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 1 มีนาคม 2566 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ�สามญัผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2566 
เรียน    ท�านผู�ถือหุ�น 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 

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

3. ค�าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับป5 2566 
4. ค�าตอบแทนกรรมการ สําหรับป5 2566 
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 2565 ในรูปแบบ QR Code 

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธI 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ได�มีมติให�มีการเรียกประชุม
ใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2566 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรI
ลิ้งคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 9 (ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอรI) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเรื่อง
ต�างๆ ตามวาระการประชุมพร�อมด�วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต�อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 1) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  การประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2565 ได�จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 โดยมีการ
จัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต�วันประชุมฯ ซ่ึงได�ส�งให�ตลาดหลักทรัพยIแห�งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยIภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล�ว รวมท้ังได�เผยแพร�ในเว็บไซตIของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล�วเห็นว�ารายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 
2565 ได�มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข�อคิดเห็นท่ีสําคัญไว�ในรายงานได�อย�างถูกต�องครบถ�วน จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล�าว 
 
การลงมติ วาระน้ีต�องผ�านมติรับรองด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป5 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 11) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  บริษัทฯ ได�สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาในรอบป5 2565 และข�อมูลสําคัญอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏ
ในแบบ 56-1 One Report 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล�วเห็นสมควรนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประจําป5 2565 ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ 
 
การลงมติ  วาระน้ีไม�ต�องลงมติ เน่ืองจากเปPนการรายงานให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ 

 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ 

และงบกระแสเงินสดสําหรับป5สิ้นสุดวันเดียวกัน ซ่ึงผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 11) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  เพ่ือให�เปPนไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงกําหนดให�บริษัทฯ ต�องมีการจัดทํางบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป5 สิ้นสุด ณ รอบป5บัญชีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
อนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได�ผ�านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว โดยสรุปสาระสําคัญได�ดังน้ี 

 (หน�วย : ล�านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยIรวม 2,431.25 1,959.32 
หน้ีสินรวม 1,270.65 971.20 
รายได�รวม 2,056.70 1,794.61 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิส�วนท่ีเปPนของผู�ถือหุ�นบริษัท (2.95) 2.36 
กําไร (ขาดทุน) ต�อหุ�น (บาท) (0.008) 0.006 

โดยมรีายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู#ในแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code  ซ่ึงได2จัดส#งให2แก#ผู2ถือหุ2น
พร2อมหนังสือเชิญประชุมแล2วน้ัน ตามสิ่งท่ีส#งมาด2วยลําดับท่ี 11 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล�วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับป5สิ้นสุดวันเดียวกัน ซ่ึงได�
ผ�านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว 
 
การลงมติ  วาระน้ีต�องผ�านมติรับรองด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ�ายป>นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป5 2565 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายจ�ายเงินปdนผลไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได�นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย�างไรก็ตาม การพิจารณาจํานวนเงินปdนผลดังกล�าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�โดยจะ
ข้ึนอยู�กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล�อง ความจําเปPนในการใช�เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการ
ลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสม และปdจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน และการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยการดําเนินการดังกล�าวจะต�องก�อให�เกิดประโยชนIสูงสุดต�อผู�ถือหุ�น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให�จ�ายเงินปdนผลประจําป5แล�วจะต�องนําเสนอขออนุมัติต�อท่ีประชุมผู�
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ถือหุ�น เว�นแต�เปPนการจ�ายเงินปdนผลระหว�างกาล ให�คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติให�จ�ายเงินปdนผลได� แล�วให�
รายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวต�อไป 

สําหรับป5 2565 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.36 ล�านบาท 
   

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแล�วเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณาอนุมัติงดจ�ายเงินปdนผล 
สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแต�วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เน่ืองด�วยบริษัทฯ มีความจําเปPนท่ีต�อง
ใช�เปPนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

ข�อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ�ายเงินปdนผลในป5ท่ีผ�านมา เปPนดังน้ี 

รายละเอียดการจ�ายเงินป�นผล ป� 2565 ป� 2564 ป� 2563 

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล�านบาท) 2.36 (60.55) (43.47) 

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

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

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

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

หมายเหตุ *  รอการพิจารณาอนุมตัิจากท่ีประชุมใหญ#สามัญผู2ถือหุ2น ประจําป< 2566 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566 
 
การลงมติ  วาระน้ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน�งตามวาระ 

(รายนาม และประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 2) 

วัตถุประสงค�และเหตุผล  เพ่ือให�เปPนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ 16  ซ่ึง
กําหนดให�กรรมการต�องออกจากตําแหน�งตามวาระในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นในอัตราหน่ึงในสามของจํานวน
กรรมการท้ังหมด ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเปPนสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส�วนหน่ึงใน
สาม กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน�งในป5แรก และป5ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให�จับสลากกันว�าผู�ใดจะ
ออก ส�วนในป5ต�อๆ ไป ให�กรรมการคนท่ีอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดน้ัน เปPนผู�ออกจากตําแหน�ง  กรรมการซ่ึงพ�นจาก
ตําแหน�ง อาจได�รับเลือกตั้งใหม�ได� 

บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซตIนักลงทุนสมัพันธIของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัตท่ีิ
เหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปPนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปPนการล�วงหน�าตั้งแต�วันท่ี 30 กันยายน ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2565 อน่ึงไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน จึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชนIสูงสุดแก�การดําเนินการของบริษัทฯ ได�เสนอให�
เลือกตั้งกรรมการ 4 ท�านท่ีอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุด ให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�ออีกวาระหน่ึง โดยมีรายนามดังน้ี 

1) นายประวิทยI ตันติวศินชัย กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2) นายวรพจนI ฉัตรชัยกุลศิร ิ กรรมการ และกรรมการท่ีอิสระ 

3) นายทนง โชติสรยุทธI กรรมการ และกรรมการท่ีไม�เปPนผู�บริหาร 

4) นายรุ�งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู�จัดการ 

อน่ึง บริษัทฯ กําหนดนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงเข�มกว�ากรอบข้ันต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยI
และตลาดหลักทรัพยI (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยIแห�งประเทศไทย ตามสิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได�พิจารณาข�อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนแล�ว โดยได�พิจารณารายช่ือบุคคล รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามประโยชนIสูงสุดแก�บริษัทฯ ตาม
กระบวนการกลั่นกรองอย�างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือ
หุ�นประจําป5 2566 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท�าน ดังน้ี 

1) นายประวิทยI ตันติวศินชัย กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2) นายวรพจนI ฉัตรชัยกุลศิร ิ กรรมการ และกรรมการท่ีอิสระ 

3) นายทนง โชติสรยุทธI กรรมการ และกรรมการท่ีไม�เปPนผู�บริหาร 

4) นายรุ�งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู�จัดการ 
 

การลงมติ  วาระน้ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยจะดําเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปPนรายบุคคล 

 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าสอบบัญชี ประจําป5 2566 
(รายละเอียดตามสิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 3) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปPนอิสระของผู�สอบบัญชี ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี จึงเห็นสมควร
เสนอให�คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต�งตั้ง นางสาวนันทIนภัส วรรณสมบูรณI (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว�าง (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิ
รกร (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318) และ/หรือ ผู�สอบบัญชีท�านอ่ืน ซ่ึงบริษัทมอบหมายให�เปPนผู�สอบบัญชี
ผู�รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปPนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ 

โดยพิจารณากําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําป5 2566 ของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

(หน�วย : บาท) 

ค�าสอบบัญช ี
ป5 2566  

(ป5ท่ีเสนอ) 
ป5 2565 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  คณะกรรมการบรษัิทฯ ได�พิจารณาข�อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได�พิจารณากลั่นกรอง
การเลือกผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมแล�ว จึงเห็นควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณา
แต�งตั้ ง นางสาวนันทIนภัส วรรณสมบูรณI  (ผู� สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  7793) และ/หรือ นางสาว 
สุลลิต อาดสว�าง (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 7318) และ/หรือ ผู�สอบบัญชีท�านอ่ืน ซ่ึงบริษัทมอบหมายให�เปPนผู�สอบบัญชีผู�รับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด เปPนผู�สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ประจําป5 2566 โดยกําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ท้ังป5เปPนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ไม�เกิน 1,060,000 บาท (ค�าตอบแทนดังกล�าวไม�รวมค�าเดินทางในการปฏิบัติงาน 
ค�าท่ีพัก และค�าสังเกตการณIในการตรวจนับสินค�า) ตามข�อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

อน่ึง สําหรับบริษัทย�อย คณะกรรมการของแต�ละบริษัท ได�พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (บริษัทสอบบัญชี
รายเดียวกัน) เปPนผู�สอบบัญชี โดยบริษัทย�อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒนI จํากัด และ บริษัท เบสแล็บ จํากัด   
 
การลงมติ  วาระน้ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ สําหรับป5 2566 
(ค�าตอบแทนกรรมการ ตามสิ่งท่ีส�งมาด�วยลําดับท่ี 4, 5) 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได�พิจารณากําหนดค�าตอบแทนสําหรับ
กรรมการ และกรรมการชุดย�อย สําหรับป5 2566 ตามนโยบายการกําหนดค�าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ความเหมาะสมเก่ียวกับ ประเภท ขนาด เพ่ือให�สอดคล�องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค�าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และกรรมการชุดย�อย และรายงานผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย�อย สําหรับผลการ
ดําเนินงานป5 2565 เพ่ือแจ�งให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได�พิจารณากลั่นกรองค�าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย�อย โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน�าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนข�อมูลเปรียบ เทียบใน
กลุ�มอุตสาหกรรมเดียวกันอย�างรอบคอบแล�ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น
กําหนดค�าตอบแทนกรรมการสําหรับป5 2566 สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย�อย ตามข�อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาผลตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2566 รับทราบการจัดสรร
บําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป5 2565 
 
การลงมติ วาระน้ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อท่ี 24, 26, 31 และ 32 

วัตถุประสงค� และเหตุผล  เน่ืองจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 ได�ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ท่ีผ�านมา มีการปรับปรุงกฏหมายให�รองรับการบริหารจัดการ
ประชุมด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสI การนัดประชุมให�ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค�าใช�จ�ายท่ีไม�จําเปPน และอํานวย
ความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�น เพ่ือให�ข�อบังคับบริษัทมีความสอดคล�องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติมใน
ป5 2565 ดังกล�าว จึงเห็นควรให�นําเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัท พิจารณาอนุมัติการแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับของ
บริษัทข�อท่ี 24, 26, 31 และ 32 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ข�อบังคับบริษัทฉบับป>จจบัุน ข�อบังคับท่ีขอเสนอให�มีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง 
ข�อ 24. คณะกรรมการบริษัท ต�องประชุมอย�างน�อย 3 เดือน
ต�อครั้ง 

ข�อ 24. คณะกรรมการบริษัท ต�องประชุมอย�างน�อย 3 เดือน
ต�อครั้ง ณ ท�องท่ีอันเปPนท่ีตั้งสํานักงานใหญ�ของบริษัทหรือ
จังหวัดอ่ืนท่ัวราชอาณาจักร หรือประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสI
ก็ได� ในกรณีเช�นน้ี ให�ถือว�าท่ีตั้งสํานักงานใหญ�ของบริษัทเปPน
สถานท่ีจัดการประชุม 

ข�อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให�ประธาน
กรรมการหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายส�งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม�น�อยกว�าเจ็ดวันก�อนวันประชุม เว�นแต�ในกรณี
จําเปPนรีบด�วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนIของบริษัทจะแจ�ง
การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมให�เร็วกว�าน้ัน
ก็ได� 
       กรรมการตั้ งแต�สองคนข้ึนไปอาจร�องขอให� เรียก
ประชุมคณะกรรมการได�  โดยให�ประธานกรรมการกําหนด
วันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต�วันท่ีได�รับการร�องขอ 

ข�อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให�ประธาน
กรรมการหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายส�งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม�น�อยกว�าสามวันก�อนวันประชุม เว�นแต�ในกรณี
จําเปPนรีบด�วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนIของบริษัทจะแจ�ง
การนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิสกIหรือโดยวิธีอ่ืนและ
กําหนดวันประชุมให�เร็วกว�าน้ันก็ได� 
      กรรมการตั้งแต�สองคนข้ึนไปอาจร�องขอให�เรียกประชุม
คณะกรรมการได�  โดยให�ประธานกรรมการกําหนดวันประชุม
ภายในสิบสี่วัน นับแต�วันท่ีได�รับการร�องขอ 

 
 
 

 
 
 



  

 7 

  
ข�อ 31. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปPน
การประชุมสามัญประจําป5 ภายในสี่เดือน นับแต�วันสิ้นสุด
ของรอบป5บัญชีของบริษัท 
       การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวแล�ว ให�
เรียกว�าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�น
เปPนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร หรือ
ผู�ถือหุ�นรวมกันนับจํานวนหุ�นได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในห�าของ
จํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�ายี่สิบ
ห�าคนซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสิบของจํานวน
หุ�นท่ีจําหน�ายได� ท้ังหมด จะเข�าช่ือกันทําหนังสือขอให�
คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปPนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได�  แต�ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุมไว�
ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย  คณะกรรมการต�องจัดให�มี
การประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 1 เดือนนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือ
จากผู�ถือหุ�น 

ข�อ 31. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปPน
การประชุมสามัญประจําป5 ภายในสี่เดือน นับแต�วันสิ้นสุด
ของรอบป5บัญชีของบริษัท 
       การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวแล�ว ให�
เรียกว�าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�น
เปPนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร หรือ
ผู�ถือหุ�นรวมกันนับจํานวนหุ�นได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในห�าของ
จํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�ายี่สิบ
ห�าคนซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสิบของจํานวน
หุ�นท่ีจําหน�ายได� ท้ังหมด จะเข�าช่ือกันทําหนังสือขอให�
คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปPนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได�  แต�ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุมไว�
ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย คณะกรรมการต�องจัดให�มี
การประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 45 วันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือ
จากผู�ถือหุ�น 
       การประชุมผู� ถือหุ�นอาจดําเนินการผ�านสื่ออิเล็ก  
ทรอนิกสIตามท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายว�าด�วยการประชุมผ�าน
สื่ออิเล็กทรอนิสกIก็ได�  

ข�อ 32. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน ให�คณะกรรมการ
จัดทําเปPนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลาระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร�อมด�วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปPนเรื่องท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต�กรณี
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล�าว และ
จัดส�งให�ผู�ถือหุ�น และนายทะเบียนทราบ ไม�น�อยกว�าเจ็ดวัน
ก�อนวันประชุม ท้ังน้ีให�โฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพIติดต�อกันสามวัน ก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�า
สามวัน 

ข�อ 32. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน ให�คณะกรรมการ
จัดทําเปPนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลาระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร�อมด�วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปPนเรื่องท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต�กรณี
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล�าว และ
จัดส�งให�ผู�ถือหุ�น และนายทะเบียนทราบ ไม�น�อยกว�าเจ็ดวัน
ก�อนวันประชุม โดยอาจส�งหนังสือนัดประชุมดังกล�าวโดย
วิธีการอิเล็กทรอนิกสIก็ได� ตามหลักเกณฑIท่ีกฎหมายกําหนด 
ท้ังน้ีให� โฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพI
ติดต�อกันสามวัน ก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�าสามวัน โดย
บริษัทอาจใช�วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสIแทนก็ได�
ตามหลักเกณฑIท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรให�นําเสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป5 2566 พิจารณาแก�ไข
เปลี่ยนแปลงข�อบังคับของบริษัทข�อ 24, 26, 31 และ 32 เพ่ือให�สอดคล�องกับ พ.ร.บ. มหาชนจํากัด ท่ีมีการแก�ไขเพ่ิมเติม
ในป5 2565 เพ่ือปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการ และผู� ถือหุ�น ให�ทันสมัย และสอดคล�องกับปdจจุบัน มี
ประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค�าใช�จ�ายท่ีไม�จําเปPน อํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�น และอนุมัติการมอบหมายให�บุคคลท่ี
กรรมการผู�มีอํานาจของบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับของบริษัท 
รวมท้ังแก�ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข�อความให�เปPนไปตามคําสั่งของนายทะเบียนตามความจําเปPนและเหมาะสม 
โดยท่ีไม�กระทบต�อเน้ือหาสาระของการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับของบริษัท เพ่ือให�การจดทะเบียนแก�ไขข�อบังคับของบริษัท
เสร็จสมบูรณI 
 
การลงมต ิ วาระน้ีต�องผ�านมติอนุมตัิด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม 

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
 
จึงขอเรียนเชิญท�านผู�ถือหุ�นได�โปรดเข�าร�วมประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2566 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566 

เวลา 14:00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIลิ้งคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 9 (ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอรI) ถนนเทพรัตน แขวง
บางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ บริษัทฯ จะเปiดให�ลงทะเบียนเพ่ือเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นตั้งแต�เวลา 12:00 น. โดยกําหนด
รายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2566 ในวันศุกรIท่ี 10 มีนาคม 2566 

สําหรับผู�ถือหุ�นท�านใดท่ีประสงคIจะมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข�อความลงในหนังสือ
มอบฉันทะท่ีได�จัดส�งมาน้ีให�ครบถ�วนสมบูรณI และมอบให�แก�ผู�รับมอบฉันทะก�อนวันประชุม และหากท�านประสงคIจะมอบฉันทะให�กับ
กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว�าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระเปPนผู�รับมอบฉันทะ คือ นายเกษมสันตI วีระกุล  นอกจากน้ันท�านผู�ถือหุ�น
สามารถมอบฉันทะให� นายศุภรัตนI ตั้งศรีวงศI เลขานุการบริษัท เปPนผู�รับมอบฉันทะ ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการประชุม 
บริษัทฯ ขอความร�วมมือจากท�านโปรดกรุณาส�งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธท่ี 26 เมษายน 2566 ด�วย จักขอบคุณยิ่ง 
และเพ่ือให�การลงทะเบียนเข�าประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นเปPนไปด�วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษัทฯ ขอให�ท�านผู�ถือหุ�น/ผู�รับมอบฉันทะ 
โปรดนําหนังสือท่ีระบุช่ือผู�ถือหุ�น ซ่ึงพิมพIบารIโค�ดไว�แล�วมาพร�อมกันน้ี 

นอกจากน้ี เพ่ือผู�ถือหุ�นจะได�รับประโยชนIสูงสุดในการประชุม และเปPนการรักษาสิทธิของท�าน หากท�านมีคําถามท่ีต�อง การให�
กรรมการ หรือกรรมการชุดย�อย ช้ีแจงในประเด็นของวาระ สามารถส�งคําถามเปPนการล�วงหน�าได�ท่ีเลขานุการบริษัท cs@se-ed.com 
หรือนักลงทุนสัมพันธI ir@se-ed.com หรือกรรมการอิสระ id@se-ed.com หรือโทรสาร 0 2826 8699 ท้ังน้ีหากผู�ถือหุ�นท�านใดมี
ความประสงคIจะเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�น หนังสือมอบฉันทะ แบบ 56-1 One Report และเอกสารประกอบการประชุม 
สามารถเรียกดูได�จากเว็บไซตIนักลงทุนสัมพันธIของบริษัทฯ ท่ี http://corporate.se-ed.com ได�ตั้งแต�วันท่ี 29 มีนาคม 2566 

อน่ึง เน่ืองจากตลาดหลักทรัพยIแห�งประเทศไทยได�เพ่ิมทางเลือกให�บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทําแบบ 56-1 One Report 
ในรูปแบบของ QR Code ได�  ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได�จัดทําแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�น 
อย�างไรก็ดี หากผู�ถือหุ�นท�านใดประสงคIจะขอรับแบบ 56-1 One Report 2565 แบบรูปเล�ม ท�านสามารถติดต�อขอรับได�ท่ี หน�วยงาน
นักลงทุนสัมพันธI  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอรIลิ้งคI ทาวเวอรI บางนา (ช่ือเดิม อาคาร
เนช่ันทาวเวอรI) ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพทI 0 2826 8000 ต�อ 8 โทรสาร 0 2826 
8699 e-mail : ir@se-ed.com 
 
 
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                         โดยคําสั่งของคณะกรรมการ 
         
 
       
 
                                                                            (นายรุ�งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล) 
                              กรรมการผู�จดัการ 
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เอกสารแนบ 1 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 1 

 

รายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น 
ครั้งท่ี 1/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 
ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIลิงคI ทาวเวอรI ชั้น 9 

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 

 

ก�อนเร่ิมประชมุ 

บริษัทฯ จัดให�ผู�ถือหุ�นได�รับชมข�อมูลจากวีดีทัศนIเก่ียวกับข�อมูลเบ้ืองต�นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร�เทปบันทึก เรื่อง การ
ส�งเสริมบรรษัทภิบาลท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทจดทะเบียน 

เร่ิมประชุมเวลา 14:00 น. 

ผู�ถือหุ�นเข�าประชุมด�วยตนเองจํานวน 3 ราย และผู�มอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุมแทน 26 ราย รวมท้ังสิ้น 29 ราย นับจํานวนหุ�นได� 
149,675,376 หุ�น จากจํานวนหุ�นท่ีออกจําหน�าย และเรียกชําระแล�วเต็มมลูค�า จํานวน 391,944,418 หุ�น คิดเปPน 38.19% ของทุนจด
ทะเบียนท่ีเรยีกชําระแล�ว ซ่ึงมีผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะมาประชุมไม�น�อยกว�า 25 ราย และมีจาํนวนหุ�นนับรวมกันไม�น�อยกว�าหน่ึงในสาม
ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�แล�วท้ังหมด จึงถือว�าเปPนอันครบองคIประชุม 

นายเกษมสันตI วีระกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยเูคช่ัน จํากัด (มหาชน)  ทําหน�าท่ีเปPนประธานในท่ีประชุม กล�าวเปiด
การประชุม โดยกล�าวต�อนรับท�านผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะทุกท�านเข�าสู�การประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2565 และช้ีแจงว�า 

ซีเอ็ด เปPนบริษัทหน่ึงท่ีตระหนัก และให�ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เราจึงมุ�งมั่นให�บริษัทฯ มีระบบการบรหิารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได� เพ่ือสร�างความเช่ือมั่น และความมั่นใจต�อผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน ผู�มสี�วนได�เสีย และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝlาย เพ่ือ
สร�างมลูค�าเพ่ิม และการเติบโตอย�างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังน้ันการจัดการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป5 จะคํานึงถึงสิทธิของผู�ถือหุ�น และ
การปฏิบัตติ�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันเปPนหลัก เพ่ือให�เปPนไปตามหลักการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามข�อกําหนดของตลาด
หลักทรัพยIแห�งประเทศไทย และสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ได�เปiดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปPนกรรมการ เปPนการล�วงหน�า
ได� ผ�านทางเว็บไซตIของบริษัทฯ ตัง้แต�วันท่ี 29 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�นําหนังสือเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมข้ึนเว็บไซตIนักลงทุนสัมพันธI เพ่ือเผยแพร�ให�นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต�วันท่ี 21 มีนาคม 2565 พร�อมกันน้ัน บริษัท
ฯ ได�ส�งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณียI ตั้งแต�วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงเปPนการส�งเอกสารไปยังผู�ถือหุ�นอย�างน�อย 21 วันก�อนวันประชุม 

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

กรรมการบริษัทฯ 

กรรมการท่ีเข�าร�วมประชุม:  จํานวน 9 ท�านจากท้ังหมด 10 ท�าน (ร�อยละ 90.00%) 

 เข�าร�วมประชุมในห�องประชุม 
1. นายเกษมสันตI  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. นายประวิทยI   ตันติวศินชัย กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายคเชนทรI   เบญจกุล กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. ผศ.ดร. ทิพวรรณ  ปioนวนิชยIกุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. รศ.ยืน   ภู�วรวรรณ กรรมการ 
5. นายทนง   โชติสรยุทธI กรรมการ 
6. นายวรพจนI ฉัตรชัยกุลศิร ิ กรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ท่ีลาประชุม:   

 นายไพรัช   สิฏฐกุล กรรมการ 

และได�แนะนําผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) นางสาวอารี แซ�อ้ึง ซ่ึงจะเปPนผู�ตอบข�อซักถาม
ทางด�านบัญชี  

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีเข�าร�วมประชุม:  จํานวน 1 ท�าน 

นางสาวสุพัตรา ปqองปiด ผู�ช�วยผู�สอบบัญชี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�จัดให�มีกรรมการตรวจสอบคะแนนท่ีเปPนกลาง คือ นายสมจิตร  กนกเสรีวงศI ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
ของบริษัทฯ ซ่ึงมาจาก สํานักงาน ชวน แอนดI แอสโซซิเอทสI ทนายความ เพ่ือทําหน�าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียง   

ประธานฯ ขอเชิญผู�ถือหุ�นทุกท�านรับฟdงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต�ละวาระผ�านทางเทปบันทึกเสียง ในการลงคะแนน
เสียงจะขอให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช�องคะแนนเห็นด�วย หรือไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ให�ชัดเจน และลง
ลายมือช่ือกํากับท่ีบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังน้ี 

1. ในการลงมติของแต�ละวาระ ขอให�ท�านผู�ถือหุ�น โปรดลงความเห็นในบัตรลงคะแนนท่ีท�านได�รับจากการลงทะเบียนเข�า
ร�วมประชุม   

2. สําหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให�ถือหน่ึงหุ�นเปPนหน่ึงเสียง ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีมี หรือท่ี
ได�รับมอบฉันทะมา ท้ังน้ี ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง หักออก
จากคะแนนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุม 

3. ผู�ถือหุ�นท่ีมาด�วยตนเอง และผู�รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม�สามารถแบ�งคะแนนเสียงในแต�ละวาระได�  แต�ผู�รับ
มอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ�งคะแนนเสียงได� และการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ�าออกเสียง
เกิน หรือ ขาด หรือ แบ�งคะแนนเสียง จะถือว�าเปPนการงดออกเสียงท้ังหมด  ส�วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ�าออกเสียง
เกิน จะถือว�าเปPนการงดออกเสียงท้ังหมด  แต�ถ�าออกเสียงขาดจํานวน จะถือว�าส�วนท่ีขาดเปPนการงดออกเสียง  

4. ประธานฯ จะสอบถามท�านผู�ถือหุ�นท่ีต�องการออกเสียงไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส�งบัตรลงคะแนน
ให�กับเจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีทําการตรวจนับคะแนน กรณีท่ีไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ให�ถือว�า
ท�านผู�ถือหุ�นเห็นชอบ หรือเห็นด�วยตามมติท่ีนําเสนอ 

5. เจ�าหน�าท่ีจะตรวจนับคะแนน โดยการใช�ระบบบารIโค�ด สแกนแถบบารIโค�ดบนบัตรลงคะแนน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การนับคะแนนในแต�ละวาระ และจะประกาศให�ท่ีประชุมรับทราบต�อไป 

6. ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีมีบัตรลงคะแนน ประสงคIจะไม�อยู�ในห�องประชุมในระหว�างการประชุมวาระใด และต�องการรักษาสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนของท�านในวาระน้ันๆ ขอให�ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระน้ันๆ และมอบให�กับเจ�าหน�าท่ี
ท่ีหน�าประตูด�วย เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีได�ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระน้ันๆ  หากไม�ได�มอบไว� บริษัทฯ จะถือว�าท�านได�ออก
เสียงเห็นด�วยในวาระน้ันๆ รวมท้ังวาระท่ีเหลืออยู�ท้ังหมด 

7. สําหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน�งตามวาระ เพ่ือให�
สอดคล�องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู�ถือหุ�นประจําป5 ของสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
และสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีต�องการให�มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังน้ัน เพ่ือให�จํานวนหุ�น และคะแนนเสียงมี
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ความแน�นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนช่ัวคราวเมื่อเริ่มวาระน้ี และขณะท่ีมีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนใน
ห�องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด�วยท้ังหมดของวาระน้ีในห�องประชุม เพ่ือรวบรวมไว�ตรวจสอบ
ภายหลังจบการประชุม และในวาระน้ีจะเปPนการลงคะแนนเปPนรายบุคคล  

8. ก�อนการลงมติในแต�ละวาระ ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับวาระน้ันๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให�ผู�ถือหุ�นท่ีต�องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล�ว ขอให�แจ�งต�อท่ีประชุม
ก�อนด�วยว�า เปPนผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะ จากน้ันกรุณาแจ�งช่ือ และนามสกุล ก�อนซักถาม หรือแสดงความเห็น ด�วย
ทุกครั้ง   

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

 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 

ประธานฯ ได�เสนอให�ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 
2564 ซ่ึงบริษัทฯ ได�จัดส�งสําเนารายงานการประชุมฯ ให�ท�านผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมล�วงหน�าแล�ว รวมท้ังได�เผยแพร�
รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซตIของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปiดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบ
ฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม  

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

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

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมมีตดิ�วยคะแนนเสยีงเปPนเอกฉันทI รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2564 
 
วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป5 2564 

ประธานฯ เชิญนางสาวอารี แซ�อ้ึง ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบป5 พ.ศ. 2564 ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ  

นางสาวอารี แซ�อ้ึง ได�รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป5 พ.ศ. 2564 ท่ีผ�านมา สรุปได�ดังน้ี  

 สําหรับป5 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงอ�อนตัวลงอย�างต�อเน่ืองจากการได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรค
COVID-19 ตั้งแต�ช�วงไตรมาสท่ี 2 จนถึงปdจจุบัน โดยมีประกาศล็อกดาวนIจากภาครัฐในช�วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สิงหาคม และได�มีการผ�อนปรนในช�วงต�นเดือนกันยายน รวมถึงการเปiดศูนยIการค�า แต�อํานาจการใช�จ�ายของผู�บริโภค
ยังคงลดลง อย�างไรก็ตามบริษัทฯ ได�ปรับตัวเพ่ือให�สอดรับกับสถานการณIในปdจจุบันมากข้ึนและยังคงควบคุมค�าใช�จ�าย
ทุกมิติอย�างต�อเน่ือง 

 บริษัทฯ ยังได�รับผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม� TFRS 9: เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 
บันทึกผลขาดทุนอ่ืน เพ่ิมข้ึน 2.42 ล�านบาท จากการปqองกันความเสี่ยงในมูลค�ายุติธรรม (Fair Value Hedge) ของอัตรา
ดอกเบ้ียโดยปรับปรุงมูลค�ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเงินกู�ระยะยาว 
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 บริษัทฯ มีการควบคุมค�าใช�จ�าย  โดยการประเมินสถานการณIล�วงหน�าและวางแผนเพ่ือบริหารจัดการกระแสเงินสดท่ี
ได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีการปรับตัวตามสถานการณIได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงคู�ค�าและพันธมิตรให�ได�รับผลกระทบน�อยท่ีสุด 

 เปiดสาขาใหม�จํานวน 3 สาขา ได�แก� บ๊ิกซี นราธิวาส, บ๊ิกซีบ�อวิน ระยอง และเซ็นทรัล อยุธยา 

 ปiดสาขาท่ีไม�สามารถ ทํากําไรจํานวน 35 สาขา โดยมีสาขาท่ียังเปiดดําเนินการอยู� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท้ังสิ้น 
261 สาขา   

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม เท�ากับ 57.08 ล�านบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 23.65 ล�านบาท คิดเปPน 70.73% 

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท�ากับ 60.55 ล�านบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 17.09 ล�านบาท ซ่ึงเปPนผล
มาจากการแพร�ระบาดของโรค COVID-19 

 สําหรับบริษัทย�อย โรงเรียนเพลินพัฒนา มีกําไร 16.41 ล�านบาท ลดลง 13.5 ล�านบาท โดยมีการให�ส�วนลดค�าธรรมเนียม
การศึกษาคืนให�ผู�ปกครอง 5% ซ่ึงเปPนผลมาจากการแพร�ระบาดของโรค COVID-19 

 รายได�รวม เท�ากับ 1,816.66 ล�านบาท ลดลง 304.49 ล�านบาท คิดเปPน 14.36%  

 ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร เท�ากับ 703.99 ล�านบาท ลดลง 90.60 ล�านบาท คิดเปPน 11.40%  

 เม็ดเงินกําไรข้ันต�น เท�ากับ 632.44 ล�านบาท ลดลง 107.99 ล�านบาท คิดเปPน 14.58% โดยอัตรากําไรข้ันต�นเท�ากับ  
35.68% ลดลง 0.10% จากการให�ส�วนลดค�าธรรมเนียมการศึกษาของบริษัทย�อย 

 ต�นทุนขายสินค�าและบริการ เท�ากับ 1,140.21 ล�านบาท ลดลง 188.83 ล�านบาท คิดเปPน 14.21% ซ่ึงสัมพันธIกับ
ยอดขายท่ีลดลง 

 EBITDA เท�ากับ 67.55 ล�านบาท ลดลง 35.48 ล�านบาท คิดเปPน 34.44% 
 
สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นป5 2564 

 สินทรัพยIรวม คงเหลือ 2,547.22 ล�านบาท ลดลง 260.68 ล�านบาท คิดเปPน 9.28% 

 สินทรัพยIหมุนเวียน ลดลง 152.03 ล�านบาท ส�วนใหญ�เกิดจากสินค�าคงเหลือลดลงจากการผลักดันยอดขายหนังสือใน
กลุ�มแบบเรียน โดยเฉพาะกลุ�มหนังสือนําเข�าจากต�างประเทศ และหนังสือท่ีซีเอ็ดผลิตในหมวดการเงินการลงทุนและ
พัฒนาตนเอง นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ือนํามาใช�หมุนเวียน 

 สินทรัพยIไม�หมุนเวียน ลดลดง 108.65 ล�านบาท ส�วนใหญ�เกิดจากสินทรัพยIการใช�ภายใต�สัญญาเช�า ลดลง 80.28 ล�าน
บาท จากการตัดจ�ายตามอายุสัญญาเช�า 

 หน้ีสินรวม คงเหลือ 1,420.18 ล�านบาท ลดลง 205.33 ล�านบาท คิดเปPน 12.63% 

 หน้ีสินหมุนเวียน ลดลง 124.13 ล�านบาท ส�วนใหญ�เกิดจากการจ�ายชําระเจ�าหน้ีการค�าตามงวดท่ีถึงกําหนดชําระ และลด
ปริมาณการสั่งซ้ือเพ่ือให�เหมาะสมกับยอดขาย 

 หน้ีสินไม�หมุนเวียน ลดลง 81.20 ล�านบาท ส�วนใหญ�เกิดจากการจ�ายชําระค�าเช�าของร�านหน�งสือตามสัญญาเช�า และการ
จ�ายจําระคืนเงินกู�ตามสัญญา 

 ส�วนของผู�ถือหุ�น ลดลง 55.35 ล�านบาท จากผลการดําเนินงานท่ีลดลง 

 สําหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน 15.59 ล�านบาท ส�วนใหญ�เกิดจากกระแสเงินสดได�มาจาก
กิจกรรมการดําเนินงาน จํานวน 85.07 ล�านบาท, กระแสเงินสดใช�ไปในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 20.58 ล�านบาท, 
กระแสเงินสดได�มาจากกิจกรรมจัดหาเงินใช�ไป จํานวน 90.06 ล�านบาท 

 อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ROE) เท�ากับ (5.38%) ลดลง 2.35% 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยI (ROA) เท�ากับ (1.03%) ลดลง 0.94% 
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 อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น ลดลง 0.11 เท�า จากการจ�ายคืนเงินกู� 

 อัตราส�วนความสามารถชําระดอกเบ้ีย ลดลง 5.15 เท�า ตามผลการดําเนินงานท่ีลดลง และดอกเบ้ียจ�ายท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
ภาระเงินต�น 

ประธานฯ เชิญนายนายรุ�งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู�จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต�อท่ีประชุม 

นายรุ�งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล ได�กล�าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบป5 พ.ศ. 2564 ท่ีมี
สาระสําคัญ ดังน้ี  

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

 สอบทานงบการเงินประจําป5 พ.ศ. 2564 

 กํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 

 สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 สอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 สอบทาน และให�ความเห็นต�อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชนI รวมถึงการ
เปiดเผยข�อมูลดังกล�าว 

 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพยIแห�งประเทศ
ไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทฯ  

 คัดเลือก และเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญชี 

บริษัทฯ ได�รับการต�ออายุการรับรองเปPนสมาชิกแนวร�วมต�อต�านคอรIรัปช่ัน ของภาคเอกชนไทย ในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
อีกท้ังยังได�กําหนดให�มีการประเมินความเสี่ยงทางด�านการทุจริตและคอรัปช่ันอย�างเปPนประจําทุกป5 

คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามขอบเขต และอํานาจหน�าท่ี ท่ีได�กําหนดไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ด�วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเปPนอิสระอย�างเพียงพอ โดยได�รับความร�วมมือจากฝlายบริหาร พนักงาน และผู�เก่ียวข�อง
ทุกฝlายเปPนอย�างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�า คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และพนักงานทุกท�าน ได�ให�
ความสําคัญอย�างยิ่งต�อการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานภายใต�ระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อย�างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ด�วยความโปร�งใสเช่ือถือได� เพ่ิมความเช่ือมั่นให�แก�ผู�ถือหุ�น นักลงทุน และผู�เก่ียวข�องทุกฝlาย 

ประธานฯ เชิญ ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ได�กล�าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบป5 พ.ศ. 
2564 ท่ีมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได�มีการประชุมตามวาระ จํานวน 3 ครั้ง มีขอบเขต หน�าท่ี และความ
รับผิดชอบในการกําหนดวิธีการทําหน�าท่ีสรรหากรรมการ กรรมการผู�จัดการ พร�อมท้ังจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน�ง 
และกําหนดนโยบายค�าตอบแทนกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน  

 พิจารณาเสนอต�อวาระการเปPนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ท่ีครบกําหนดวาระ เพ่ือให�คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได�พิจารณา  

 เปiดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยเสนอรายช่ือผู�มีคุณสมบัติ เปPนการล�วงหน�าจากผู�ถือหุ�นส�วนน�อย ผ�านทางช�องทางติดต�อ
ของบริษัทฯ เพ่ือให�คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาตอบตอบแทนได�พิจารณา 
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 พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ซ่ึงได�เปiดเผยรายละเอียดในรายงานประจําป5 ในหัวข�อ
ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร โดยการพิจารณาค�าตอบแทนดังกล�าวจะสอดคล�องกับหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
สภาพแวดล�อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ�างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
ประธานฯ เปiดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�น และ

ผู�รับมอบฉันทะสอบถามเพ่ิมเติม 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป5 2564 
 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และ
งบกระแสเงินสดสําหรับป5สิน้สุดวันเดียวกัน ซ่ึงผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว 

ประธานฯ เชิญ นางสาวอารี แซ�อ้ึง ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) รายงานงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําป5 2564 

นางสาวอารี แซ�อ้ึง ได�รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานสําหรับป5 2564 จากงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ มีสาระสําคัญสรุปได�ดังน้ี 

 สรุปฐานะทางการเงิน  ณ สิ้นป5 2564 

o ด�านสินทรัพยI มีสินทรัพยIท้ังสิ้น 2,547.22 ล�านบาท เปPนสินทรัพยIหมุนเวียน 488.83 ล�านบาท และสินทรัพยIไม�
หมุนเวียน 2,058.39 ล�านบาท 

o ด�านหน้ีสิน  มีหน้ีสินท้ังสิ้น 1,420.18 ล�านบาท เปPนหน้ีสินหมุนเวียน 849.13 ล�านบาท และหน้ีสินไม�หมุนเวียน 
571.05 ล�านบาท  

o ส�วนของผู�ถือหุ�น  มีส�วนของผู�ถือหุ�นคงเหลือ 1,127.04 ล�านบาท  

 สรุปผลการดําเนินงานสําหรับป5 2564 

o รายได�จากการขาย  มีรายได�จากการขาย 1,773 ล�านบาท ลดลง 14.3% 

o อัตรากําไรข้ันต�น  มีอัตรากําไรข้ันต�น 35.68% 

o กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  (57.08) ล�านบาท 

 กระแสเงินสด และความเพียงพอของโครงสร�างเงินทุน 
                           

(หน�วย : ล�านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม 

ป� 2564 ป� 2563 
(ปรับปรุงใหม�) 

กระแสเงินสดได�มา (ใช�ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 85.07 60.09 
กระแสเงินสดได�มา (ใช�ไป) ในกิจกรรมลงทุน 20.58 (168.62) 
กระแสเงินสดได�มา (ใช�ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (90.06) 117.15 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 15.59 8.62 

 

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

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

247,847,286 247,847,286 0 0 0 
100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงเปPนเอกฉันทI อนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสําหรับป5สิ้นสุดวันเดียวกัน ซ่ึงผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงดจ�ายป>นผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป5 2564 

บริษัทฯ มีนโยบายจ�ายเงินปdนผลไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได�นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ อย�างไรก็ตาม การพิจารณาจํานวนเงินปdนผลดังกล�าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�โดยจะข้ึนอยู�กับผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคล�อง ความจําเปPนในการใช�เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ความ
เหมาะสม และปdจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดําเนินการดังกล�าวจะต�องก�อให�เกิด
ประโยชนIสูงสุดต�อผู�ถือหุ�น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให�จ�ายเงินปdนผล
ประจําป5แล�ว จะต�องนําเสนอขออนุมัติต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�เปPนการจ�ายเงินปdนผลระหว�างกาล ให�คณะกรรมการบริษัทฯ มี
อํานาจอนุมัติให�จ�ายเงินปdนผลได� แล�วให�รายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวต�อไป 

สําหรับป5 2564 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 60.55 ล�านบาท จึงขอเสนอให�ท่ี
ประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณาอนุมัติงดจ�ายเงินปdนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป5 2564 เน่ืองด�วยบริษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานท่ีขาดทุน 

นอกจากน้ี ขอแจ�งให�ท�านผู�ถือหุ�นรับทราบ การจัดสรรบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป5 2564 โดยในท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งท่ี 2/2565  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธI 2565 ได�มีมติ “งดจ�าย” บําเหน็จกรรมการ 
สําหรับผลการดําเนินงานป5 2564 เพ่ือให�สอดคล�องกับการท่ีบริษัทฯ งดจ�ายเงินปdนผล 

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

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

247,847,286 247,846,039 1,247 0 0 
100.0000% 99.9995% 0.0005% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมมีตดิ�วยคะแนนเสยีงเปPนเอกฉันทI อนุมัติงดจ�ายปdนผล สาํหรับผลการดําเนินงาน ประจําป5 2564 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระ  

เพ่ือให�เปPนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ ข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ 16 ซ่ึงกําหนดให�กรรมการต�องออกจาก
ตําแหน�งตามวาระในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ�งออก
ให�ตรงเปPนสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับส�วน 1 ใน 3 ซ่ึงในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งน้ีมีกรรมการท่ีต�อง
ออกจากตําแหน�งตามวาระจํานวน 4 ท�าน ดังน้ี 
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1)  นายคเชนทรI เบญกุล  

2)  ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร  

3)  รศ.ยืน ภู�วรวรรณ 

4)  นายไพรัช สิฏฐกุล 

บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซตIนักลงทุนสัมพันธIของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
เพ่ือคัดเลือกเปPนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปPนการล�วงหน�าตั้งแต�วันท่ี 29 กันยายน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อน่ึงไม�มี
ผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชนIสูงสุดแก�การดําเนินการของบริษัท
ฯ โดยไม�ได�กําหนดนโยบายจํากัด จํานวนป5ในการดํารงตําแหน�งของกรรมการอิสระไว� เน่ืองด�วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ น้ัน 
คือ ธุรกิจค�าปลีกท่ีต�องการความเช่ียวชาญ และความชํานาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะสินค�าท่ีเปPนหนังสือ ซ่ึงมีความจําเปPนและสําคัญ
อย�างยิ่งต�อการกําหนดนโยบาย กลยุทธI วิสัยทัศนI และการให�คําแนะนําต�างๆ เพ่ือช้ีแนะทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได�เสนอให�เลือกตั้งกรรมการ 4 ท�านน้ี ท่ีพ�นตําแหน�งตามวาระ กลับเข�าดํารง
ตําแหน�งกรรมการต�ออีกวาระหน่ึง 

ท�านท่ี 1  นายคเชนทรI เบญจกุล 

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

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

100.0000% 100.0000% 0.0000.% 0.0000% 0.0000% 
 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมาก อนุมัติการแต�งตั้ง นายคเชนทรI เบญจกุล เปPนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 
 
ท�านท่ี 2  ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

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

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 
 
มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงเปPนเอกฉันทI อนุมัติการแต�งตั้ง ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร เปPนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 
 

ท�านท่ี 3  รศ.ยืน ภู�วรวรรณ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 
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จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

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

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 
 
มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงเปPนเอกฉันทI อนุมัติการแต�งตั้ง รศ.ยืน ภู�วรวรรณ เปPนกรรมการบริษัทฯ  
อีกวาระหน่ึง 
 

ท�านท่ี 4  นายไพรัช สิฎฐกลุ 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน 

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

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

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยคะแนนเสียงเปPนเอกฉันทI อนุมัติการแต�งตั้ง นายไพรัช สิฏฐกุล เปPนกรรมการบริษัทฯ 
อีกวาระหน่ึง 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทน ประจําป5 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได�พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปPนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจําป5 2565 ท้ังน้ีได�พิจารณาจากความเปPนอิสระของผู�สอบบัญชี ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี   

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

 รายนาม ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี          

 นางสาวนันทIนภัส  วรรณสมบูรณI 7793 และ/หรือ 

 นางสาวสลุลิต   อาดสว�าง   7517  และ/หรือ 

 นางสาวโชติมา   กิจศิรกร   7318  และ/หรือ 

ผู�สอบบัญชีท�านอ่ืนซ่ึงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มอบหมายให�เปPนผู�สอบบัญชีผู�รับผิดชอบ 

 กําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําป5 พ.ศ. 2565  โดยแบ�งเปRน 

ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) รวมท้ังสิ้นไม�เกิน 1,060,000 บาท (ไม�รวมค�าเดินทางในการ
ปฏิบัติงาน / ค�าท่ีพัก และค�าสังเกตการณIในการตรวจนับสินค�า) 

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

 บริษัท เพลินพัฒนI จํากัด 

 บริษัท เบสแล็บ จํากัด 

สําหรับบริษัทร�วม บริษัทฯ ไม�ได�ใช�บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปPนผู�สอบบัญชี เน่ืองจากผู�บริหารของบริษัทฯ ไม�มี
อํานาจใดในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทฯ ร�วม จึงไม�มีอํานาจสั่งการให�บริษัทฯ ร�วม ใช�ผู�สอบบัญชีเดียวกันได� 
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ท้ังน้ี ผู�สอบบัญชี และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ท่ีเสนอแต�งตั้งเปPนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม�มีความสัมพันธI หรือส�วน
ได�เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย ผู�บริหาร และผู�ถือหุ�นรายใหญ� ในลักษณะท่ีจะกระทบต�อการปฏิบัติหน�าท่ีอย�างอิสระ 

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

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

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

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยเสียงเปPนเอกฉันทI ให�แต�งตั้งนางสาวนันทIนภัส วรรณสมบูรณI (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว�าง (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร (ผู�สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318) และ/หรือ ผู�สอบบัญชีท�านอ่ืน ซ่ึงบริษัทมอบหมายให�เปPนผู�สอบบัญชีผู�รับผิดชอบจากบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปPนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป5 2565 โดยกําหนดค�าสอบบัญชีท้ังป5ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) เปPนจํานวนเงินท้ังสิ้นไม�เกิน 1,060,000 บาท โดยไม�รวมค�าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค�าท่ีพัก และค�าสังเกตการณIในการ
ตรวจนับสินค�า 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ สําหรับป5 2565 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได�พิจารณาค�าตอบแทน สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย�อย สําหรับผล
การดําเนินงานป5 2565 โดยกลั่นกรองอย�างละเอียด และคํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ ประเภท ขนาด ซ่ึงสอดคล�องกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค�าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ 
ตลอดจนภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย�อย และได�จัดสรรบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานป5 2564 เพ่ือแจ�งให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบ ดังรายละเอียดต�อไปน้ี 

 
วงเงินบําเหน็จกรรมการ  สําหรับผลการดําเนินงานป5  2565 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณาบําเหน็จกรรมการ สําหรับป5 2565 ในวงเงิน
รวมท้ังสิ้นไม�เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเท�ากับวงเงินท่ีได�รับอนุมัติในป5ก�อน และมอบให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให�แจ�งผู�ถือหุ�นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู�ถือหุ�นป5ถัดไป 

 
เงินประจําตําแหน�ง (ต�อคน และจ�ายเตม็เดือน)                                                                                                                                                 

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

ประธานคณะกรรมการ 25,000 

กรรมการ และกรรมการอิสระ       15,000 

หมายเหตุ :  เงินประจําตําแหน�งสําหรับป5 2565 ซ่ึงผ�านการอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ให�จ�ายแก�กรรมการ ตั้งแต�
เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 
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เบ้ียประชุมกรรมการ และเบ้ียประชุมกรรมการชุดย�อย คร้ังละ (ต�อคน / กรณีท่ีมาประชุม)          

  (หน�วย : บาท) 

การประชุม ตําแหน�ง เบ้ียประชุม 

ประชุมคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ 20,000 

กรรมการ และกรรมการอิสระ 10,000 

ประชุมคณะกรรมการชุดย�อย 
ประธานคณะกรรมการชุดย�อย 10,000 

กรรมการชุดย�อย   7,000 

 หมายเหตุ : - เบ้ียประชุมกรรมการ และเบ้ียประชุมกรรมการชุดย�อย สําหรับป5 2565 ซ่ึงผ�านการอนุมัติจากท่ีประชุม 
ผู�ถือหุ�น ให�จ�ายแก�กรรมการท่ีเข�าร�วมประชุม ตั้งแต�เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566 

- กรรมการท่ีเปPนผู�บริหาร จะไม�ได�รับค�าตอบแทน ในส�วนของกรรมการ ได�แก� เงินประจําตําแหน�ง, 
เบ้ียประชุมกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 

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

 
ป5 2563 - 2564 จากสถานการณIการแพร�ระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงทําให�บริษัทฯ ได�รับผลกระทบท่ีส�งผลต�อยอดขาย 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายลดค�าตอบแทนกรรมการ ท้ังในส�วนของ “เงินประจําตําแหน�ง” และ “เบ้ียประชุมกรรมการ” ลง
ครึ่งหน่ึง ตั้งแต�เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 เพ่ือช�วยลดค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ 

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

ท่ีประชุมพิจารณา และออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

จํานวนเสียงท่ีเข�าประชุมและมสีิทธิออกเสียงรวม
จํานวนท้ังสิ้น (เสียง) 

เห็นด�วย (เสียง) 
ไม�เห็นด�วย 

(เสียง) 
งดออกเสียง 

(เสียง) 
บัตรเสีย 
(เสียง) 

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

100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมมีมติด�วยเสียงเปPนเอกฉันทI อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ สําหรับป5 พ.ศ. 2565 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอ 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�า เพ่ือความโปร�งใสในการประชุมและเปPนการให�สิทธิกับผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มอย�างเท�าเทียมกัน  
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�นท่ีจําหน�ายได�
ท้ังหมด ขอให�ท่ีประชุมพิจารณา แต�ถ�าซักถามปกติ ไม�ต�องนับจํานวนหุ�น 

ประธานฯ เปiดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือ
หุ�น และผู�รับมอบฉันทะท�านใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะท่ีได�สละเวลามาร�วมประชุมในครั้งน้ี และขอปiดการประชุม 
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ปTดประชุม เวลา 15.02 น. 

อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล�ว มีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข�าร�วมประชุมด�วย
ตนเองจํานวน 4 ราย และผู�รับมอบฉันทะจํานวน 27 ราย รวมท้ังสิ้น 31 ราย นับจํานวนหุ�นท่ีลงทะเบียนได�ท้ังสิ้น 247,847,286 หุ�น 
คิดเปPน 63.24% ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล�ว จากจํานวนหุ�นท่ีออกจําหน�าย และเรียกชําระแล�วเต็มมูลค�า จํานวน 
391,944,418 หุ�น โดยมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะมาประชุมไม�น�อยกว�า 25 ราย และมีจํานวนหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงใน
สามของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จึงถือว�าเปPนอันครบองคIประชุม 
 

 

 

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

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

 
ชื่อ – สกุล นายประวิทยI ตันติวศินชัย  

 
 

อายุ 66 ป5 
ท่ีอยู� 333/42 หมู�บ�านไม�ล�อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
ตําแหน�งในบริษัทฯ กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
วันท่ีแต�งตั้งเปPนกรรมการ 22 เมษายน 2542 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน�ง / ป5 รวม 9 วาระ / 23 ป5 
การศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

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

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

บจ. เอ็ม เค เรสโตรองตI 
 2537 - 2549 ผู�อํานวยการฝlายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองตI 

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 

- ไม�มี - 

ความสัมพันธIทางครอบครัว
ระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร 

- ไม�มี - 

ลักษณะความสมัพันธI 
ของกรรมการอิสระ 

 ความสัมพันธIทางครอบครัวกับผู�บริหาร หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบรษัิท หรือบริษัทย�อย  
- ไม�มี - 

 ความสัมพันธIกับบริษัทฯ/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย�งในปdจจุบัน 
หรือช�วง 2 ป5ท่ีผ�านมา 
- ไม�มี - 

 กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา 
- ไม�เปPน - 

 ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ เช�น ผู�สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
- ไม�เปPน - 

 ความสัมพันธIทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�อย�างเปPนอิสระ/
ระบุขนาดของรายการ (ถ�ามี) 
- ไม�มี – 
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คุณสมบัติต�องห�าม  ไม�มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพยIซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม�มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนIกับบริษัทฯ ในรอบป5ท่ีผ�านมา 

หลักเกณฑIและวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซตIนักลงทุนสัมพันธIของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปPนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปPนการล�วงหน�า 
แต�ไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรร
หาจึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชนIสูงสุดแก�การดําเนินการของบริษัทฯ เสนอให� 
นายประวิทยI ตันติวศินชัย ท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�ออีกวาระ
หน่ึง โดยเห็นว�า มีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญตัิบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปPนผู�
มีความรู� ความสามารถ ประสบการณI ในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ี
จะช�วยพัฒนาบริษัทฯ ได� จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปPนกรรมการของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต�งตั้ง กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�พิจารณาแล�วว�าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให�เปPนกรรมการอิสระ จะสามารถ

ให�ความเห็นได�อย�างอิสระ และเปPนไปตามหลักเกณฑIท่ีเก่ียวข�อง 
 ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ ตั้งแต�ป5 2542 รวม 23 ป5 โดยหากได�รับเลือกเข�าดํารงตําแหน�ง

อีกครั้ง จะดํารงตําแหน�งจนครบวาระน้ี รวมเปPนเวลา 26 ป5 
 ด�วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ น้ัน คือธุรกิจค�าปลีกท่ีต�องการความเช่ียวชาญ และความชํานาญ

เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย�างยิ่งในด�านสินค�าท่ีเปPนหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม�ได�มีการ
กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนป5ในการดํารงตําแหน�งของกรรมการอิสระ เน่ืองด�วยได�พิจารณา
แล�วเห็นว�าประสบการณI และความเช่ียวชาญในธุรกิจหนังสือน้ันมีความจําเปPน และสําคัญอย�าง
ยิ่งต�อการกําหนดนโยบาย กลยุทธI วิสัยทัศนI และการให�คําแนะนําต�างๆ เพ่ือช้ีแนะทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

การดํารงตําแหน�ง 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

มีจํานวน 1 บริษัท  
 กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองตI กรุ�ป 

การดํารงตําแหน�ง 
ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 

- ไม�มี - 
 

การดํารงตําแหน�งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจทําให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชนIต�อ  
บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

- ไม�มี - 
 

การเข�าร�วมประชุมในป5 2565  การประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ครัง้ท่ี 1/2565 จํานวน 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 6/6 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5/5 ครั้ง 

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในท�ายเอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 2 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 5 

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

 
ชื่อ – สกุล นายวรพจนI ฉัตรชัยกุลศิริ  

 
 

อายุ 63 ป5 
ท่ีอยู� 627/81 ซอย 49 ถนนสาธุประดษิฐI แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120 
ตําแหน�งในบริษัทฯ กรรมการ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
วันท่ีแต�งตั้งเปPนกรรมการ 26 กุมภาพันธI 2558 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน�ง / ป5 รวม 3 วาระ / 7 ป5 
การศึกษา  M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรIและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรI 
การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 สถาบันอ่ืน 

- ศูนยIส�งเสริมการพัฒนาความรู�ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพยIแห�งประเทศไทย : CFO’s 
Orientation Course for New IPOs Class 

ประวัติการทํางาน  26 ก.พ. 2558 - ปdจจุบัน กรรมการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 1 ก.ค. 2565 - ปdจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 16 ส.ค. 2562 - 24 ก.พ. 2564 กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 26 ก.พ. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 Chief Financial Officer, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 10 ส.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563 รองกรรมการผู�จดัการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 27 ก.พ. 2561 - 7 ก.ค. 2562 กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 1 ม.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2562 กรรมการอิสระ, บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 2557 - 2558 กรรมการผู�จดัการ, บจ. ซัมมิท คอรIปอเรช่ัน  
 2550 - 2555 กรรมการ, บจ. อินเตอรIเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักสI  
 2549 - 2555 รองกรรมการผู�อํานวยการ สายการเงินและบัญชี, 

บมจ. สมบูรณI แอ�ดวานซI เทคโนโลยี จํากัด 
 2547 – 2549 รองกรรมการอํานวยการ การเงินและการบริหาร,  

บมจ. สมบูรณI แอ�ดวานซI เทคโนโลยี จํากัด  
 2545 - 2547 ผู�อํานวยการบริหาร, บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล  

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 

- ไม�มี - 

ความสัมพันธIทางครอบครัว
ระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร 

- ไม�มี - 

ลักษณะความสมัพันธI 
ของกรรมการอิสระ 

 ความสัมพันธIทางครอบครัวกับผู�บริหาร หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบรษัิท หรือบริษัทย�อย  
- ไม�มี - 

 ความสัมพันธIกับบริษัทฯ/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย�งในปdจจุบัน 
หรือช�วง 2 ป5ท่ีผ�านมา 
- ไม�มี – 
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 กรรมการท่ีมีส�วนร�วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา 
- ไม�เปPน - 

 ผู�ให�บริการทางวิชาชีพ เช�น ผู�สอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
- ไม�เปPน - 

 ความสัมพันธIทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให�ไม�สามารถทําหน�าท่ีได�อย�างเปPนอิสระ/
ระบุขนาดของรายการ (ถ�ามี) 
- ไม�มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม�มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพยIซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม�มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนIกับบริษัทฯ ในรอบป5ท่ีผ�านมา 

หลักเกณฑIและวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซตIนักลงทุนสัมพันธIของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปPนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปPนการล�วงหน�า 
แต�ไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรร
หาจึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชนIสูงสุดแก�การดําเนินการของบริษัทฯ เสนอให� 
นายวรพจนI ฉัตรชัยกุลศิริ ท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�ออีกวาระ
หน่ึง โดยเห็นว�า มีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญตัิบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปPนผู�
มีความรู� ความสามารถ ประสบการณI ในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ี
จะช�วยพัฒนาบริษัทฯ ได� จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปPนกรรมการของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต�งตั้ง กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�พิจารณาแล�วว�าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให�เปPนกรรมการอิสระ จะสามารถ

ให�ความเห็นได�อย�างอิสระ และเปPนไปตามหลักเกณฑIท่ีเก่ียวข�อง 
 ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ ตั้งแต�ป5 2565 รวม 1 ป5 โดยหากได�รับเลือกเข�าดํารงตําแหน�งอีก

ครั้ง จะดํารงตําแหน�งจนครบวาระน้ี รวมเปPนเวลา 4 ป5 
 ด�วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ น้ัน คือธุรกิจค�าปลีกท่ีต�องการความเช่ียวชาญ และความชํานาญ

เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย�างยิ่งในด�านสินค�าท่ีเปPนหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม�ได�มีการ
กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนป5ในการดํารงตําแหน�งของกรรมการอิสระ เน่ืองด�วยได�พิจารณา
แล�วเห็นว�าประสบการณI และความเช่ียวชาญในธุรกิจหนังสือน้ันมีความจําเปPน และสําคัญอย�าง
ยิ่งต�อการกําหนดนโยบาย กลยุทธI วิสัยทัศนI และการให�คําแนะนําต�างๆ เพ่ือช้ีแนะทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

การดํารงตําแหน�ง 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม�มี - 
 

การดํารงตําแหน�ง 
ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 

- ไม�มี - 
 

การดํารงตําแหน�งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจทําให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชนIต�อ  
บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

- ไม�มี - 
 

การเข�าร�วมประชุมในป5 2565  การประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ครัง้ท่ี 1/2565 จํานวน 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 6/6 ครั้ง 

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

 
ชื่อ – สกุล นายทนง โชติสรยุทธI  

 
 

อายุ 69 ป5 
ท่ีอยู� 59/158 หมู�บ�านโฮมเพลส ซอยรามคําแหง 140 ถนนรามคําแหง  

แขวงราษฎรIพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
ตําแหน�งในบริษัทฯ กรรมการ 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม�เปPนผู�บริหาร 
วันท่ีแต�งตั้งเปPนกรรมการ 10 ตุลาคม 2517 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน�ง / ป5 รวม 17 วาระ / 48 ป5 
การศึกษา  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตรI 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟqา จุฬาลงกรณIมหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 

 สถาบันอ่ืน 
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง รุ�นท่ี 3 

ประวัติการทํางาน  2536 - ปdจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2530 - 30 พ.ย. 2561 กรรมการผู�จดัการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2517 - 2536 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2528 - 2530 กรรมการ และรองกรรมการผู�จัดการด�านการตลาด 

บจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 2553 - ปdจจุบัน ผู�อํานวยการโรงเรยีนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนI 
 2549 - ปdจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา  

บจ. เพลินพัฒนI 
 2546 - ปdจจุบัน กรรมการ โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนI 
 2546 - 2549 กรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนI 
 2556 - 30 มี.ค. 2564 ประธานคณะกรรมการ บจ. เบสแล็บ 
 2527 - ปdจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มแอนดIอี 
 2555 - ปdจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองตI กรุ�ป 
 2544 - 2561 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ�คเซ็นเตอรI  

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 

9,698,247 หุ�น คิดเปPนร�อยละ 2.4744 ของหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(การถือหุ�นในบริษัทฯ รวมจํานวนการถือหุ�นของคู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ) 

ความสัมพันธIทางครอบครัว
ระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร 

- ไม�มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม�มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพยIซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม�มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนIกับบริษัทฯ ในรอบป5ท่ีผ�านมา 
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หลักเกณฑIและวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซตIนักลงทุนสัมพันธIของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปPนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปPนการล�วงหน�า 
แต�ไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรร
หาจึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชนIสูงสุดแก�การดําเนินการของบริษัทฯ เสนอให� นาย
ทนง โชติสรยุทธI ท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�ออีกวาระหน่ึง โดย
เห็นว�า มีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปPนผู�มีความรู� 
ความสามารถ ประสบการณI ในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะช�วย
พัฒนาบริษัทฯ ได� จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปPนกรรมการของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต�งตั้ง กรรมการท่ีไม�เปPนผู�บริหาร 
การดํารงตําแหน�ง 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

มีจํานวน 1 บริษัท  
 กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองตI กรุ�ป 

การดํารงตําแหน�ง 
ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 

มีจํานวน 2 บริษัท  
 กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและผู�อํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนI 
 กรรมการ บจ. เอ็ม แอนดI อี 

การดํารงตําแหน�งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจทําให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชนIต�อ  
บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

- ไม�มี - 
 

การเข�าร�วมประชุมในป5 2565  การประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ครัง้ท่ี 1/2565 จํานวน 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 6/6 ครั้ง 
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ประวัติของบุคคลที่ได�รับการเสนอช่ือให�เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน�งตามวาระ 

 
ชื่อ – สกุล นายรุ�งกาล ไพสิฐพานิชตระกลู  

 
 

อายุ 47 ป5 
ท่ีอยู� 337/8 ถนนพิพิธประสาท ตําบลพระปฐมเจดียI อําเภอเมืองนครปฐม  

จังหวัดนครปฐม  73000 
ตําแหน�งในบริษัทฯ กรรมการ, กรรมการผู�จัดการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 
ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีเปPนผู�บริหาร 
วันท่ีแต�งตั้งเปPนกรรมการ 16 สิงหาคม 2562 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน�ง / ป5 รวม 2 วาระ / 3 ป5 
การศึกษา  ปริญญาโท, การจัดการ สาขาบริหารธุรกิจโทรคมนาคม, มหาวิทยาลยัเวปสเตอรI, สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี, รัฐศาสตรIบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรI 
การอบรมบทบาทหน�าท่ีกรรมการ - ไม�มี - 
ประวัติการทํางาน  1 มี.ค. 2564 - ปdจจุบัน กรรมการผู�จดัการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

 16 ส.ค. 2562 - ปdจจุบัน กรรมการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
 16 ส.ค. 2562 - ปdจจุบัน กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน  
 16 ส.ค. 2562 - ปdจจุบัน กรรมการ, บจ. เบสแล็บ 
 1 พ.ค. 2559 - ปdจจุบัน ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร, บจ. ซัมมิท คอรIปอเรช่ัน  
 2556  - ปdจจุบัน  กรรมการผู�จดัการ, บจ. รัตนจารุทัศนI  
 1 ต.ค. 2562 - 10 ม.ค. 65  ผู�อํานวยการสายงานซีเอ็ดบุ�คเซ็นเตอรI,  

บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 16 ส.ค. 2562 - 24 ก.พ. 64 เลขานุการบริษัท, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน  
 10 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 64 รองกรรมการผู�จดัการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน  
 1 ม.ค. 2548 - 30 เม.ย. 2559 ผู�อํานวยการฝlายพัฒนาธุรกิจ, บจ. ซัมมิท วินดIมิลลI 

กอลIฟคลับ  

จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 

1,000,000 หุ�น คิดเปPนร�อยละ 0.2551 ของหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(การถือหุ�นในบริษัทฯ รวมจํานวนการถือหุ�นของคู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ) 

ความสัมพันธIทางครอบครัว
ระหว�างกรรมการและผู�บรหิาร 

- ไม�มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม�มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพยIซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม�มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนIกับบริษัทฯ ในรอบป5ท่ีผ�านมา 

หลักเกณฑIและวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได�ประกาศบนเว็บไซตIนักลงทุนสัมพันธIของบริษัทฯ เพ่ือเชิญให�ผู�ถือหุ�นเสนอรายช่ือบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเปPนกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเปPนการล�วงหน�า 
แต�ไม�มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือบุคคล หรือวาระการประชุมเข�ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรร
หาจึงได�พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชนIสูงสุดแก�การดําเนินการของบริษัทฯ เสนอให� นายรุ�ง
กาล ไพสิฐพานิชตระกูล ท่ีพ�นจากตําแหน�งตามวาระ กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�ออีกวาระ
หน่ึง โดยเห็นว�า มีคุณสมบัติครบถ�วนตามพระราชบัญญตัิบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปPนผู�
มีความรู� ความสามารถ ประสบการณI ในธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ี
จะช�วยพัฒนาบริษัทฯ ได� จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปPนกรรมการของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต�งตั้ง กรรมการท่ีเปPนผู�บริหาร 
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การดํารงตําแหน�ง 
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม�มี - 
 

การดํารงตําแหน�ง 
ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 

มีจํานวน 2 บริษัท  
 กรรมการ บจ. เบสแล็บ 
 กรรมการ บจ. รัตนจารุทัศนI  

การดํารงตําแหน�งในกิจการอ่ืนท่ี
อาจทําให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชนIต�อ  
บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 

- ไม�มี - 
 

การเข�าร�วมประชุมในป5 2565  การประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ครัง้ท่ี 1/2565 จํานวน 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 6/6 ครั้ง 
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คํานิยามกรรมการอิสระ 

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

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

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

2. ไม�เปPน หรือเคยเปPนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง เว�น
แต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป5 

3. ไม�เปPนบุคคลท่ีมีความสัมพันธIทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปPน บิดามารดา คู�
สมรส พ่ีน�อง และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตร ของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�รับ
การเสนอให�เปPนผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย�อย 

4. ไม�มี หรือเคยมีความสัมพันธIทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
ในลักษณะท่ีอาจเปPนการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�างอิสระของตน รวมท้ังไม�เปPน หรือเคยเปPนผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการอิสระ หรือผู�บริหาร ของผู�ท่ีมีความสัมพันธIทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย 
บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป5 

5. ไม�เปPน หรือเคยเปPนผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง และ
ไม�เปPนผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการซ่ึงไม�ใช�กรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคล หรืออาจมีความขัดแย�งสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�
พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป5 

6. ไม�เปPน หรือเคยเปPนผู�ให�บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ได�รับค�าบริการเกินกว�าสองล�านบาทต�อป5 จากบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย�ง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู�ให�บริการทางวิชาชีพเปPนนิติบุคคล ให�รวมถึงการเปPนผู�ถือหุ�นรายใหญ�  กรรมการ ซ่ึงไม�ใช�
กรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นส�วนผู�จัดการ ของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะ
ดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ป5 

7. ไม�เปPนกรรมการท่ีได�รับการแต�งตั้งข้ึนเพ่ือเปPนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเปPนผู�ถือ
หุ�นรายใหญ� หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเปPนผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

8. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกัน และเปPนการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย�อย หรือไม�เปPน
หุ�นส�วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส�วน หรือเปPนกรรมการท่ีมีส�วนร�วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ�นเกินร�อยละหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�าง
เดียวกัน และเปPนการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย�อย 

9. ไม�มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเปPนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

10. ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เปPนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะดังกล�าวแล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยใน
ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคIคณะ (Collective Decision) 
ได� 
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เอกสารแนบ 3 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 6 

พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบญัชี และกําหนดค�าตอบแทน ประจําป5 2566 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยพิจารณาแต�งตั้งผู�สอบ
บัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปPนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป5 2566 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปPน
อิสระของผู�สอบบัญชี ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให�คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต�งตั้ง นางสาวนันทIนภัส 
วรรณสมบูรณI (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว�าง (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318)  และ/หรือ ผู�สอบบัญชีท�านอ่ืน ซ่ึง
บริษัทมอบหมายให�เปPนผู�สอบบัญชีผู�รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปPนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และขออนุมัติ
ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําป5 2566 ของบริษัทฯ จํานวนรวมท้ังสิ้นไม�เกิน 1,060,000 บาท (ค�าตอบแทนดังกล�าว ไม�รวมค�า
เดินทางในการปฏิบัติงาน ค�าท่ีพัก และค�าสังเกตการณIในการตรวจนับสินค�า) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว�าคณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู�สอบบัญชี ตลอดจนการกําหนด
ค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมแล�ว จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นพิจารณา ดังน้ี 

1. เสนอให�แต�งตั้งผู�สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซ่ึงตั้งอยู�เลขท่ี 178 อาคารธรรมนิติ ช้ัน 6-7 ซอยเพ่ิม
ทรัพยI (ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 เปPนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังน้ี 

รายนาม ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 

จํานวนป5ท่ีสอบบัญช ี
ให�บริษัทฯ 

 

1) นางสาวนันทIนภัส วรรณสมบูรณI 7793 4 ป5 (2562-2565) และ/หรือ 

2) นางสาวสลุลิต อาดสว�าง 7517 - และ/หรือ 

3) นางสาวโชติมา กิจศิรกร 7318 - และ/หรือ 

ผู�สอบบัญชีท�านอ่ืน ซ่ึงบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มอบหมายให�เปPนผู�สอบบัญชีผู�รบัผิดชอบ 

 
2. พิจารณากําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ประจําป5 2566 ตามรายละเอียด

ดังต�อไปน้ี 
(หน�วย : บาท) 

ค�าสอบบัญช ี
ป5 2566 

(ป5ท่ีเสนอ) 
ป5 2565 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 - - 

สําหรับบริษัทย�อย คณะกรรมการของแต�ละบริษัท ได�พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (บริษัทสอบบัญชีราย
เดียวกัน) เปPนผู�สอบบัญชี โดยบริษัทย�อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒนI จํากัด และบริษัท เบสแล็บ จํากัด 

ท้ังน้ี บริษัทร�วม ไม�ได�ใช�บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปPนผู�สอบบัญชี เน่ืองจากผู�บริหารของบริษัทฯ ไม�มีอํานาจในการ
ควบคุม และบริหารงานในบริษัทร�วม จึงไม�มีอํานาจสั่งการให�บริษัทร�วมใช�ผู�สอบบัญชีเดียวกันได� 

สําหรับค�าบริการอ่ืน (Non Audit Services) ในรอบป5บัญชีท่ีผ�านมา บริษัทฯ และบริษัทย�อย ไม�มีการรับบริการอ่ืนจาก
สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับผู�สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด 
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อน่ึง ผู�สอบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ท่ีเสนอแต�งตั้งเปPนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม�มีความสัมพันธI หรือ
ส�วนได�เสียกับบริษัท หรือบริษัทย�อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลดังกล�าว ในลักษณะท่ีจะกระทบต�อการ
ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างอิสระ 
 

ข�อมูลของผู�สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

ชื่อ – สกุล นางสาวนันทIนภัส วรรณสมบูรณI 

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7793 

จํานวนป5ท่ีสอบบัญชีให�บริษัทฯ เปPนผู�ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ป5 2562-2565 รวมเปPนเวลา 4 ป5 
ประวัติการศึกษา 2537 ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ประสบการณIทํางาน ประสบการณIด�านการตรวจสอบบัญชีมากกว�า 20 ป5 

 
ชื่อ – สกุล นางสาวสุลลิต อาดสว�าง 

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517 

จํานวนป5ท่ีสอบบัญชีให�บริษัทฯ ยังไม�เคยเปPนผู�ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประวัติการศึกษา - 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรIวิโรฒ ประสานมติร 
- 2536 ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ประสบการณIทํางาน - ประสบการณIด�านการตรวจสอบบัญชีมากกว�า 20 ป5 

- ประสบการณIด�านการตรจสอบพิเศษ Due Diligence 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7318 

จํานวนป5ท่ีสอบบัญชีให�บริษัทฯ ยังไม�เคยเปPนผู�ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 
ประวัติการศึกษา - 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพในพระ

บรมราชูปถัมภI 
- 2540 ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ประสบการณIทํางาน - ประสบการณIด�านการตรวจสอบบัญชีมากกว�า 20 ป5 

- ประสบการณIด�านตรวจสอบภายใน 2 ป5 
- ประสบการณIงานวางระบบบัญชี 2 ป5 
- ประสบการณIด�านการตรจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว�า 5 ป5 
- ประสบการณIงานท่ีปรึกษาด�านบัญชีให�บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยI 2 ป5 
 

โดยผู�สอบบัญชีท้ัง 3 ท�านดังกล�าว ไม�มีมีความสัมพันธIหรือส�วนได�เสียกับบริษัทฯ บริษัทย�อย ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�ท่ี
เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล�าว 
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เอกสารแนบ 4 :  ประกอบการพจิารณาในวาระท่ี 7 

ค�าตอบแทนกรรมการ สําหรับป5 2566 

 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได�พิจารณาค�าตอบแทน สําหรับกรรมการ และกรรมการชุดย�อย สําหรับผล
การดําเนินงานป5 2566 โดยกลั่นกรองอย�างละเอียด และมีหลักเกณฑIท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ ประเภท ขนาด ซ่ึงสอดคล�อง
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค�าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท
ฯ ตลอดจนภาระหน�าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย�อย ซ่ึงได�นําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
เห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติต�อไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ค�าตอบแทนกรรมการ สําหรับป� 2566 

วงเงินบําเหน็จกรรมการ 

วัตถุประสงคI และเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอให�ผู�ถือหุ�นพิจารณาบําเหน็จ
กรรมการ สําหรับป5 2566 ในวงเงินรวมท้ังสิ้นไม�เกิน 5,000,000 บาท และมอบหมายให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให�แจ�งผู�ถือหุ�นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู�ถือหุ�นป5ถัดไป 

(หน�วย : บาท) 

บําเหน็จ 
ป5 2566 

(ป5ท่ีเสนอ) 
ป5 2565 ป5 2564 ป5 2563 ป5 2562 

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

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว�าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได�พิจารณา
กลั่นกรองการกําหนดค�าบําเหน็จกรรมการป5 2566 ท่ีเหมาะสมแล�ว จึงเห็นสมควรเสนอให�ท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น พิจารณา
บําเหน็จกรรมการ สําหรับป5 2566 ในวงเงินรวมท้ังสิ้นไม�เกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเท�ากับวงเงินท่ีได�รับอนุมัติในป5ก�อน และมอบหมาย
ให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให�แจ�งผู�ถือหุ�นรับทราบการจัดสรรใน
การประชุมป5ถัดไป 

 
 
 

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

ตําแหน�ง 
ป5 2566 

(ป5ท่ีเสนอ) 
ป5 2565 ป5 2564 ป5 2563 ป5 2562 

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 
ป5 2566 

(ป5ท่ีเสนอ) 
ป5 2565 ป5 2564 ป5 2563 ป5 2562 

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 สําหรับป5 2566 ซ่ึงผ�านการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู�ถือหุ�น ให�จ�ายแก�กรรมการตั้งแต�เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 

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

- คณะกรรมการชุดย�อยจํานวน 2 คณะ ประกอบด�วย  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาผลตอบแทน 

 
 
สิทธิประโยชนIอ่ืนๆ 

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

 
 
แจ(งเพ่ือทราบ – การจัดสรร “บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป� 2565” 

ตามท่ีประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งท่ี 1/2565 มีมติอนุมัติค�าบําเหน็จกรรมการสําหรับป5 พ.ศ. 2565 ในวงเงินรวมท้ังสิ้นไม�
เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ�งให�ผู�
ถือหุ�นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู�ถือหุ�นป5ถัดไปน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งท่ี 1/2566 
เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธI พ.ศ. 2566 ได�มีมติ “งดจ�าย” บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป5 2565 

(หน�วย : บาท)

ตําแหน�ง 
บําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงาน 

ป5 2565 ป5 2564 ป5 2563 ป5 2562 ป5 2561 
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 เปPนผู�ท่ีมีความรู�

ความเข�าใจ หรือมีประสบการณIด�านบัญชี หรือการเงินโดยตรง 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สอบทานให�บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�อง และเพียงพอ 

2. สอบทานให�บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปPนอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต�งตั้งโยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน�วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให�บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพยI  และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปPนอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเปPนผู�สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทน
ของบุคคลดังกล�าว รวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม�มีฝlายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป5ละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชนI ให�เปPนไปตามกฎหมาย และข�อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยI ท้ังน้ี เพ่ือให�มั่นใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผล และเปPนประโยชนIสูงสุดต�อบริษัทฯ 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปiดเผยไว�ในรายงานประจําป5ของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล�าวต�องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เปPนท่ีเช่ือถือได�ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพยI หรือ

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

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

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�บริหาร
สูงสุดด�านการบัญชีและการเงิน ติดตามแผนสืบทอดตําแหน�งเพ่ือสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน�ง
ผู�บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตําแหน�งว�างลง 

2. กําหนดวิธีการ และหลักเกณฑIการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการผู�จัดการ รองกรรมการผู�จัดการ ผู�บริหารสูงสุดด�าน
การบัญชีและการเงิน เพ่ือให�เกิดความโปร�งใส 

3. กําหนดวิธีการ และหลักเกณฑIการเสนอรายช่ือบุคคลผู�มีคุณสมบัติ เปPนการล�วงหน�าจากผู�ถือหุ�นส�วนน�อย เพ่ือการปฎิบัติ
ต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเปPนธรรม และเท�าเทียมกัน 

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

5. พิจารณากําหนดค�าตอบแทนประจําป5ของกรรมการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหารระดับสูง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดต�างๆ ท่ีคณะกรรมการแต�งตั้ง และพนักงาน  

6. สอบทานอํานาจการอนุมัติของบริษัทฯ ให�มีความสมเหตุสมผลในการปฎิบัติงาน และนําเสนอต�อคณะกรรมการเพ่ือ
อนุมัติ  

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

8. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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เอกสารแนบ 6 

ข�อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
 
 

ชื่อ – สกุล นายเกษมสนัตI  วีระกุล  
 
 

อายุ 59 ป5 
ท่ีอยู� เลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตี้สมารIทคอนโด ช้ัน P2  

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ตําแหน�งในบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
วันท่ีแต�งตั้งเปPนกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2561 
จํานวนวาระการดํารงตําแหน�ง / ป5 รวม 3 วาระ / 4 ป5 
การศึกษา  นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุlน มหาวิทยาลัย โอซาก�า 

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรI (ภาคภาษาอังกฤษ) 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรI 

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

ประวัติการทํางาน  16 ก.ค. 2563 - ปdจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม,  
บมจ. สายการบินนกแอรI 

 27 เม.ย. 2563 - ปdจจุบัน กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทรI 

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

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

พิทักษI และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยIวุฒิสภา  
 16 ส.ค. 2564 - ปdจจุบัน บรรณาธิการบริหาร ศูนยIบริหารสือ่สารในภาวะวิกฤต เพ่ือ

วางกลยุทธIสื่อสาร ศบค.  
 5 มิ.ย. 2561 - ปdจจุบัน กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธI

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

ภาครัฐเพ่ือสร�างการรับรู� และความเข�าใจให�แก�ประชาชน 
คณะกรรมการประชาสัมพันธIแห�งชาติ  

 31 พ.ค. 2559 - ปdจจุบัน คณะอนุกรรมการสื่อสารองคIกรเพ่ือการต�อต�านการทุจริต 
สานักงานคณะกรรมการปqองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ (ปปช.) 

 29 ม.ค. 2558 - 2563 กรรมการ, บมจ. แอ�ดวานซIไลฟ� 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 2565) 

- ไม�มี - 
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คุณสมบัติต�องห�าม  ไม�มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพยIซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม�มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนIกับบริษัทฯ ในรอบป5ท่ีผ�านมา 

การมีส�วนได�เสียพิเศษในวาระท่ี
พิจารณา 

- ไม�มี - 
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เอกสารแนบ 6 

ข�อมูลของเลขานุการบริษัท ประกอบการมอบฉันทะของผู�ถือหุ�น 
 

 
ชื่อ – สกุล นายศุภรัตนI  ต้ังศรีวงศI  

 
 

อายุ 51 ป5 
ท่ีอยู� 1858/87-90 อาคารอินเตอรIลิ้งคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 19  

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ตําแหน�งในบริษัทฯ ผู�อํานวยการสายงาน ซีเอ็ดบุ�คเซ็นเตอรI, ผู�อํานวยการฝlาย Corporate 

Planning & Business Expansion และเลขานุการบริษัท 
วันท่ีแต�งตั้งเปPนเลขานุการบริษัท 25 กุมภาพันธI 2564 
การศึกษา  ปริญญาตรี (วทบ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรI คณะวิทยาศาสตรI มหาวิทยาลยัเชียงใหม� 
ประวัติการทํางาน  11 ม.ค. 2565 – ปdจจุบัน  ผู�อํานวยการสายงานซีเอ็ดบุ�คเซ็นเตอรI,  

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

Expansion, บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 1 ต.ค. 2561 - 21 พ.ย. 2562  ผู�ช�วยผู�อํานวยการซีเอ็ดบุ�คเซ็นเตอรIด�านงานบริหารสินค�า 

Non-book, บมจ. ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2561 Assistant Director of Business Development, บจ. 

รัตนจารุทัศนI 
 1 พ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2559 Assistant Director of Sales, บจ. ซัมมิท วินดIมลิลI 

กอลIฟคลับ 
จํานวนการถือหุ�นในบริษัทฯ 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) 

- ไม�มี - 

คุณสมบัติต�องห�าม  ไม�มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกับทรัพยIซ่ึงได�กระทําโดยทุจริต 
 ไม�มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนIกับบริษัทฯ ในรอบป5ท่ีผ�านมา 
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เอกสารแนบ 7 

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

 

 

 

ผู�ถือหุ�นท่ีเปRนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

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

หนังสือเดินทาง 

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 บัตร

ประจําตัวข�าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องด�วย 

ผู�ถือหุ�นท่ีเปRนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

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

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

ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคล ซ่ึงเปPนผู�เข�าร�วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปPนผู�ถือ
หุ�น 

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

ช่ือบุคคลผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลตามท่ีระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยกระทรวงพาณิชยI 
พร�อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคลน้ัน (ถ�ามี) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�น ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และมี
ข�อความแสดงให�เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซ่ึง
เปPนผู�ถือหุ�น 

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

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

 

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

โปรดเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช�นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู�ถือหุ�นเปPนนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน
ให�ใช�เอกสารต�อไปน้ี 

 สําเนาหนังสือเดินทางของผู�ถือหุ�น หรือผู�แทนนิติบุคคล หรือผู�รับมอบฉันทะ ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�อง 
 สําเนาหนังสือรับรองการเปPนนิติบุคคลท่ีออกโดยส�วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู� โดยจะต�องมี

รายละเอียดช่ือนิติบุคคลผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไข หรือข�อจํากัดในการลงลายมือช่ือ 
 เอกสารท่ีมิได�มีต�นฉบับเปPนภาษาอังกฤษจะต�องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร�อมด�วย และให�ผู�แทนนิติ

บุคคลน้ันรับรองความถูกต�องของคําแปล 

ผู�ถือหุ�นท่ีเปRนผู�ลงทุนต�างประเทศ และแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปRนผู�รับฝาก และดูแลหุ�น 
 เอกสารเช�นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจจากผู�ถือหุ�นให�คัสโตเดียนเปPนผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 หนังสือยืนยันว�าคัสโตเดียนผู�ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได�รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

 
 

 

บริษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชยI ได�กําหนดไว� ซ่ึงเปPนแบบ
หนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต�างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นท่ีไม�สามารถเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น
ของบริษัทฯ ได�ด�วยตนเองสามารถมอบฉันทะได� โดยดําเนินการดังน้ี 

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

(2) ปiดอากรแสตมป� จํานวน 20 บาท พร�อมท้ังขีดฆ�าลงวันท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล�าว เพ่ือให�ถูกต�อง และมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ท้ังน้ีบริษัทฯ ได�อํานวยความสะดวกในการปiดอากรแสตมป�ให�แก�ผู�รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเข�าร�วม
ประชุม 

(3) กรุณาส�งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “หน�วยงานนักลงทุนสัมพันธI” ภายในวันท่ี 26 เมษายน 2566 เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ี
ของบริษัทฯ ได�ตรวจสอบเอกสารทันเวลาก�อนเริ่มการประชุม 

ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงจะถือหุ�นของบริษัทฯ จํานวนเท�าใด ผู�ถือหุ�นไม�สามารถแบ�งแยกจํานวนหุ�นโดยมอบฉันทะให�ผู�รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพ่ือแบ�งแยกการลงคะแนนเสียงได� 

อน่ึง บริษัทฯ จัดให�มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีง�ายไม�ซับซ�อน) และ แบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะ
ท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเปPนผู�ลงทุนต�างประเทศ และแต�งตั้งให�คัสโตเดียนในประเทศไทยเปPนผู�รับฝาก และดูแลหุ�น) เพ่ือให�ผู�ถือหุ�น
สามารถพิมพIข�อมูลได�จากเว็บไซตIของบริษัทฯ ทาง http://corporate.se-ed.com 
 
 

วิธีการมอบฉันทะ 



  

 41 

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น ก�อนเริ่มการประชุมไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง หรือตั้งแต�เวลา 12:00 น. 
เปPนต�นไป ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIลิ้งคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 9 (ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอรI) ถนนเทพรัตน แขวงบาง
นาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีได�แนบมาพร�อมน้ี 

 
 

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต�ละวาระจะกระทําโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนท่ีผู�ถือหุ�นได�รับจากการ
ลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนให�ถือหน่ึงหุ�นเปPนหน่ึงเสียง ผู�ถือหุ�นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับ
จํานวนหุ�นท่ีมี หรือท่ีได�รับมอบฉันทะมา ท้ังน้ีในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง 
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�า
ออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ�งคะแนนเสียง จะถือว�าเปPนการงดออกเสียงท้ังหมด ส�วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ�า
ออกเสียงเกิน จะถือว�าเปPนการงดออกเสียงท้ังหมด แต�ถ�าออกเสียงขาดจํานวน จะถือว�าส�วนท่ีขาดเปPนการงดออกเสียง 

2. ประธานจะสอบถามท�านผู�ถือหุ�นท่ีต�องการออกเสียงไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส�งใบลงคะแนน
ให�กับเจ�าหน�าท่ี เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีทําการตรวจนับคะแนน กรณีท่ีไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียงให�ถือ
ว�าท�านผู�ถือหุ�นเห็นชอบ หรือเห็นด�วยตามมติท่ีนําเสนอ 

3. เจ�าหน�าท่ีจะตรวจนับคะแนน โดยการใช�ระบบบารIโค�ด สแกนแถบบารIโค�ดบนใบลงคะแนน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การนับคะแนนในแต�ละวาระ และจะประกาศให�ท่ีประชุมรับทราบต�อไป 

4. ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีมีบัตรลงคะแนน ประสงคIจะไม�อยู�ในห�องประชุมในระหว�างการประชุมวาระใด และต�องการรักษา
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท�านในวาระน้ันๆ ขอให�ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระน้ันๆ และมอบให�กับ
เจ�าหน�าท่ีท่ีหน�าประตูด�วย เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีได�ตรวจนับคะแนน เมื่อถึงวาระน้ันๆ  หากไม�ได�มอบไว� บริษัทฯ จะถือว�า
ท�านได�ออกเสียงเห็นด�วยในวาระน้ันๆ รวมท้ังวาระท่ีเหลืออยู�ท้ังหมด 

5. สําหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน�งตามวาระ  เพ่ือให�
สอดคล�องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู�ถือหุ�นประจําป5 ของสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย  สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยIและตลาดหลักทรัพยI (ก.ล.ต.) ท่ีต�องการให�มีการนับคะแนน
จากใบลงคะแนนทุกใบ ดังน้ันเพ่ือให�จํานวนหุ�น และคะแนนเสียงมีความแน�นอน บริษัทจะหยุดพักการลงทะเบียน
ช่ัวคราวเมื่อเริ่มวาระน้ี และขณะท่ีมีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห�องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็น
ด�วยท้ังหมดของวาระน้ีในห�องประชุม เพ่ือรวบรวมไว�ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระน้ีจะเปPนการ
ลงคะแนนเปPนรายบุคคล 

6. ก�อนการลงมติในแต�ละวาระ ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับวาระน้ันๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให�ผู�ถือหุ�นท่ีต�องการซักถามกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล�ว ขอให�แจ�งต�อท่ีประชุม
ก�อนด�วยว�า เปPนผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะ จากน้ันกรุณาแจ�งช่ือ และนามสกุล ก�อนซักถาม หรือแสดงความเห็น 
ด�วยทุกครั้ง 

อย�างไรก็ตาม สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีออกเสียงเห็นด�วยในแต�ละวาระ ขอให�ส�งใบลงคะแนนก�อนออกจากห�องประชุม เพ่ือให�ฝlาย
จัดการประชุมเก็บไว�เปPนหลักฐาน 
 
  

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ ูถ้ือห ุ้น 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
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เอกสารแนบ 8 

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

ข�อ 31. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเปPนการประชุมสามัญประจําป5 ภายในสี่เดือน นับแต�วันสิ้นสุดของ
รอบป5บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล�าวแล�ว ให�เรียกว�าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปPนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร หรือผู�ถือหุ�นรวมกันนับจํานวนหุ�นได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในห�าของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�
ท้ังหมด หรือผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�ายี่สิบห�าคนซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จะเข�าช่ือ
กันทําหนังสือขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเปPนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได� แต�ต�องระบุเหตุผลในการท่ีขอให�เรียก
ประชุมไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 1 เดือนนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจาก
ผู�ถือหุ�น 

ข�อ 32. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นน้ัน ให�คณะกรรมการจัดทําเปPนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลาระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุมพร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�ชัดเจนว�าเปPนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล�วแต�กรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�ถือหุ�น และนายทะเบียน
ทราบ ไม�น�อยกว�าเจ็ดวันก�อนวันประชุม ท้ังน้ีให�โฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพIติดต�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�าคน  
หรือไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนหุ�นท่ีออกจําหน�ายได�
ท้ังหมด จึงจะเปPนองคIประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เมื่อล�วงเวลานัดไปแล�วถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าประชุมไม�ครบ
องคIประชุมตามท่ีกําหนดไว� หากว�าการประชุมผู�ถือหุ�นได�เรียกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ การประชุมเปPนอันระงับไป ถ�าการประชุมผู�
ถือหุ�นน้ันมิใช�เปPนการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม� และให�ส�งหนังสือประชุมไปยังผู�ถือหุ�นไม�น�อยกว�าเจ็ดวัน
ก�อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม�บังคับว�าจะต�องครบองคIประชุม 

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

1. ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) ซ่ึงมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ถ�ามีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปPนเสียงช้ีขาด 

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

บุคคลอ่ืนเข�าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคIจะแบ�งกําไรขาดทุนกัน 
ข�อ 35. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําป5พึงกระทํา มีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต�อท่ีประชุมแสดงว�า ในรอบป5ท่ีผ�านมากิจการของ
บริษัทได�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) เปPนผู�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�งต้ังบุคคลเปPนผู�รับมอบฉันทะได� 3 คน โดยผู�รับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท�าน้ันท่ีจะเปPนผู�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.) 

 นายเกษมสันตI วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 59 ป5 / Years 
  อยู�บ�านเลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิต้ีสมารIทคอนโด 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  นายศุภรัตนI ต้ังศรีวงศI / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary  อายุ / Age 51 ป5 / Years 
อยู�บ�านเลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอรIล้ิงคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / 
Residing at 1858/87-90, Interlink Tower Bangna Building, 19th Floor, Debaratna Road., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, 
Thailahd. ZIP code 10260 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

 
 

อากรแสตมป� 
20 บาท 

Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปPนผู�แทนของข�าพเจ�า เพื่อเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า ในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป5 
คร้ังท่ี 1/2566 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIล้ิงคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� 
เขตบางนา 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.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 
02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna -Tai, Bangna, 
Bangkok Thailand., 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 
 (                                                                      ) 
 
 

หมายเหต ุ/ Remarks 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปPนผู�เข�าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยกจํานวนหุ�นให�ผู�รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได� / 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. ซ่ึงเปPนแบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเปPนผู�ลงทุนต�างประเทศ และแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปPนผู�รับ
ฝากและดูแลหุ�น ซ่ึงบริษัทฯ ได�เผยแพร�ไว�บนเว็บไซตIของบริษัทฯ http://corporate.se-ed.com เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถดึงข�อมูลมาใช�ได�ตามความ
เหมาะสม / 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  
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนําแบบฟอรIมลงทะเบียนเข�าร�วมการประชุมซ่ึงพิมพIบารIโค�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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  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) เปPนผู�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�งต้ังบุคคลเปPนผู�รับมอบฉันทะได� 3 คน โดยผู�รับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท�าน้ันท่ีจะเปPนผู�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.) 

 นายเกษมสันตI วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 59 ป5 / Years 
  อยู�บ�านเลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิต้ีสมารIทคอนโด 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  นายศุภรัตนI ต้ังศรีวงศI / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary  อายุ / Age 51 ป5 / Years 
อยู�บ�านเลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอรIล้ิงคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / 
Residing at 1858/87-90, Interlink Tower Bangna Building, 19th Floor, Debaratna Road., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, 
Thailahd. ZIP code 10260 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

 

อากรแสตมป� 
20 บาท 

Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปPนผู�แทนของข�าพเจ�า เพื่อเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า ในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป5 
คร้ังท่ี 1/2566 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIล้ิงคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� 
เขตบางนา 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.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 
02:00 p.m.  at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna -Tai, Bangna, 
Bangkok, Thailand., 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 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2022 held on April 21, 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 ประจําป5 2565 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Performance and the Board of Director’s Meeting Report of 2022. 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัต ิและรบัรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด

วันเดียวกัน  ซ่ึงผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชปีระจําป5 2565 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2022, the Income 

Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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�ายป>นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป5 2565 
Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company’s Performance in 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 
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 การเลือกต้ังกรรมการเปPนรายบุคคล ดังน้ี / Election of each individual director as follows: 

1. นายประวิทยI ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai 

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

2. นายวรพจนI ฉัตรชัยกุลศิริ / Mr. Worapote Chutchaikulsiri. 

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

3. นายทนง โชติสรยุทธI / Mr. Thanong Chotisorayuth 

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

4. นายรุ�งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล / Mr. Rungkan Paisitpanichtrakul 

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทน ประจําป5 2566 
Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2023. 

 (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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 สําหรับป5 2566 
Agenda No. 7 To consider the Directors’ remuneration for the year 2023. 

 (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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 พิจารณาอนุมัต แก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อที่ 24, 26, 31 และ 32 
Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association by amending Articles 24, 26, 31 

and 32 
 (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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
Agenda No. 9 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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�เปPนไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว�าการลงคะแนนเสียงน้ันไม�ถูกต�อง และไม�ใช�เปPน
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�ระบุความประสงคIในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม�ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
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 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 
หมายเหต ุ/ Remarks 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปPนผู�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�รับมอบฉันทะเปPนผู�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 หรือเลือกต้ังกรรมการเปPนรายบุคคล / 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. ซ่ึงเปPนหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีง�ายไม�ซับซ�อน และ แบบ ค. ซ่ึงเปPนแบบท่ีใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเปPนผู�ลงทุนต�างประเทศ และ
แต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปPนผู�รับฝาก และดูแลหุ�น ซ่ึงบริษัทฯ ได�เผยแพร�ไว�บนเว็บไซตIของบริษัทฯ 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 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนําแบบฟอรIมลงทะเบียนเข�าร�วมการประชุมซ่ึงพิมพIบารIโค�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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 

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

ในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถอืหุ�นประจาํป5 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIล้ิงคI ทาวเวอรI  
บางนา ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบานาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด�วย / in the Shareholder’s Annual General 
Meeting No.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th 
Floor, Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, Thailand., or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

_______________________________________________ 
 
วาระที�______________ เรื�อง____________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณา 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 ดงันีP / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณา 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 ดงันีP / (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 Pงกรรมการ (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 _______________________ ผู�มอบฉันทะ / Grantor       ลงนาม / Signed ______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 
 
ลงนาม / Signed _______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy   ลงนาม / Signed ______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / 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) เปPนผู�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�งต้ังบุคคลเปPนผู�รับมอบฉันทะได� 3 คน โดยผู�รับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท�าน้ันท่ีจะเปPนผู�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.) 

 นายเกษมสันตI วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 59 ป5 / Years 
  อยู�บ�านเลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิต้ีสมารIทคอนโด 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  นายศุภรัตนI ต้ังศรีวงศI / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary  อายุ / Age 51 ป5 / Years 
อยู�บ�านเลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอรIล้ิงคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / 
Residing at 1858/87-90, Interlink Tower Bangna Building, 19th Floor, Debaratna Road., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, 
Thailahd. ZIP code 10260 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ป5 / year  อยู�บ�านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียI / ZIP 
Code ___________ 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปPนผู�แทนของข�าพเจ�า เพื่อเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข�าพเจ�า ในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําป5 
คร้ังท่ี 1/2566 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIล้ิงคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� 
เขตบางนา 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.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 
02:00 p.m.  at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, 
Bangkok, Thailand., 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 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2022 held on April 21, 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 ประจําป5 2565 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Performance and the Board of Director’s Meeting Report of 2022. 
 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด

วันเดียวกัน  ซ่ึงผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีประจําป5 2565 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2022, the Income 

Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 4 พิจารณาอนุมัติงดจ�ายป>นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป5 2565 

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

 การเลือกต้ังกรรมการเปPนรายบุคคล ดังน้ี / Election of each individual director as follows: 

1. นายประวิทยI ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai 

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

2. นายวรพจนI ฉัตรชัยกุลศิริ / Mr. Worapote Chutchaikulsiri. 

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

3. นายทนง โชติสรยุทธI / Mr. Thanong Chotisorayuth 

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

4. นายรุ�งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล / Mr. Rungkan Paisitpanichtrakul 

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

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และกําหนดค�าตอบแทน ประจําป5 2566 
Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2023. 

 (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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 7 พิจารณาอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ สําหรับป5 2566 
Agenda No. 7 To consider the Directors’ remuneration for the year 2023. 

 (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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 8 พิจารณาอนุมัต แก�ไขเปลี่ยนแปลงข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อที่ 24, 26, 31 และ 32 
Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association by amending Articles 24, 26, 31 

and 32 
 (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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 
Agenda No. 9 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�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคIของข�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 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู�รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม�เปPนไปตามท่ีระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให�ถือว�าการลงคะแนนเสียงน้ันไม�ถูกต�องและไม�ใช�เปPนการ

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�ระบุความประสงคIในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว� หรือระบุไว�ไม�ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการพิจารณา 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�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 
 
 
ลงนาม / Signed _______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy   ลงนาม / Signed ______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 

 

 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนําแบบฟอรIมลงทะเบียนเข�าร�วมการประชุมซ่ึงพิมพIบารIโค�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�เฉพาะกรณีท่ีผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปPนผู�ลงทุนต�างประเทศ และแต�งต้ังให�คัสโตเดียนในประเทศไทยเปPนผู�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�คัสโตเดียนเปPนผู�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�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปPนผู�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 หรือเลือกต้ังกรรมการเปPนรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, 
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว�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�รับมอบฉันทะเปPนผู�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. 

 

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

ในการประชุมใหญ�สามัญผู�ถอืหุ�นประจาํป5 ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIล้ิงคI ทาวเวอรI 
บางนา ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบานาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด�วย / in the Shareholder’s Annual General 
Meeting No.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th 
Floor, Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, Thailand., or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

_______________________________________________ 
 
วาระที�______________ เรื�อง____________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณา 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 ดงันีP / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณา 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 ดงันีP / (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 Pงกรรมการ (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 _______________________ ผู�มอบฉันทะ / Grantor       ลงนาม / Signed ______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 
 
ลงนาม / Signed _______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy   ลงนาม / Signed ______________________ ผู�รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
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เอกสารแนบ 10 

แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น คร้ังที่ 1/2566 
ณ  ห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIลิ้งคI ทาวเวอรI บางนา ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 
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การเดินทาง 

 
เพ่ือเปPนการอํานวยความสะดวกให�แก�ท�านผู�ถือหุ�น และผู�รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร�วมประชุม สําหรับท�านท่ี

เดินทางโดย : 

1. รถยนตIส�วนบุคคล  :  สามารถจอดรถยนตIได�ท่ีอาคารจอดรถ (ไม�เสียค�าใช�จ�าย) 

 ท�านสามารถใช�ลิฟตIอาคารจอดรถ โดยกดช้ัน 11 เพ่ือเข�าอาคารสํานักงาน ไปยังห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIลิ้งคI 
ทาวเวอรI บางนา  (ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอรI) 

 ท�านสามารถใช�ลิฟตIอาคารสํานักงาน โดยกดช้ัน 9 เพ่ือไปยังห�องประชุม 11A อาคารอินเตอรIลิ้งคI ทาวเวอรIบางนา 
(ช่ือเดิม อาคารเนช่ันทาวเวอรI) 

2. รถประจําทาง  : รถธรรมดา  หมายเลข  38, 46, 48, 180, 365, 3-21 
                รถปรับอากาศ  หมายเลข  46, 48, 132, 133, 552, 558, , 3-16E, 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 1/2566 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566  เวลา 14:00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานเปiดประชุม 
(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�อมแบบฟอรIมลงทะเบียน 

มาด�วยตนเอง 

ผู�ถือหุ�น 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

เร่ิมเวลา 12:00 น. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

www.se-ed.com 


