของวาระนี้ในหอ้งประชุม เพื่อ
รวบรวมไวต้รวจสอบภายหลงัจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล  

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคดิเหน็ หรอืซกัถามในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถาม กรุณายกมอื และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอใหแ้จง้ต่อที่
ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรอืผู้รบัมอบฉันทะ จากนัน้กรุณาแจง้ชื่อ และนามสกุล ก่อนซกัถาม หรอืแสดง
ความเหน็ ดว้ยทุกครัง้   

อย่างไรกต็าม ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยในแต่ละวาระ ขอใหส้ง่บตัรลงคะแนนก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อให้
ฝ่ายจดัการประชุมเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
ประธานฯ ไดก้ล่าวด าเนินการประชุมต่อ  ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2564 ซึ่งบรษิัทฯ ได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผูถ้ือหุน้พร้อมหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้าแล้ว  รวมทัง้ได้
เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏว่าไม่มผีู้ถอืหุน้  และผู้รบั
มอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  
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ทีป่ระชุมพจิารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

149,675,376 149,675,376 0 0 0 

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชมุมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 
 
วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ เชญินางสาวอาร ีแซ่อึ้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชแีละบรหิารการเงนิ (CFO) รายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ  ในรอบปี พ.ศ. 2564 ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ  

นางสาวอาร ีแซ่อึง้ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี พ.ศ. 2564 ทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้  

 ส าหรบัปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกจิยงัคงอ่อนตวัลงอย่างต่อเนื่องจากการไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่2 จนถงึปัจจุบนั โดยมปีระกาศลอ็กดาวน์จากภาครฐัในช่วงเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืน
สงิหาคม และได้มีการผ่อนปรนในช่วงต้นเดือนกนัยายน รวมถึงการเปิดศูนย์การค้า  แต่อ านาจการใช้จ่ายของ
ผู้บรโิภคยงัคงลดลง อย่างไรกต็ามบรษิัทฯ ได้ปรบัตวัเพื่อให้สอดรบักบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมากขึ้นและยงัคง
ควบคุมค่าใชจ้่ายทุกมติอิย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทฯ ยงัได้รบัผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ TFRS 9: เรื่องเครื่องมอืทาง
การเงิน บนัทึกผลขาดทุนอื่น เพิ่มขึ้น 2.42 ล้านบาท จากการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value 
Hedge) ของอตัราดอกเบีย้โดยปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะยาว 

 บรษิทัฯ มกีารควบคุมค่าใชจ้่าย  โดยการประเมนิสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนเพื่อบรหิารจดัการกระแสเงนิสดที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีการปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยค านึงถงึคู่คา้และพนัธมติรใหไ้ดร้บัผลกระทบน้อยทีส่ดุ 

 เปิดสาขาใหม่จ านวน 3 สาขา ไดแ้ก่ บิก๊ซ ีนราธวิาส, บิก๊ซบี่อวนิ ระยอง และเซน็ทรลั อยุธยา 

 ปิดสาขาทีไ่ม่สามารถ ท าก าไรจ านวน 35 สาขา โดยมสีาขาทีย่งัเปิดด าเนินการอยู่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทัง้สิน้ 
261 สาขา   

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม  เท่ากับ 57.08 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 23.65 ล้านบาท คิดเป็น 
70.73% 

 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 60.55 ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้ 17.09 ลา้นบาท ซึง่
เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 ส าหรับบริษัทย่อย โรงเรียนเพลินพัฒนา มีก าไร 16.41 ล้านบาท ลดลง 13.5 ล้านบาท โดยมีการให้ส่วนลด
ค่าธรรมเนียมการศกึษาคนืใหผู้ป้กครอง 5% ซึง่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 รายไดร้วม เท่ากบั 1,816.66 ลา้นบาท ลดลง 304.49 ลา้นบาท คดิเป็น 14.36%  
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 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เท่ากบั 703.99 ลา้นบาท ลดลง 90.60 ลา้นบาท คดิเป็น 11.40%  

 เมด็เงนิก าไรขัน้ตน้ เท่ากบั 632.44 ลา้นบาท ลดลง 107.99 ลา้นบาท คดิเป็น 14.58% โดยอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั  
35.68% ลดลง 0.10% จากการใหส้ว่นลดค่าธรรมเนียมการศกึษาของบรษิทัย่อย 

 ต้นทุนขายสนิค้าและบรกิาร เท่ากบั 1,140.21 ล้านบาท ลดลง 188.83 ล้านบาท คดิเป็น 14.21% ซึ่งสมัพนัธ์กบั
ยอดขายทีล่ดลง 

 EBITDA เท่ากบั 67.55 ลา้นบาท ลดลง 35.48 ลา้นบาท คดิเป็น 34.44% 

สรปุฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2564 

 สนิทรพัยร์วม คงเหลอื 2,547.22 ลา้นบาท ลดลง 260.68 ลา้นบาท คดิเป็น 9.28% 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีน ลดลง 152.03 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิจากสนิคา้คงเหลอืลดลงจากการผลกัดนัยอดขายหนงัสอื
ในกลุ่มแบบเรยีน โดยเฉพาะกลุ่มหนังสอืน าเขา้จากต่างประเทศ และหนังสอืทีซ่เีอด็ผลติในหมวดการเงนิการลงทุน
และพฒันาตนเอง นอกจากนี้บรษิทัฯ มกีารขายเงนิลงทุนชัว่คราวเพื่อน ามาใชห้มุนเวยีน 

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ลดลดง 108.65 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิจากสนิทรพัยก์ารใชภ้ายใต้สญัญาเช่า ลดลง 80.28 
ลา้นบาท จากการตดัจ่ายตามอายุสญัญาเช่า 

 หนี้สนิรวม คงเหลอื 1,420.18 ลา้นบาท ลดลง 205.33 ลา้นบาท คดิเป็น 12.63% 

 หนี้สนิหมุนเวยีน ลดลง 124.13 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการจ่ายช าระเจา้หนี้การคา้ตามงวดทีถ่ึงก าหนดช าระ 
และลดปรมิาณการสัง่ซือ้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัยอดขาย 

 หนี้สนิไม่หมุนเวยีน ลดลง 81.20 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการจ่ายช าระค่าเช่าของรา้นหน้งสอืตามสญัญาเช่า และ
การจ่ายจ าระคนืเงนิกูต้ามสญัญา 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ ลดลง 55.35 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานทีล่ดลง 

 ส าหรบังบกระแสเงนิสด บรษิัทฯ มีเงนิสดสุทธ ิเพิม่ขึน้ 15.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากกระแสเงนิสดไดม้าจาก
กจิกรรมการด าเนินงาน จ านวน 85.07 ลา้นบาท, กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน จ านวน 20.58 ลา้นบาท, 
กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิใชไ้ป จ านวน 90.06 ลา้นบาท 

 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) เท่ากบั (5.38%) ลดลง 2.35% 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั (1.03%) ลดลง 0.94% 

 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ลดลง 0.11 เท่า จากการจ่ายคนืเงนิกู ้

 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ ลดลง 5.15 เท่า ตามผลการด าเนินงานทีล่ดลง และดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ตาม
ภาระเงนิตน้ 

ประธานฯ เชญินายนายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ รายงานผลการปฏบิตัิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ระชุม 

นายรุ่งกาล ไพสฐิพานิชตระกลู ไดก้ล่าวรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2564 ทีม่ ี
สาระส าคญั ดงันี้  
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 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจ านวนรวม 5 ครัง้ โดยได้จดัให้มกีารประชุมกนัเองระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารระดบัสงูทางดา้นบญัช ีและแผนกตรวจสอบภายในฯ  โดยไม่มี
ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม แต่อยู่ภายใตก้ารรบัรูข้องฝ่ายบรหิาร จ านวน 1 ครัง้ 

 สอบทานงบการเงนิประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ก ากบัดแูลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 

 สอบทานการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 สอบทานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 สอบทาน และใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

 สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  

 คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

บรษิัทฯ ได้รบัการต่ออายุการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชัน่ ของภาคเอกชนไทย ในวนัที่  31 มนีาคม 
2564 อกีทัง้ยงัไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทางดา้นการทุจรติและคอรปัชัน่อย่างเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และอ านาจหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากฝ่ายบรหิาร พนักงาน 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ
พนกังานทุกท่าน ไดใ้หค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อการปฏบิตังิาน และการด าเนินงานภายใตร้ะบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล ดว้ยความโปร่งใสเชื่อถอืได ้เพิม่ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

ประธานฯ เชิญ ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน   

ดร.วุฒภิูม ิจุฬางกูร ได้กล่าวรายงานผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ในรอบปี 
พ.ศ. 2564 ทีม่สีาระส าคญั ดงันี้ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดม้กีารประชุมตามวาระ จ านวน 3 ครัง้ มขีอบเขต หน้าที ่และความ
รบัผิดชอบในการก าหนดวิธีการท าหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จดัการ พร้อมทัง้จดัท าแผนการสบืทอด
ต าแหน่ง และก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

 พจิารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการตรวจสอบ ทีค่รบก าหนดวาระ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณา  

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อผู้มคีุณสมบตั ิเป็นการล่วงหน้าจากผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย ผ่านทางช่องทาง
ตดิต่อของบรษิทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิาณาตอบตอบแทนไดพ้จิารณา 

 พจิารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ซึง่ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดในรายงานประจ าปี ใน
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกบัหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกจิ และอา้งองิกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้น 
และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 
 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติั และรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ 
และงบกระแสเงินสดส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

ประธานฯ เชญิ นางสาวอาร ีแซ่อึง้ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละบรหิารการเงนิ (CFO) รายงานงบแสดง
ฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2564 

นางสาวอาร ีแซ่อึง้ ไดร้ายงานงบแสดงฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 จากงบการเงนิรวมของ 
บรษิทัฯ มสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 

 สรปุฐานะทางการเงิน  ณ ส้ินปี 2564 

o ดา้นสนิทรพัย์ มสีนิทรพัยท์ัง้สิน้ 2,547.22 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 488.83 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีน 2,058.39 ลา้นบาท 

o ดา้นหนี้สนิ  มหีนี้สนิทัง้สิน้ 1,420.18 ลา้นบาท เป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 849.13 ลา้นบาท และหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 
571.05 ลา้นบาท  

o สว่นของผูถ้อืหุน้  มสีว่นของผูถ้อืหุน้คงเหลอื 1,127.04 ลา้นบาท  

 สรปุผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 

o รายไดจ้ากการขาย  มรีายไดจ้ากการขาย 1,773 ลา้นบาท ลดลง 14.3% 

o อตัราก าไรขัน้ตน้  มอีตัราก าไรขัน้ตน้ 35.68% 

o ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (57.08) ลา้นบาท 

 กระแสเงินสด และความเพียงพอของโครงสรา้งเงินทุน 
                        (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้น 
และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชุมพจิารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

 

รายการ งบการเงินรวม 

ปี 2564 ปี 2563 (ปรบัปรงุใหม่) 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด าเนินงาน 85.07 60.09 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน 20.58 (168.62) 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (90.06) 117.15 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 15.59 8.62 
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ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

247,847,286 247,847,286 0 0 0 

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์อนุมตัิ และรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 งบก าไรขาดทุนของบรษิทัฯ และงบกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติังดจ่ายปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ อย่างไรกต็าม การพจิารณาจ านวนเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยจะขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงนิ สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกจิในอนาคต 
ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน และการบรหิารงานของบรษิัทฯ โดยการด าเนินการดงักล่าว
จะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร เมื่อคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิหน็ชอบ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ส าหรบัปี 2564 บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานขาดทุนตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 60.55 ลา้นบาท จงึขอเสนอให้
ทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เนื่องดว้ยบรษิทัฯ มผีล
การด าเนินงานทีข่าดทุน 

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผูถ้ือหุน้รบัทราบ การจดัสรรบ าเหน็จกรรมการ ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 โดยในที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ครัง้ที ่2/2565  เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้มีต ิ“งดจ่าย” บ าเหน็จ
กรรมการ ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการทีบ่รษิทัฯ งดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้น 
และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชุมพจิารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

247,847,286 247,846,039 1,247 0 0 

100.0000% 99.9995% 0.0005% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชมุมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตังิดจ่ายปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี้มี
กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

1)  นายคเชนทร ์เบญกุล  

2)  ดร.วุฒภิูม ิจุฬางกรู  

3)  รศ.ยนื ภู่วรวรรณ 

4)  นายไพรชั สฏิฐกุล 

บรษิัทฯ ได้ประกาศบนเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทฯ เพื่อเชญิให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิที่
เหมาะสม เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่29 กนัยายน ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 อน่ึงไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรอืวาระการประชุมเขา้มายงับรษิทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จงึไดพ้จิารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สงูสุดแก่การด าเนินการของ
บรษิทัฯ โดยไม่ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดั จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไว ้เนื่องดว้ยรูปแบบธุรกจิหลกัของ
บรษิทัฯ นัน้ คอื ธุรกจิคา้ปลกีทีต่อ้งการความเชีย่วชาญ และความช านาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่ป็นหนงัสอื ซึง่มคีวาม
จ าเป็นและส าคญัอย่างยิง่ต่อการก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์วสิยัทศัน์ และการใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อชีแ้นะทศิทางการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 4 ท่านนี้ ทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

ท่านท่ี 1  นายคเชนทร ์เบญจกลุ 

ทีป่ระชมุพจิารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

247,847,286 247,847,274 12 0 0 

100.0000% 100.0000% 0.0000.% 0.0000% 0.0000% 
 

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก อนุมตักิารแต่งตัง้ นายคเชนทร ์เบญจกุล เป็นกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง 
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ท่านท่ี 2  ดร.วฒิุภมิู จฬุางกรู 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

247,847,286 247,847,286 0 0 0 

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 
 
มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์อนุมตักิารแต่งตัง้ ดร.วุฒภิูม ิจุฬางกรู เป็นกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง 
 

ท่านท่ี 3  รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

247,847,286 247,847,286 0 0 0 

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 
 
มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตัง้ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ  
อกีวาระหนึ่ง 
 

ท่านท่ี 4  นายไพรชั สิฎฐกลุ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

247,847,286 247,847,286 0 0 0 

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการแต่งตัง้ นายไพรชั สฏิฐกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ 
อกีวาระหนึ่ง 

 
 
 



                                                                     รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 
            

 -11-                                 บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาคดัเลอืก บรษิัท สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2565 ทัง้นี้ไดพ้จิารณาจากความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี  

จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้ 

 รายนาม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่         

 นางสาวนนัทน์ภสั  วรรณสมบรูณ์ 7793 และ/หรอื 

 นางสาวสลุลติ   อาดสว่าง   7517  และ/หรอื 

 นางสาวโชตมิา   กจิศริกร   7318  และ/หรอื 

ผูส้อบบญัชที่านอื่นซึง่บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชผีูร้บัผดิชอบ 

 ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี พ.ศ. 2565  โดยแบ่งเป็น 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,060,000 บาท (ไม่รวมค่าเดนิทาง

ในการปฏบิตังิาน / ค่าทีพ่กั และค่าสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้) 

นอกจากนี้บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ านวน 2 บรษิทั อนัไดแ้ก่ 

 บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ากดั 

 บรษิทั เบสแลบ็ จ ากดั 

ส าหรบับรษิทัร่วม บรษิทัฯ ไม่ไดใ้ชบ้รษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ีเน่ืองจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่มี
อ านาจใดในการควบคุม และบรหิารงานในบรษิทัฯ ร่วม จงึไม่มอี านาจสัง่การใหบ้รษิทัฯ ร่วม ใชผู้ส้อบบญัชเีดยีวกนัได้ 

ทัง้นี้ ผู้สอบบญัช ีและบรษิัท สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั ที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ 
หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในลกัษณะทีจ่ะกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างอสิระ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้น 
และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  

ทีป่ระชุมพจิารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

247,847,286 247,847,286 0 0 0 

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 
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มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยเสยีงเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตัง้นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่7793) และ/หรอื นางสาวสลุลติ อาดสว่าง (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7517) และ/หรอื นางสาวโชตมิา 
กจิศริกร (ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7318) และ/หรอื ผู้สอบบญัชที่านอื่น ซึ่งบรษิัทมอบหมายให้เป็นผูส้อบบญัชี
ผูร้บัผดิชอบจากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัชทีัง้ปีของ
บรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,060,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดนิทางในการปฏบิตังิาน / 
ค่าทีพ่กั และค่าสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้ 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2565 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดพ้จิารณาค่าตอบแทน ส าหรบักรรมการ และกรรมการชุดย่อย ส าหรบั 
ผลการด าเนินงานปี 2565 โดยกลัน่กรองอย่างละเอยีด และค านึงถงึความเหมาะสมเกีย่วกบั ประเภท ขนาด ซึง่สอดคลอ้งกบั
อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกจิ  และการเติบโตทางผลก าไรของ
บรษิทัฯ ตลอดจนภาระหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และไดจ้ดัสรรบ าเหน็จกรรมการส าหรบั
ผลการด าเนินงานปี 2564 เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
วงเงินบ าเหน็จกรรมการ  ส าหรบัผลการด าเนินงานปี  2565 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรน าเสนอทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาบ าเหน็จกรรมการ ส าหรบัปี 2565 ใน
วงเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ซึง่เท่ากบัวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัใินปีก่อน และมอบใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน พจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสม โดยใหแ้จง้ผูถ้อืหุน้รบัทราบการจดัสรร ในการประชุมผูถ้อืหุน้ปีถดัไป 

 
เงินประจ าต าแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเตม็เดอืน)                                                                                                                                                  

(หน่วย : บาท) 
ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 

ประธานคณะกรรมการ 25,000 

กรรมการ และกรรมการอสิระ       15,000 

หมายเหตุ :  เงนิประจ าต าแหน่งส าหรบัปี 2565 ซึง่ผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหจ้่ายแก่กรรมการ 
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2565 ถงึเดอืนเมษายน 2566 

 
เบี้ยประชุมกรรมการ และเบีย้ประชมุกรรมการชุดย่อย ครัง้ละ (ต่อคน / กรณีทีม่าประชุม)          

  (หน่วย : บาท) 

การประชมุ ต าแหน่ง เบี้ยประชุม 

ประชุมคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ 20,000 

กรรมการ และกรรมการอสิระ 10,000 

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 10,000 

กรรมการชุดย่อย   7,000 
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 หมายเหตุ : - เบีย้ประชุมกรรมการ และเบีย้ประชุมกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 ซึง่ผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้ ใหจ้่ายแก่กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2565 ถงึเดอืนเมษายน 2566 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน ในสว่นของกรรมการ ไดแ้ก่ เงนิประจ าต าแหน่ง, 
เบีย้ประชุมกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ 

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

 
ปี 2563 - 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อ

ยอดขาย คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึมนีโยบายลดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ในส่วนของ “เงนิประจ าต าแหน่ง” และ “เบีย้ประชุม
กรรมการ” ลงครึง่หนึ่ง ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 ถงึเดอืนพฤศจกิายน 2564 เพื่อช่วยลดค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้น 
และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามเพิม่เตมิ  

ทีป่ระชมุพจิารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

จ านวนเสยีงทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงรวม
จ านวนทัง้สิน้ (เสยีง) 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

247,847,286 247,847,286 0 0 0 

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉันท ์อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี พ.ศ. 2565 ตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัฯ เสนอ 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สทิธกิบัผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทยีมกนั  บรษิทัฯ จงึไม่ควรมกีารเพิม่วาระอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม เนื่องจากจะท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่ได้
เขา้ร่วมประชุมไม่สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงได ้  

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พจิารณา หรืออนุมตัิอะไร จะต้องมผีู้ถือหุ้นนับจ านวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา แต่ถา้ซกัถามปกต ิไม่ตอ้งนบัจ านวนหุน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ และสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ปรากฏว่าไม่
มผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดสอบถาม 

ประธานฯ จงึขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี้ และขอปิดการประชุม 
 
 
 
 



                                                                     รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 
            

 -14-                                 บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ปิดประชมุ เวลา 15.02 น. 

อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬกิาแลว้ มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชมุ
ด้วยตนเองจ านวน 4 ราย และผู้ร ับมอบฉันทะจ านวน 27 ราย รวมทัง้สิ้น 31 ราย นับจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทัง้สิ้น 
247,847,286 หุน้ คดิเป็น 63.24% ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ จากจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่าย และเรยีกช าระแลว้เตม็
มลูค่า จ านวน 391,944,418 หุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมจี านวนหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึถอืว่าเป็นอนัครบองคป์ระชุม 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ……………………..........……………ประธานคณะกรรมการ 
                                        (นำยเกษมสนัต ์ วรีะกุล) 
       
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ……………………………………………กรรมการผูจ้ดัการ 
              (นำยรุ่งกำล  ไพสฐิพำนิชตระกลู) 

 


