รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
ของ
บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)
วัน สถานทีH และเวลา
ประชุมเมื*อวันที* 18 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์
กรุงเทพฯ เลขที* 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีHเข้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายยิว ฮอค โคว
นางสาววิลาวัณย์ แก้ วกนกวิจิตร
นายมีชัย ประเสริฐศรี
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
นายประสิทธชัย กฤษณยรรยง
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร
กรรมการเเละผู้อํานวยการฝ่ ายรับสมัครเข้ าศึกษา
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารทีHเข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวสุมิตรา ทรงพัฒนะโยธิน
นางสาวสุนนั ทา ลีลาแสงสาย
นายตง ตวน เหงี*ยม
นางนริศา เลิศนามวงศ์วาน
นางปานทิพย์ กลยนีย์
นางสาวเอื hอมพร วราวัฒนธํารง

เลขานุการบริษัท
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรี ยน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืHนๆ
1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
2. นางสาวมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ

เเละคณะผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที*ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด

เริHมการประชุม
ก่อนเริ*มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม mno ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั h hน 710,074,820 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75.5399
ของจํานวนหุ้นที*จําหน่ายได้ แล้ วทังh หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที*จําหน่ายได้ แล้ วมีจํานวนทังสิ
h hน 940,000,000 หุ้น) ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวชี hแจงเกี*ยวกับวิธีการดําเนิน
การประชุมและขันตอนการลงคะแนนเสี
h
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี h
1. ผู้ถือหุ้นที*มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที*ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที*ประชุมจะ
ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นที*มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื*นเข้ าร่วมประชุมแทนและได้
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ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที*ผ้ ถู ือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
แล้ ว
2. การประชุมจะพิจารณาเรื* องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้ อมูลในแต่ละ
วาระและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนันๆ
h
กรณีที*ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ hนและขอให้ ท่านแจ้ งชื*อ และนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุม
ด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะให้ ที*ประชุมทราบด้ วยทุกครังh
3. ภายหลังที*ท่านได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที*ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงใน
วาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที*ได้ รับจากเจ้ าหน้ าทีต* อนลงทะเบียนและส่งคืนให้ กับเจ้ าหน้ าที*ของบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ*งเสียงต่อหนึ*งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที*มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด จะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
h
5. ในการนับคะแนนเสียง
บริษัทจะนําคะแนนเสียงที*ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงหักออกจากจํานวนเสียง
ทังหมดที
h
*เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที*เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที*ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนันๆ
h ในกรณีที*ไม่มีผ้ ใู ดแสดง
ความเห็นคัดค้ านหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื*น ให้ ถือว่าที*ประชุมเห็นชอบหรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที*จะออกจากที*ประชุมก่อนปิ ดประชุมและประสงค์ที*จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที*เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้ อมเซ็นชื*อให้ กับเจ้ าหน้ าที*ก่อนออกจากห้ องประชุม ทาง
บริษัทจะทําการบันทึกคะแนนของท่าน
7. กรณีดงั ต่อไปนี h จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็ นบัตรเสีย
(1) กาลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
(2) แก้ ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกํากับ
(3) ไม่ลงลายมือชื*อในบัตรลงคะแนน
หากผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื*อกํากับทุกครังh
บริษัทจะนับบัตรเสียเป็ นคะแนนเสียงในวาระนันh ๆ
บริษัทจะไม่นบั บัตรเสียเป็ นฐานเสียงในการคํานวณคะแนนเสียง ยกเว้ นวาระที* 7 ที*จะนับบัตรเสียเป็ นฐานเสียง
ในการคํานวณคะแนนเสียง
ภายหลังการชี hแจงได้ กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนจํานวน 1 ท่าน โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
อาสาสมัครทําหน้ าที*เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนคือ นายพิสิษฐ์ วิไลรัตน์
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที*ประชุม ประธานฯแถลงว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว ประธานฯได้ กล่าวเปิ ดประชุมและเข้ า
สูร่ ะเบียบวาระการประชุม
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วาระทีH 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังQ ทีH 2/2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที*ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังh ที* 2/2561 ซึ*งประชุม
เมื*อวันที* 12 ตุลาคม 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ*งได้ บันทึกถูกต้ องตรงมติของที*ประชุมผู้ถือหุ้น
มติ
ที*ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังh ที*
2/2561 ตามที*เสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี h
เห็นด้ วย จํานวน
710,112,320
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0
เสียง
บัตรเสีย จํานวน
0
เสียง

วาระทีH 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุนนั ทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีเเละการเงินเป็ นผู้กล่าว
รายงานต่อทีป* ระชุม
นางสาวสุนนั ทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีเเละการเงิน ได้ กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยประจําปี 2561 ดังนี h
โรงเรี ยนภายใต้ บริษัทมีทงหมด
ัh
5 โรงเรี ยนกล่าวคือ โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ โรงเรี ยนนานาชาติ
สิงคโปร์ สวุ รรณภูมิ โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่ โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี
โรงเรี ยน
นานาชาติสิงคโปร์ เอกมัย สามารถรองรับนักเรี ยนสูงสุดรวม 4,175 คน จํานวนนักเรี ยนสิ hนปี 2561 รวม
2,369 คน คิดเป็ นอัตราการใช้ ประโยชน์ห้องเรี ยน 56.7% นักเรี ยนระดับชันอนุ
h บาล 999 คนหรื อ 42.2%
ระดับชันประถม
h
1,075 หรื อ 10.8% ระดับชันมั
h ธยม 40 คน หรื อ 1.7% เป็ นนักเรี ยนไทย 2,019 คน หรื อ
85.2% นักเรี ยนต่างชาติ 350 คน หรื อ 14.8% มีบุคลากรทางการศึกษาทังหมด
h
429 คนเเบ่งเป็ น ครู 280
คน ครูผ้ ูช่วย 149 คน
ด้ านรายได้ ประจําปี 2561 บริษัทมีรายได้ 907 ล้ านบาท เพิ*มจากปี ก่อนหน้ าในอัตรา 27% เเละมีอตั รา
เฉลีย* เติบโต 3 ปี ย้อนหลังที* 25% รายได้ ประกอบด้ วยสองส่วนคือค่าการศึกษา 95% เเละค่าเเรกเข้ า 5%
ด้ านค่าใช้ จ่ายประกอบด้ วยสองส่วน ค่าใช้ ทางตรงเเละค่าใช้ จ่ายทางอ้ อม ค่าใช้ จ่ายทางตรงประกอบด้ วย
ค่าบุคลากรทางการศึกษา ค่าอาหารกลางวันนักเรี ยน เเละค่าบริหารอาคารสถานที* ค่าเสื*อม ค่าเช่า ค่าซ่อม
บํารุง รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายทางตรง กําไรขันต้
h นอยู่ที* 39.2% หรื อ 567 ล้ านบาท เพิ*มจากปี ที*เเล้ ว 15%
ส่วนค่าใช้ จ่ายทางอ้ อมอยู่ที* 25.2%
ด้ านกําไรอยู่ที* 10.9% หรื อ 103.5 ล้ านบาท เพิ*มขึ hนประมาณ 6 เท่าตัวจากปี ก่อนหน้ า ในปี 2560 นันh บริษัท
ได้ มีการก่อสร้ างโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ เฟสสอง เเละโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี มีการ
หักค่าเสื*อมประมาณ 100 ล้ านบาทเเละค่าดอกเบี hยประมาณ 30 ล้ านบาท เป็ นเหตุให้ อตั รากําไรปี 2560
อยูท่ ี* 2.4% หรื อ 17.9 ล้ านบาท เเละ EBITDA ของปี 2561 อยู่ที* 27.1% หรื อ 257.1 ล้ านบาท ด้ าน
สินทรัพย์จํานวน 2,425 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ที*ดิน อาคาร อุปกรณ์ ส่วนทางด้ านหนี hสิน
หลังจากได้ ระดมทุนจาก IPO ในปลายปี ได้ นําเงินไปชําระหนี hเงินกู้ทงหมด
ัh
หนีสh ินส่วนที*เหลือจํานวน 613
ล้ านบาท ประกอบไปด้ วยรายได้ รอการรับรู้หรื อยอดเงินที*ได้ รบั การชําระเเละรอการทยอยรับรู้ในเเต่ละเดือน
ด้ านส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,598 ล้ านบาท เพิ*มขึ hนมาจากเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้น อัตราหนีสh ินที*มีภาระ
ดอกเบี hยเป็ นศูนย์หลังชําระเงินกู้ทงหมด
ัh
อัตราหนีสh ิ hนส่วนผู้ถือหุ้น 0.5 จากการที*ยงั มีหนี hที*เป็ นรายได้ รอการ
รับรู้
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หลังจากนันh ประธานฯได้ เรี ยนต่อที*ประชุมว่าเนื*องด้ วยบริษัทเพิ*งเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยัง
ไม่มีการร่ วมประกาศเจตนาเเนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต อย่างไรก็ตามบริษัทมี
การกําหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื*อเป็ นเเนวปฎิบตั ิเเก่ผ้ เู กี*ยวข้ องเเละได้ มีการประกาศให้ กับผู้เกี*ยวข้ อง
ยึดถือปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยนโยบายดังกล่าวได้ มีบทกําหนดโทษสําหรับกรณีที*ผ้ ปู ฎิบตั ลิ ะเลยหรื อไม่
ปฎิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวไว้ ด้วย นอกจากนี hบริษัทจะทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปี เพื*อให้ เป็ นไปตาม
ปฎิบตั ิทวั* ไปเกี*ยวกับเรื* องดังกล่าว
จากนันประธานฯเปิ
h
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับผลดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2561
ผู้ถือหุ้นมีคําถามดังนี h
1. กรุณาเเนะนําลักษณะธุรกิจบริษัทในฐานะที*เป็ นธุรกิจใหม่ที*เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงจุดเด่นเเละการเเข่งขัน
2. สาเหตุของจํานวนเด็กนักเรี ยนที*ลดลงของโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ
3. เเผนการลงทุนเเละความคืบหน้ า
4. ขอทราบอัตราการใช้ ประโยชน์ของโรงเรี ยน ณ ปั จจุบนั เเละเป้าหมายของอัตราการใช้ ประโยชน์
ของโรงเรี ยน
5. ผลกระทบจากค่า PM 2.5 ต่อโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร ได้ ชี hเเจงต่อผู้ถือหุ้นว่า SISB เป็ นเเห่งเเรกที*นํา
หลักสูตรสิงคโปร์ มาใช้ ในประเทศไทย จุดเด่นคือตัวหลักสูตรการเรี ยนการสอนสามภาษาภาคบังคับ บริษัท
เป็ นเจ้ าของหลักสูตรเอง มีเเบรนด์ของตัวเอง ไม่มีค่าธรรมเนียมตอบเเทน ในระดับชันประถมมี
h
การใช้
หลักสูตรสิงคโปร์ ในระดับชันมั
h ธยมใช้ หลักสูตรอังกฤษเเละมีการเตรี ยมใช้ หลักสูตร IB ในอนาคต ข้ อดีของ
การที*ไม่ได้ ใช้ แบรนด์ใครทําให้ SISB มีความยืดหยุ่นเเละความสามารถโดยการนําเเต่ละหลักสูตรมาสร้ าง
เสริมพัฒนาตามเเนวทางการศึกษาเเละเป็ นประโยชน์ต่อการขยายตัวภายในเเละภายนอกประเทศ
ส่วนจํานวนนักเรี ยนของโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ ที*ลดลงในปี 2561 สืบเนื*องจํานวนนักเรี ยนที*รอ
เข้ าโรงเรี ยนย้ ายจากโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ ไปโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี หลังจากที*ได้
เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ โดยภาพรวมนันจํ
h านวนนักเรี ยนได้ เพิ*มขึนh ส่วนอัตราการใช้ ประโยชน์ห้องเรี ยนนันh
เมื*อใกล้ ถึงระดับ 75%-80% ทางบริษัทจึงจะพิจารณาเรื* องการขยายโรงเรี ยน ส่วนจํานวนนักเรี ยนระดับ
มัธยมทีข* ึ hนมาจากระดับประถมนันอยู
h ่ในอัตราที*ไม่สงู เนื*องจากนักเรี ยนเปลี*ยนโรงเรี ยนเพราะหลักสูตร
ศึกษาต่อต่างประเทศเเละย้ ายกลับประเทศของตน อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ เน้ นการสร้ างฐานจํานวน
นักเรี ยนระดับประถมอย่างต่อเนื*องเพื*อการเพิ*มจํานวนนักเรี ยนระดับมัธยม ด้ านผลกระทบจากค่า PM2.5
นันทางโรงเรี
h
ยนได้ กํากับการดูเเลการเรี ยนการสอนเเละกิจกรรมของนักเรี ยนอย่างเคร่งครัด ภายใต้ สภาพ
เเวดล้ อมที*ปลอดภัย ติดตังอุ
h ปกรณ์ เครื* องฟอกอากาศ เเละสื*อสารกับผู้ปกครอง ด้ านการขยายธุรกิจ
ปั จจุบนั โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี ได้ มีการซื hอที*ดินเพิ*มเพื*อรองรับจํานวนนักเรี ยนที*จะเพิ*มขึ hน ส่วน
อัตราการเพิ*มค่าเล่าเรี ยนของโรงเรี ยนนานาชาติโดยทัว* ไปอยู่ที* 5%-10% ต่อปี เเละ SISB ขณะนี hได้
ประมาณอัตราการเพิ*มค่าเล่าเรี ยน 5% ต่อปี
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร ได้ ชี hคําถามผู้เเทนจากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย
ทําหน้ าที*อาสาพิทกั ษ์ ผ้ ูถือหุ้น เรื* องสภาวะการเปลี*ยนเเปลงที*เกิดจากเทคโนโลยีนนอาจมี
ัh
ผลกระทบจํานวน
นักเรี ยนเข้ าเรี ยนมหาวิทยาลัยเเละเห็นว่านักเรี ยนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมยังมีความจําเป็ นที*จะต้ อง
เรี ยนในโรงเรี ยน และฝึ กทักษะต่าง ๆ
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เมื*อไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อให้ ข้อเสนอเพิ*มเติมเเล้ วถือว่าที*ประชุมรับทราบผลดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี m€•‚
มติ
วาระทีH 3

ที*ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 256‚ ตามรายละเอียดที*เสนอ

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรั บรอบปี บัญชีสนิ Q สุด ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุนนั ทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีเเละการเงิน เป็ นผู้กล่าว
รายงานต่อที*ประชุม
นางสาวสุนนั ทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีเเละการเงินได้ กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวม
ของบริษัทสําหรับรอบปี บัญชีสิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 ให้ ที*ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดสรุปได้
ดังนี h
ทางผู้สอบบัญชีได้ ให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื*อนไข มีข้อสังเกตว่าทางบริษัทมีการนํามาตรฐาน TFRS 15
เกี*ยวกับรายได้ ที*ทําสัญญากับลูกค้ า มาใช้ ก่อนวันที* ‚ มกราคม m€•m ซึ*งเป็ นวันบังคับใช้ จริง ด้ วยเหตุนี hทาง
บริษัทต้ องมีการปรับงบย้ อนหลังเริ*มจากปี m€•‚ ด้ านรายได้ จํานวน o…† ล้ านบาท เพิ*มขึ hน m†% จากปี ก่อน
หน้ า ด้ านกําไรสุทธิ ‚n‡.€ ล้ านบาท เพิ*มขึ hน …††% จากปี ก่อนหน้ า ผลจากการนํามาตรฐาน TFRS 15 โดย
นํารายได้ รอการรับรู้มาเฉลี*ยตามระยะเวลาเรี ยนนักเรี ยน • ปี ทําให้ กําไรสุทธิของปี m€•n ปรับเป็ น ‚†.o
ล้ านบาท ด้ านสินทรัพย์รวมจํานวน m,…m€ ล้ านบาท เพิ*มขึ hน …n.•% ปี ต่อปี หนี hสิน ˆm† ล้ านบาท ลดลง
…•% เหตุจากการนําเงินที*ได้ จาก IPO มาชําระหนี h ส่วนผู้ถือหุ้น ‚,€oˆ ล้ านบาท เพิ*มขึ hน †€…% ปี ต่อปี จาก
ส่วนลํ hามูลค่าหุ้น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถอื หุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับ
รอบปี บญ
ั ชี สิ hนสุดวันที* 31 ธันวาคม 2561 ซึ*งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ วและคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานเเล้ ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําปี ที*จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้นมีคําถามดังนี h
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การบันทึกรายได้ ของค่าเล่าเรี ยนที*ชําระรายเดือนเเละรายปี เเละส่วนลด (หากมี)
อัตราการเติบโตของรายได้ ไม่รวมโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี
การบันทึกรายได้ จากโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่
ระบุสาขาโรงเรี ยนในเครื อที*ยังไม่มีผลกําไร
ผลกระทบจาก TFRS 16 ต่อสินทรัพย์ในปี 2562
ผลกระทบจากพ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่

นางสาวสุนนั ทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีเเละการเงินได้ ชี hเเจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการชําระค่าเล่า
เรี ยนรายปี จะไดัรับส่วนลด m% เเละรับรู้ รายได้ ส่วนนี hนํามาหาร … ตามภาคการศึกษา รายได้ เติบโต
ประมาณ ‚n% หากไม่รวมโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี ในส่วนของโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์
เชียงใหม่ บริษัทรับรู้ ส่วนได้ เสีย €n% ในส่วนของกําไร ในจํานวน € โรงเรี ยนนันh โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์
เอกมัยยังไม่มีกําไร ด้ านงบกําไรขาดทุน ผลกระทบจาก TFRS 16 น้ อยเนื*องจากบริษัทบันทึกค่าเสื*อมราคา
ตามอายุการใช้ งานเเบบเส้ นตรง ด้ านเงินลงทุนใน ‡-€ ปี ข้างหน้ า ยังคงมาจากเงินที*ระดมมาจาก IPO ซึ*ง
ปั จจุบนั มีอยู่ประมาณ •nn ล้ านบาท เนื*องด้ วยการสร้ างขยายโรงเรี ยนใช้ ทุนเป็ นส่วนสําคัญ มีค่าเสื*อมตาม
มาตรฐานทางบัญชีเป็ นปั จจัยสําคัญ การบริหารจัดการคือเพิ*มอัตราการใช้ ประโยชน์ห้องเรี ยน ส่วนพ.ร.บ
คุ้มครองเเรงงานฉบับใหม่ ทางบริษัทประเมินส่วนต่างจํานวน ‚ ล้ านบาท ที*จะบันทึกในไตรมาสสอง
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ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที*เสนอข้ อคิดเห็นเเละเมื*อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อเเสดงข้ อคิดเห็นเพิ*ม
เติม ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมเเจ้ งลงมติอนุมตั ิวาระนี h
มติ
ที*ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรอบปี
บัญชีสิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี h
เห็นด้ วย จํานวน
714,375,220
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0
เสียง
บัตรเสีย จํานวน
0
เสียง
วาระทีH 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานสินQ สุด ณ วันทีH 31 ธันวาคม
2561
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร เป็ นผู้กล่าวรายงานต่อ
ที*ประชุม
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหารได้ แถลงต่อที*ประชุมว่าจากการผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี บัญชีสิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 ที*ผ่านมาตามงบการเงินรวมสําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 103,519,205 บาท และตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 ซึ*งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 103,519,194 บาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 71,013,064 บาท
นอกจากนี hบริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ*งเพื*อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายตามที*กฎหมายว่าด้ วย
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด เนื*องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลดําเนินงานสิ hนสุด ณ วันที* ‡‚ ธันวาคม m€•‚
ผู้ถือหุ้นมีคําถามเรื* องเงินปั นผลว่าจะมีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2562 หรื อไม่
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร ได้ ชี hเเจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นในเเต่ละปี อตั ราไม่น้อยกว่าร้ อยละ …n ของกําไรสุทธิทงนี
ั h hขึนh อยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที*เสนอข้ อคิดเห็นเเละเมื*อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อเเสดงข้ อคิดเห็นเพิ*มเติม
ประธานจึงขอให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมเเจ้ งลงมติอนุมตั ิวาระนี h
มติ
ที*ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว
จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที*เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี h

เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน

714,376,220
0
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เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย จํานวน
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0
0

เสียง
เสียง

พิจารณาและอนุมัติการนําทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองส่ วนลําQ มูลค่ าหุ้นเพืHอชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริษัท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร เป็ นผู้กล่าวรายงาน
ต่อที*ประชุม
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละปรธะานเจ้ าหน้ าที*บริหารได้ แจ้ งว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ รอบ
ปี บญ
ั ชีสิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 71,013,064 บาท ทําให้ บริษัทไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ แม้ ว่างบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม
2561 ซึ*งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2561 เป็ นเงินจํานวน 103,519,194 บาท
บริษัทจึงประสงค์จะนําทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํ hามูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษัทตามที*กฎหมายกําหนด ซึ*งตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ hนสุด ณ วันที* 31
ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 21,720,000 บาท และทุนสํารองส่วนลํ hามูลค่าหุ้น
จํานวน 49,293,064 บาท เพื*อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 จํานวน
71,013,064 บาท
ประธานฯ
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับงบการเงินรวมของบริษัท
สําหรับรอบปี บัญชีสิ hนสุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561
ผู้ถือหุ้นมีคําถามว่า ยอดขาดทุนสะสมได้ นํามาใช้ ในทางภาษีมากน้ อยอย่างไรเเละการจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมาย เนื*องด้ วยบริษัทนํามาใช้ เพื*อล้ างขาดทุนสะสมแล้ ว
นางสาวสุนนั ทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีเเละการเงิน ได้ ชี hเเจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเนื*องจากรายได้
จากการศึกษาได้ รับการยกเว้ นภาษี ประโยชน์จากการนํายอดขาดทุนสะสมไปใช้ ในทางภาษีจึงมีน้อย ส่วน
ทุนสํารองตามกฎหมายจะเริ*มต้ นสํารองใหม่
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที*เสนอข้ อคิดเห็นเเละเมื*อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อเเสดงข้ อคิดเห็นเพิ*ม
เติม ประธานฯ จึงขอให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมเเจ้ งลงมติอนุมตั ิวาระนี h
มติ
ที*ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการนําทุนสํารองตามกฎหมายและทุน
สํารองส่วนลํ hามูลค่าหุ้นเพื*อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามรายละเอียดที*เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี h
เห็นด้ วย จํานวน
714,376,220
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0
เสียง
บัตรเสีย จํานวน
0
เสียง
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วาระทีH X

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตังQ กรรมการแทนกรรมการทีHต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ มอบหมายนางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ เป็ นผู้กล่าวรายงานวาระนี hต่อที*ประชุม
นางสาว บัวบูชา ปุณณนันท์ ผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งว่าเพื*อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที*ดีของนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที*ดี กรรมการที*ต้องออกตามวาระจะออกจากห้ องประชุม
นางสาว บัวบูชา ปุณณนันท์ ผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งว่าตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 18 กําหนดว่าใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังh กรรมการคิดเป็ นจํานวนหนึ*งในสามหรื อจํานวนใกล้ ที*สดุ กับส่วน
หนึ*งในสามจะต้ องออกจากตําแหน่ง
กรรมการที*จะออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที*สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทให้ ใช้ วิธีจบั สลาก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนที*อยู่ในตําแหน่งนานที*สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง ซึ*งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในครังh นี hเป็ นการประชุมปี แรกของบริษัท ภายหลังที*
บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด
ซึ*งกรรมการที*ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามที*จบั สลากได้ มีรายชื*อดังต่อไปนี h
1.

นายยิว ฮอค โคว

กรรมการ

2.

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการอิสระ

3.

นายมีชัย ประเสริฐศรี

กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที*จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัท มิได้ ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื*องจากบริษัทยังไม่ได้ แต่งตังh คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
แต่เป็ นการพิจารณาร่ วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนําเสนอบุคคลที*
เหมาะสมให้ ที*ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยพิจารณาจากโครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติ
ของกรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ ‡ ท่านซึ*งต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นผู้ที*มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงาน ในฐานะ
กรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที*ผ่านมาเป็ นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทังh ‡ ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคุณสมบัติ
ต้ องห้ ามประการใดและไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที*มีส่วนแข่งขันกับการดําเนินงาน
ของบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็ นหรื อไม่เป็ นกรรมการที*มีส่วนร่ วมทางวิชาชีพกับบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ ง และไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจที*มี
นัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที*ได้ อย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการทังh ‡ ท่าน ได้ รับการพิจารณาเลือกตังกลั
h บเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ*ง และ
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที*เสนอชื*อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที*เกี*ยวข้ อง ซึ*งรายละเอียดประวัติของกรรมการทังh ‡ ท่าน ปรากฏตามสิ*งที*
ส่งมาด้ วยลําดับที* …
ประธานฯ
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับการเเต่วตังกรรมการเเทน
h
กรรมการที*ต้องออกตามวาระเเละเมื*อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อเเสดงข้ อคิดเห็น
ประธานฯจึงขอให้
ผู้ดําเนินการประชุมเเจ้ งลงมติอนุมตั ิวาระนี h
มติ
ที*ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเลือกตังh นายยิว ฮอค โคว นายฉัตรพี
ตันติเฉลิม และนายมีชยั ประเสริฐศรี กรรมการที*ต้องออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริษัท อีก
วาระหนึ*ง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี h
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(‚) นายยิว ฮอค โคว
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย จํานวน
(2) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย จํานวน
(3) นายมีชัย ประเสริฐศรี
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย จํานวน
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714,376,220
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

714,376,220
เสียง
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง
เสียง

714,376,220
เสียง
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง
เสียง

พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯได้ มอบหมายให้ นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร เป็ นผู้กล่าวนําเสนอ
รายละเอียดต่อที*ประชุม
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหาร ได้ ชี hแจงว่า ที*ประชุมคณะกรรมการได้ พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี
2562
จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที*ของ
คณะกรรมการบริษัทและข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริษัทอื*นที*อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาด และ
ลักษณะของธุรกิจที*ใกล้ เคียงกัน
รวมทังh ผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที*บริษัทกําหนดนันอยู
h ่ในอัตราใกล้ เคียงกับ
ค่าเฉลี*ยโดยรวมของตลาด
จึงเห็นสมควรเสนอที*ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี
ในรูปของเบี hยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี h
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2562

1. ค่าเบี hยประชุม
องค์ ประกอบของค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบียQ ประชุม/คน/ครั Qง
30,000
20,000
15,000
10,000

2. ค่าตอบแทนรายเดือน
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บาท
50,000
30,000

3. โบนัสกรรมการจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรให้ แก่
กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
ทังนี
h hกรรมการที*ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ของบริษัท
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหารได้ ชี hแจงว่า กรรมการที*ได้ รับเงินเดือนประจําใน
ฐานะพนักงานของบริษัทคือนายยิว ฮอค โคว เเละนางสาววิลาวัณย์ เเก้ วกนกวิจิตร
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับการกําหนดค่าตอบเเทน กรรม
การเเละเมื*อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อเเสดงข้ อคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ ผ้ ูดําเนินการประชุมเเจ้ ง ลงมติ
อนุมตั วิ าระนี h
มติ
ที*ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี
2562 ในรูปของเบี hยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการตามที*เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี h
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย จํานวน
วาระทีH 8

714,376,220
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตังQ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระเเละประธานกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผู้กล่าวชี hแจงรายละเอียดในวาระนี hต่อที*ประชุม
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระเเละประธานกรรมการตรวจสอบได้ กล่าวชี hแจงว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ น
อิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ ว มีความเห็นและเสนอให้ นายโสภณ เพิ*มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* 3182 หรื อ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* 3516
หรื อนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* 4521 หรื อนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที* 5659 หรื อนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* €ˆ†m หรื อ
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นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* 3972 หรื อนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที* 4807 หรื อนางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* 6014 จาก
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับปี 2562 โดยให้ คนใดคนหนึ*งเป็ น ผู้ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที*ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที*ได้ ให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื*นของ บริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหน้ าที*แทน ทังนี
h h ผู้สอบบัญชีที*เสนอชื*อแต่งตังให้
h เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและ
บริษัทย่อยในปี นี h เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที*ผ้ สู อบบัญชีปีที* 2 และเสนอให้ กําหนดค่าตอบ แทนค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,335,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื*น ๆ
ผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้ บริการอื*น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที*เกี*ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เช่นเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ที*ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้ เสนอให้ ที*ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
h ้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที*เสนอ
ประธานฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับการเเต่งตังผู
h ้ สอบบัญชีเเละกําหนด ค่าตอบ
เเทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี m€•mเเละเมื*อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อเเสดงข้ อคิดเห็นเพิ*มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมเเจ้ งลงมติอนุมัตวิ าระนี h
มติ
ที*ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตังผู
h ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบ
แทนผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที*เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี h
เห็นด้ วย จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
บัตรเสีย จํานวน
วาระทีH 9

714,376,220
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

พิจารณาเรืH องอืHน ๆ
ผู้ถือหุ้นขอเเสดงความยินดีกับทางบริษัทในการประชุมครังh เเรกเเละผ่านคะเเนนเสียงผู้ถือหุ้นเป็ นเอกฉันท์ เเละ
เสนอให้ ผ้ ูดําเนินการประชุมประกาศว่าคะเเนนเสียงผ่านเป็ นเอกฉันท์แทนการผ่านโดยคะเเนนเสียงข้ างมาก ได้
เน้ นทางบริษัทให้ บริหารเพิ*มอัตราการใช้ ประโยชน์ของโรงเรี ยนจาก 60% เป็ นระดับ †n%-80% ที*ประมาณ
การไว้ ด้ วยทางผู้ถือหุ้นมีความกังวลในเรื* องการชะลอตัวของจํานวนประชากรเเละเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้นขอให้
สรุปกลยุทธ์บริษัทปี 2562 รวมถึงการตลาดของหอพักนักเรี ยน การย้ ายจาก MAI ไปเข้ า SET เเละพิจารณา
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
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นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้ าหน้ าที*บริหารได้ ขอบคุณผู้ถือหุ้นต่อข้ อเสนอเเละกล่าวว่า
ทางบริษัทคํานึงเหตุปัจจัยของธุรกิจเเละระดับการเเข่งขันการเปิ ดเสรี ของโรงเรี ยนนานาชาติ
บริษัทมุ่ง
พัฒนาด้ านการเรี ยนการสอน อาคารเรี ยนที*ทนั สมัย ด้ านการตลาดหอพักนักเรี ยนนันมี
h การเน้ นตลาดต่าง
จังหวัดเเละต่างประเทศเเละกําหนดราคาที*เหมาะสม ส่วนการย้ ายจาก MAI ไปเข้ า SET ยังอยู่ระหว่าง
รอการพิจารณาเเละขอรับข้ อเสนอแนะเรื* องการจ่ายเงินผลระหว่างกาลไว้ เพื*อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที*ได้ มาประชุมในวันนี h เเละกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ปิ ดประชุม เวลา 12.30 น.

(ลงชื*อ)

ประธานที*ประชุม
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
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