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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 
ของ 

บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
 

วัน สถานทีH และเวลา 

ประชุมเมื*อวนัที* 18 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ 
กรุงเทพฯ เลขที* 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

กรรมการทีHเข้าประชุม 

1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
2. นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหาร 
3. นางสาววิลาวณัย์ แก้วกนกวิจิตร กรรมการเเละผู้อํานวยการฝ่ายรับสมัครเข้าศึกษา 
4. นายมีชัย ประเสริฐศรี กรรมการ  
5. นายฉัตรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายประสิทธชยั กฤษณยรรยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 

ผู้บริหารทีHเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสุมิตรา ทรงพฒันะโยธิน เลขานุการบริษัท 
2. นางสาวสนุนัทา ลีลาแสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายตง ตวน เหงี*ยม ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการ  
4. นางนริศา เลิศนามวงศ์วาน ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
5. นางปานทิพย์ กลยนีย์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 
6. นางสาวเอื hอมพร วราวฒันธํารง ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายบญัชี  

ผู้เข้าร่วมประชุมอืHนๆ 

1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล   เเละคณะผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   
2. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ    ที*ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จํากัด 

เริHมการประชุม 

ก่อนเริ*มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวบวับูชา ปณุณนนัท์ ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม 
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม mno ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั hงสิ hน 710,074,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.5399 
ของจํานวนหุ้นที*จําหน่ายได้แล้วทั hงหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที*จําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทั hงสิ hน 940,000,000 หุ้น) ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัทแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบูชา ปณุณนนัท์ ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวชี hแจงเกี*ยวกับวิธีการดําเนิน 
การประชุมและขั hนตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดงันี h 

1. ผู้ถือหุ้นที*มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที*ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที*ประชุมจะ 
ได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นที*มอบฉันทะให้ผู้อื*นเข้าร่วมประชุมแทนและได้
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ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ บริษัทได้บนัทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที*ผู้ถือหุ้นระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
แล้ว 

2. การประชุมจะพิจารณาเรื*องตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละ 
วาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนั hนๆ กรณีที*ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ hนและขอให้ท่านแจ้งชื*อ และนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุม 
ด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที*ประชุมทราบด้วยทุกครั hง 

3. ภายหลงัที*ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที*ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน 
วาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที*ได้รับจากเจ้าหน้าที*ตอนลงทะเบียนและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที*ของบริษัท 

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ*งเสียงต่อหนึ*งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที*มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั hนๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงที*ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจํานวนเสียง 
ทั hงหมดที*เข้าร่วมประชุม ส่วนที*เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที*ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั hนๆ ในกรณีที*ไม่มีผู้ใดแสดง
ความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื*น ให้ถือว่าที*ประชุมเห็นชอบหรืออนุมติัเป็นเอกฉันท ์ 

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที*จะออกจากที*ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์ที*จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที*เหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื*อให้กับเจ้าหน้าที*ก่อนออกจากห้องประชุม ทาง
บริษัทจะทําการบนัทึกคะแนนของท่าน 

7.  กรณีดงัต่อไปนี h จะถือว่าบตัรลงคะแนนเป็นบตัรเสีย  
(1) กาลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก 
(2) แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกํากับ 
(3) ไม่ลงลายมือชื*อในบัตรลงคะแนน 

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื*อกํากับทุกครั hง  
บริษัทจะนบับตัรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั hน ๆ  

บริษัทจะไม่นบับตัรเสียเป็นฐานเสียงในการคํานวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที* 7 ที*จะนบับตัรเสียเป็นฐานเสียง 
ในการคํานวณคะแนนเสียง 

ภายหลงัการชี hแจงได้กล่าวเชิญตวัแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนจํานวน 1 ท่าน โดยมีผู้ถือหุ้น
อาสาสมคัรทําหน้าที*เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนคือ นายพิสิษฐ์ วิไลรัตน์ 

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ เป็นประธานที*ประชุม ประธานฯแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ประธานฯได้กล่าวเปิดประชุมและเข้า
สูร่ะเบียบวาระการประชุม 
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วาระทีH 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัQงทีH 2/2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที*ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั hงที* 2/2561 ซึ*งประชุม 
เมื*อวนัที* 12 ตุลาคม 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ*งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที*ประชุมผู้ถือหุ้น 

มติ ที*ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั hงที* 
2/2561 ตามที*เสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี h  
เห็นด้วย จํานวน  710,112,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จํานวน  0   เสียง  
บตัรเสีย จํานวน  0   เสียง 

 
วาระทีH 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสนุนัทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีเเละการเงินเป็นผู้กล่าว 
รายงานต่อที*ประชุม 

นางสาวสนุนัทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีเเละการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท 
และบริษัทย่อยประจําปี 2561 ดงันี h 

โรงเรียนภายใต้บริษัทมีทั hงหมด 5 โรงเรียนกล่าวคือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติ 
สิงคโปร์สวุรรณภูมิ  โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี   โรงเรียน
นานาชาติสิงคโปร์เอกมยั สามารถรองรับนกัเรียนสงูสดุรวม 4,175 คน จํานวนนกัเรียนสิ hนปี 2561 รวม 
2,369 คน คิดเป็นอตัราการใช้ประโยชน์ห้องเรียน 56.7%  นกัเรียนระดบัชั hนอนุบาล 999 คนหรือ 42.2% 
ระดบัชั hนประถม 1,075 หรือ 10.8% ระดบัชั hนมธัยม 40 คน หรือ 1.7%  เป็นนกัเรียนไทย 2,019 คน หรือ 
85.2% นกัเรียนต่างชาติ 350 คน หรือ 14.8% มีบุคลากรทางการศึกษาทั hงหมด 429 คนเเบ่งเป็น ครู 280 
คน ครูผู้ช่วย 149 คน   

ด้านรายได้ประจําปี 2561 บริษัทมีรายได้ 907 ล้านบาท เพิ*มจากปีก่อนหน้าในอัตรา 27% เเละมีอตัรา 
เฉลี*ยเติบโต 3 ปีย้อนหลงัที* 25% รายได้ประกอบด้วยสองส่วนคือค่าการศึกษา 95% เเละค่าเเรกเข้า 5% 
ด้านค่าใช้จ่ายประกอบด้วยสองส่วน ค่าใช้ทางตรงเเละค่าใช้จ่ายทางอ้อม ค่าใช้จ่ายทางตรงประกอบด้วย
ค่าบุคลากรทางการศึกษา ค่าอาหารกลางวนันกัเรียน เเละค่าบริหารอาคารสถานที* ค่าเสื*อม ค่าเช่า ค่าซ่อม
บํารุง รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายทางตรง กําไรขั hนต้นอยู่ที* 39.2% หรือ 567 ล้านบาท เพิ*มจากปีที*เเล้ว 15%  
ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมอยู่ที* 25.2%   

ด้านกําไรอยู่ที* 10.9% หรือ 103.5 ล้านบาท เพิ*มขึ hนประมาณ 6 เท่าตวัจากปีก่อนหน้า ในปี 2560 นั hน บริษัท
ได้มีการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เฟสสอง เเละโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี มีการ
หกัค่าเสื*อมประมาณ 100 ล้านบาทเเละค่าดอกเบี hยประมาณ 30 ล้านบาท เป็นเหตุให้อตัรากําไรปี 2560 
อยู่ที* 2.4% หรือ 17.9 ล้านบาท  เเละ EBITDA ของปี 2561 อยู่ที* 27.1% หรือ 257.1 ล้านบาท ด้าน
สินทรัพย์จํานวน 2,425 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที*ดิน อาคาร อุปกรณ์ ส่วนทางด้านหนี hสิน 
หลงัจากได้ระดมทุนจาก IPO ในปลายปี ได้นําเงินไปชําระหนี hเงินกู้ทั hงหมด หนี hสินส่วนที*เหลือจํานวน 613 
ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้รอการรับรู้หรือยอดเงินที*ได้รับการชําระเเละรอการทยอยรับรู้ในเเต่ละเดือน  
ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,598 ล้านบาท เพิ*มขึ hนมาจากเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้น อตัราหนี hสินที*มีภาระ
ดอกเบี hยเป็นศูนย์หลงัชําระเงินกู้ทั hงหมด อัตราหนี hสิ hนส่วนผู้ถือหุ้น 0.5 จากการที*ยงัมีหนี hที*เป็นรายได้รอการ
รับรู้ 
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หลงัจากนั hน ประธานฯได้เรียนต่อที*ประชุมว่าเนื*องด้วยบริษัทเพิ*งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยงั
ไม่มีการร่วมประกาศเจตนาเเนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างไรก็ตามบริษัทมี
การกําหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื*อเป็นเเนวปฎิบติัเเก่ผู้เกี*ยวข้องเเละได้มีการประกาศให้กับผู้เกี*ยวข้อง
ยึดถือปฎิบติัอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดงักล่าวได้มีบทกําหนดโทษสําหรับกรณีที*ผู้ปฎิบติัละเลยหรือไม่
ปฎิบติัตามนโยบายดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี hบริษัทจะทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปีเพื*อให้เป็นไปตาม
ปฎิบติัทั*วไปเกี*ยวกับเรื*องดังกล่าว  
 
จากนั hนประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับผลดําเนินงานของบริษัท 
ประจําปี 2561 

 
ผู้ถือหุ้นมีคําถามดงันี h  
 
1.   กรุณาเเนะนําลกัษณะธุรกิจบริษัทในฐานะที*เป็นธุรกิจใหม่ที*เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    

รวมถึงจุดเด่นเเละการเเข่งขนั 
2.   สาเหตุของจํานวนเด็กนกัเรียนที*ลดลงของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 
3.   เเผนการลงทุนเเละความคืบหน้า 
4. ขอทราบอตัราการใช้ประโยชน์ของโรงเรียน ณ ปัจจุบนั เเละเป้าหมายของอตัราการใช้ประโยชน์                  

ของโรงเรียน 
5.   ผลกระทบจากค่า PM 2.5 ต่อโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ 

 
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหาร ได้ชี hเเจงต่อผู้ถือหุ้นว่า SISB เป็นเเห่งเเรกที*นํา
หลกัสตูรสิงคโปร์มาใช้ในประเทศไทย จุดเด่นคือตวัหลกัสตูรการเรียนการสอนสามภาษาภาคบังคบั  บริษัท
เป็นเจ้าของหลกัสตูรเอง มีเเบรนด์ของตวัเอง ไม่มีค่าธรรมเนียมตอบเเทน ในระดบัชั hนประถมมีการใช้
หลกัสตูรสิงคโปร์ ในระดบัชั hนมธัยมใช้หลกัสตูรองักฤษเเละมีการเตรียมใช้หลกัสตูร IB ในอนาคต  ข้อดีของ
การที*ไม่ได้ใช้แบรนด์ใครทําให้ SISB มีความยืดหยุ่นเเละความสามารถโดยการนําเเต่ละหลกัสูตรมาสร้าง
เสริมพฒันาตามเเนวทางการศึกษาเเละเป็นประโยชน์ต่อการขยายตวัภายในเเละภายนอกประเทศ  
ส่วนจํานวนนกัเรียนของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ที*ลดลงในปี 2561 สืบเนื*องจํานวนนกัเรียนที*รอ
เข้าโรงเรียนย้ายจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ไปโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี หลงัจากที*ได้
เปิดตวัอย่างเป็นทางการ โดยภาพรวมนั hนจํานวนนกัเรียนได้เพิ*มขึ hน  ส่วนอตัราการใช้ประโยชนห้์องเรียนนั hน
เมื*อใกล้ถึงระดบั 75%-80% ทางบริษัทจึงจะพิจารณาเรื*องการขยายโรงเรียน  ส่วนจํานวนนกัเรียนระดบั
มธัยมที*ขึ hนมาจากระดบัประถมนั hนอยู่ในอตัราที*ไม่สงูเนื*องจากนกัเรียนเปลี*ยนโรงเรียนเพราะหลักสูตร 
ศึกษาต่อต่างประเทศเเละย้ายกลบัประเทศของตน อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เน้นการสร้างฐานจํานวน
นกัเรียนระดบัประถมอย่างต่อเนื*องเพื*อการเพิ*มจํานวนนกัเรียนระดบัมธัยม  ด้านผลกระทบจากค่า PM2.5 
นั hนทางโรงเรียนได้กํากับการดูเเลการเรียนการสอนเเละกิจกรรมของนกัเรียนอย่างเคร่งครัด ภายใต้สภาพ 
เเวดล้อมที*ปลอดภยั ติดตั hงอุปกรณ์ เครื*องฟอกอากาศ เเละสื*อสารกับผู้ปกครอง   ด้านการขยายธุรกิจ
ปัจจุบนัโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ได้มีการซื hอที*ดินเพิ*มเพื*อรองรับจํานวนนกัเรียนที*จะเพิ*มขึ hน  ส่วน
อตัราการเพิ*มค่าเล่าเรียนของโรงเรียนนานาชาติโดยทั*วไปอยู่ที* 5%-10% ต่อปี เเละ SISB ขณะนี hได้
ประมาณอตัราการเพิ*มค่าเล่าเรียน 5% ต่อปี   
   
นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหาร ได้ชี hคําถามผู้เเทนจากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย 
ทําหน้าที*อาสาพิทกัษ์ผู้ถือหุ้น เรื*องสภาวะการเปลี*ยนเเปลงที*เกิดจากเทคโนโลยีนั hนอาจมีผลกระทบจํานวน
นกัเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลยัเเละเห็นว่านักเรียนระดบัอนุบาลถึงระดบัมธัยมยงัมีความจําเป็นที*จะต้อง
เรียนในโรงเรียน และฝึกทกัษะต่าง ๆ 

 



 5 

เมื*อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ*มเติมเเล้วถือว่าที*ประชุมรับทราบผลดําเนินงานของบริษัท 
ประจําปี m���  

 
มติ ที*ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 256� ตามรายละเอยีดที*เสนอ  

วาระทีH 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ Qนสุด ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสนุนัทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีเเละการเงิน เป็นผู้กล่าว 
รายงานต่อที*ประชุม 

นางสาวสนุนัทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีเเละการเงินได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวม 
ของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ hนสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561 ให้ที*ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดสรุปได้
ดงันี h 

 ทางผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื*อนไข มีข้อสังเกตว่าทางบริษัทมีการนํามาตรฐาน TFRS 15 
เกี*ยวกับรายได้ที*ทําสัญญากับลกูค้า มาใช้ก่อนวนัที* � มกราคม m��m ซึ*งเป็นวนับงัคบัใช้จริง ด้วยเหตุนี hทาง
บริษัทต้องมีการปรับงบย้อนหลงัเริ*มจากปี m��� ด้านรายได้จํานวน o�� ล้านบาท เพิ*มขึ hน m�% จากปีก่อน
หน้า ด้านกําไรสทุธิ �n�.� ล้านบาท เพิ*มขึ hน ���% จากปีก่อนหน้า ผลจากการนํามาตรฐาน TFRS 15 โดย
นํารายได้รอการรับรู้มาเฉลี*ยตามระยะเวลาเรียนนกัเรียน � ปี ทําให้กําไรสทุธิของปี m��n ปรับเป็น ��.o 
ล้านบาท ด้านสินทรัพย์รวมจํานวน m,�m� ล้านบาท เพิ*มขึ hน �n.�% ปีต่อปี หนี hสิน �m� ล้านบาท ลดลง 
��% เหตุจากการนําเงินที*ได้จาก IPO มาชําระหนี h ส่วนผู้ถือหุ้น �,�o� ล้านบาท เพิ*มขึ hน ���% ปีต่อปีจาก
ส่วนลํ hามูลค่าหุ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับ 
รอบปีบญัชี สิ hนสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2561 ซึ*งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเเล้ว รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําปีที*จดัส่งไปยงัผู้ถือหุ้นพร้อม 
หนงัสือเชิญประชุมก่อนการประชุม 

ผู้ถือหุ้นมีคําถามดงันี h       

1.   การบนัทึกรายได้ของค่าเล่าเรียนที*ชําระรายเดือนเเละรายปีเเละส่วนลด (หากมี) 
2. อตัราการเติบโตของรายได้ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี 
3. การบนัทึกรายได้จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ 
4. ระบุสาขาโรงเรียนในเครือที*ยังไม่มีผลกําไร 
5. ผลกระทบจาก TFRS 16 ต่อสินทรัพย์ในปี 2562 
6. ผลกระทบจากพ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน ฉบบัใหม่  

นางสาวสนุนัทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชีเเละการเงินได้ชี hเเจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการชําระค่าเล่า
เรียนรายปีจะไดรัับส่วนลด m% เเละรับรู้รายได้ส่วนนี hนํามาหาร � ตามภาคการศึกษา รายได้เติบโต 
ประมาณ �n% หากไม่รวมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ 
เชียงใหม่ บริษัทรับรู้ส่วนได้เสีย �n% ในส่วนของกําไร ในจํานวน � โรงเรียนนั hน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
เอกมยัยงัไม่มีกําไร  ด้านงบกําไรขาดทุน ผลกระทบจาก TFRS 16 น้อยเนื*องจากบริษัทบนัทึกค่าเสื*อมราคา
ตามอายุการใช้งานเเบบเส้นตรง  ด้านเงินลงทุนใน �-� ปีข้างหน้า ยงัคงมาจากเงินที*ระดมมาจาก IPO ซึ*ง
ปัจจุบนัมีอยู่ประมาณ �nn ล้านบาท เนื*องด้วยการสร้างขยายโรงเรียนใช้ทุนเป็นส่วนสําคัญ มีค่าเสื*อมตาม
มาตรฐานทางบัญชีเป็นปัจจยัสําคัญ การบริหารจัดการคือเพิ*มอตัราการใช้ประโยชน์ห้องเรียน  ส่วนพ.ร.บ 
คุ้มครองเเรงงานฉบบัใหม่ ทางบริษัทประเมินส่วนต่างจํานวน  � ล้านบาท ที*จะบนัทึกในไตรมาสสอง 
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ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที*เสนอข้อคิดเห็นเเละเมื*อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเเสดงข้อคิดเห็นเพิ*ม 
เติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดําเนินการประชุมเเจ้งลงมติอนุมติัวาระนี h 
 

มติ ที*ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรอบปี 
บญัชีสิ hนสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี h 
เห็นด้วย จํานวน  714,375,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จํานวน  0   เสียง  
บตัรเสีย จํานวน  0   เสียง 

วาระทีH 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ Qนสุด ณ วันทีH 31 ธันวาคม 
2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ
ที*ประชุม  

นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหารได้แถลงต่อที*ประชุมว่าจากการผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ hนสุด ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561 ที*ผ่านมาตามงบการเงินรวมสําหรับรอบปีบญัชี
สิ hนสุด ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 103,519,205 บาท และตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับรอบปีบญัชีสิ hนสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561 ซึ*งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 เป็นเงินจํานวน 103,519,194 บาท 
อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 71,013,064 บาท 

นอกจากนี hบริษัทไม่ต้องจดัสรรเงินกําไรส่วนหนึ*งเพื*อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายตามที*กฎหมายว่าด้วย 
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด เนื*องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ 
ผลดําเนินงานสิ hนสุด ณ วนัที* �� ธันวาคม m��� 

ผู้ถือหุ้นมีคําถามเรื*องเงินปันผลว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 หรือไม่  

นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหาร ได้ชี hเเจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หุ้นในเเต่ละปีอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ �n ของกําไรสทุธิทั hงนี hขึ hนอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที*เสนอข้อคิดเห็นเเละเมื*อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเเสดงข้อคิดเห็นเพิ*มเติม 
ประธานจึงขอให้ผู้ดําเนินการประชุมเเจ้งลงมติอนุมติัวาระนี h 

มติ  ที*ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ 
ดําเนินงานสิ hนสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที*เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี h 

 

 
เห็นด้วย จํานวน  714,376,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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งดออกเสียง จํานวน  0   เสียง  
บตัรเสีย จํานวน  0   เสียง 

วาระทีH 5 พิจารณาและอนุมัติการนําทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองส่วนลํ Qามูลค่าหุ้นเพืHอชดเชย 
ผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหาร  เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ต่อที*ประชุม 

  นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละปรธะานเจ้าหน้าที*บริหารได้แจ้งว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ รอบ
ปีบญัชีสิ hนสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 71,013,064 บาท ทําให้บริษัทไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปีบญัชีสิ hนสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 
2561 ซึ*งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําปี 2561 เป็นเงินจํานวน 103,519,194 บาท 

  บริษัทจึงประสงค์จะนําทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํ hามูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสม 
ของบริษัทตามที*กฎหมายกําหนด ซึ*งตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปีบญัชีสิ hนสดุ ณ วนัที* 31 
ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 21,720,000 บาท และทุนสํารองส่วนลํ hามลูค่าหุ้น
จํานวน 49,293,064 บาท เพื*อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 
71,013,064 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับงบการเงินรวมของบริษัท 
สําหรับรอบปี บญัชีสิ hนสดุ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ถือหุ้นมีคําถามว่า ยอดขาดทุนสะสมได้นํามาใช้ในทางภาษีมากน้อยอย่างไรเเละการจดัสรรทุนสํารอง 
ตามกฎหมาย เนื*องด้วยบริษัทนํามาใช้เพื*อล้างขาดทุนสะสมแล้ว 

นางสาวสนุนัทา ลีลาเเสงสาย ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีเเละการเงิน ได้ชี hเเจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเนื*องจากรายได้ 
จากการศึกษาได้รับการยกเว้นภาษี ประโยชน์จากการนํายอดขาดทุนสะสมไปใช้ในทางภาษีจึงมีน้อย ส่วน
ทุนสํารองตามกฎหมายจะเริ*มต้นสํารองใหม่ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที*เสนอข้อคิดเห็นเเละเมื*อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเเสดงข้อคิดเห็นเพิ*ม 
เติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดําเนินการประชุมเเจ้งลงมติอนุมติัวาระนี h 

มติ  ที*ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการนําทุนสํารองตามกฎหมายและทุน
สํารองส่วนลํ hามลูค่าหุ้นเพื*อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามรายละเอียดที*เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี h 
เห็นด้วย จํานวน  714,376,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จํานวน  0   เสียง  
บตัรเสีย จํานวน  0   เสียง 
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วาระทีH X  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั QงกรรมการแทนกรรมการทีHต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายนางสาวบวับูชา ปณุณนนัท์ เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี hต่อที*ประชุม 

นางสาว บวับูชา ปณุณนนัท์ ผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งว่าเพื*อให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัที*ดีของนโยบาย 
การกํากับดูแลกิจการที*ดี กรรมการที*ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม 

นางสาว บวับูชา ปณุณนนัท์  ผู้ดําเนินการประชุม ได้แจ้งว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่าใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั hง กรรมการคิดเป็นจํานวนหนึ*งในสามหรือจํานวนใกล้ที*สดุกับส่วน
หนึ*งในสามจะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที*จะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที*สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนที*อยู่ในตําแหน่งนานที*สุดเป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง ซึ*งการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในครั hงนี hเป็นการประชุมปีแรกของบริษัท ภายหลงัที*
บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซึ*งกรรมการที*ต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามที*จบัสลากได้มีรายชื*อดงัต่อไปนี h 

 1. นายยิว ฮอค โคว กรรมการ 

2. นายฉัตรพ ีตนัติเฉลิม กรรมการอิสระ 

3. นายมีชัย ประเสริฐศรี กรรมการ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลที*จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื*องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั hง คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนําเสนอบุคคลที*
เหมาะสมให้ที*ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติ 
ของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ � ท่านซึ*งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
เป็นผู้ที*มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบติังาน ในฐานะ
กรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที*ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั hง � ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบติั
ต้องห้ามประการใดและไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที*มีส่วนแข่งขนักับการดําเนินงาน
ของบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที*มีส่วนร่วมทางวิชาชีพกับบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที*อาจมีความขดัแย้ง และไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที*มี
นยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที*ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการทั hง � ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั hงกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ*ง และ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที*เสนอชื*อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที*เกี*ยวข้อง ซึ*งรายละเอียดประวติัของกรรมการทั hง � ท่าน ปรากฏตามสิ*งที*
ส่งมาด้วยลําดับที* �  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับการเเต่วตั hงกรรมการเเทน 
กรรมการที*ต้องออกตามวาระเเละเมื*อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเเสดงข้อคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ 
ผู้ดําเนินการประชุมเเจ้งลงมติอนุมติัวาระนี h 

มติ ที*ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการเลือกตั hงนายยิว ฮอค โคว  นายฉัตรพี 
ตนัติเฉลิม และนายมีชยั ประเสริฐศรี กรรมการที*ต้องออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีก
วาระหนึ*ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี h 
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 (�) นายยิว ฮอค โคว 
เห็นด้วย จํานวน  714,376,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0  เสียง 
บตัรเสีย จํานวน  0   เสียง 

 (2) นายฉัตรพี ตนัติเฉลิม 
เห็นด้วย จํานวน  714,376,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0  เสียง  
บตัรเสีย จํานวน  0   เสียง 

 (3) นายมีชัย ประเสริฐศรี 
เห็นด้วย จํานวน  714,376,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0  เสียง 
บตัรเสีย จํานวน  0   เสียง 

วาระทีH 7 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯได้มอบหมายให้นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหาร เป็นผู้กล่าวนําเสนอ 
รายละเอียดต่อที*ประชุม  

นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหาร ได้ชี hแจงว่า ที*ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา 
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหน้าที*ของ 
คณะกรรมการบริษัทและข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื*นที*อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาด และ
ลกัษณะของธุรกิจที*ใกล้เคียงกัน รวมทั hงผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที*บริษัทกําหนดนั hนอยู่ในอตัราใกล้เคียงกับ 
ค่าเฉลี*ยโดยรวมของตลาด 

จึงเห็นสมควรเสนอที*ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 
ในรูปของเบี hยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี h 
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1. ค่าเบี hยประชุม 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน เบี Qยประชุม/คน/ครัQง 

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 

กรรมการบริษัท 20,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน 

 

 

 

 3. โบนสักรรมการจํานวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่ 
กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม 

 ทั hงนี hกรรมการที*ได้รับเงินเดือนประจําในฐานะพนกังานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ของบริษัท 

นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหารได้ชี hแจงว่า กรรมการที*ได้รับเงินเดือนประจําใน
ฐานะพนกังานของบริษัทคือนายยิว ฮอค โคว เเละนางสาววิลาวัณย์ เเก้วกนกวิจิตร  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับการกําหนดค่าตอบเเทน กรรม
การเเละเมื*อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเเสดงข้อคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ผู้ดําเนินการประชุมเเจ้ง ลงมติ
อนุมติัวาระนี h 

มติ ที*ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 
2562 ในรูปของเบี hยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสักรรมการตามที*เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี h 

เห็นด้วย จํานวน  714,376,220  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จํานวน  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย จํานวน  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระทีH 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั Qงผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระเเละประธานกรรมการตรวจสอบเป็น 

ผู้กล่าวชี hแจงรายละเอียดในวาระนี hต่อที*ประชุม 

นายฉัตรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระเเละประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวชี hแจงว่า คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็น 

อิสระของผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว  มีความเห็นและเสนอให้นายโสภณ เพิ*มศิริวัลลภ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที* 3516 

หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที* 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบ 

บญัชีรับอนุญาตเลขที* 5659 หรือนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* ���m หรือ 

ตําแหน่ง บาท 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 

กรรมการบริษัท 30,000 
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นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* 3972 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบ 

บญัชีรับอนุญาตเลขที* 4807 หรือนางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที* 6014 จาก 

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ*งเป็น ผู้ทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที*ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่

สามารถปฏิบติัหน้าที*ได้ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื*นของ บริษัท 

สํานกังาน อีวาย จํากัด ทําหน้าที*แทน ทั hงนี h ผู้สอบบัญชีที*เสนอชื*อแต่งตั hงให้เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและ

บริษัทย่อยในปีนี h เป็นการปฏิบติัหน้าที*ผู้สอบบัญชีปีที* 2 และเสนอให้กําหนดค่าตอบ แทนค่าสอบบญัชี

ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน  3,335,000  บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื*น ๆ 

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื*น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ 

ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที*เกี*ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เช่นเดียวกับ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ที*ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอให้ที*ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั hงผู้สอบบญัชีและ 

กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที*เสนอ  

ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเเละเเสดงความคิดเห็นเกี*ยวกับการเเต่งตั hงผู้สอบบญัชีเเละกําหนด ค่าตอบ
เเทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี m��mเเละเมื*อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเเสดงข้อคิดเห็นเพิ*มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ผู้ดําเนินการประชุมเเจ้งลงมติอนุมัติวาระนี h 

มติ ที*ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแต่งตั hงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบ 
แทนผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที*เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี h 

เห็นด้วย จํานวน  714,376,220  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จํานวน   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จํานวน  0    เสียง  
บตัรเสีย จํานวน  0    เสียง 

 

วาระทีH 9      พิจารณาเรืHองอืHน ๆ  

ผู้ถือหุ้นขอเเสดงความยินดีกับทางบริษัทในการประชุมครั hงเเรกเเละผ่านคะเเนนเสียงผู้ถือหุ้นเป็นเอกฉันท ์ เเละ 
เสนอให้ผู้ดําเนินการประชุมประกาศว่าคะเเนนเสียงผ่านเป็นเอกฉันท์แทนการผ่านโดยคะเเนนเสียงข้างมาก ได้ 
เน้นทางบริษัทให้บริหารเพิ*มอัตราการใช้ประโยชน์ของโรงเรียนจาก 60% เป็นระดบั �n%-80% ที*ประมาณ 
การไว้ ด้วยทางผู้ถือหุ้นมีความกังวลในเรื*องการชะลอตัวของจํานวนประชากรเเละเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้นขอให้ 
สรุปกลยุทธ์บริษัทปี 2562 รวมถึงการตลาดของหอพกันักเรียน การย้ายจาก MAI ไปเข้า SET เเละพิจารณา 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
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นายยิว ฮอค โคว กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที*บริหารได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นต่อข้อเสนอเเละกล่าวว่า 
ทางบริษัทคํานึงเหตุปัจจัยของธุรกิจเเละระดบัการเเข่งขนัการเปิดเสรีของโรงเรียนนานาชาติ บริษัทมุ่ง 
พฒันาด้านการเรียนการสอน อาคารเรียนที*ทนัสมัย ด้านการตลาดหอพกันกัเรียนนั hนมีการเน้นตลาดต่าง 
จงัหวดัเเละต่างประเทศเเละกําหนดราคาที*เหมาะสม ส่วนการย้ายจาก MAI ไปเข้า SET ยังอยู่ระหว่าง 
รอการพิจารณาเเละขอรับข้อเสนอแนะเรื*องการจ่ายเงินผลระหว่างกาลไว้เพื*อพิจารณา 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที*ได้มาประชุมในวนันี h เเละกล่าวปิดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี  2562   

 

 ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 
(ลงชื*อ)  ประธานที*ประชุม 

     (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)  
 

 


