
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2562 

 
 
 

 
บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 

 
 

วันพฤหัสบดีที ่18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
 

ลงทะเบียนตั้งเเตเวลา 8.00 น. 
หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพฯ 

เลขที่ 498/14 ซอยรามคําเเหง 39 (เทพลีลา 1)   
เเขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

 กรุงเทพมหานคร 10310 
 

 
 
 

 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม 

โปรดนําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ 
 เเละบัตรประชาชน หรือเอกสารเเสดงตนที่ทางราชการออกใหมาเเสดง 

เพื่อยืนยันตนในการรวมเขาประชุมดวย 
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วันที่ 18 มีนาคม 2562 
 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

เรียน  ทานผูถือหุนบริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)  

สิ่งที่สงมาดวย  1.     แบบฟอรมลงทะเบียน 
2. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 
3.  รายงานประจําป 2561 ของบริษัท พรอมงบการเงินรวม ประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR-Code) 
4.  ขอมูลเบื้องตนของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. ขอมูลของผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2562 
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
8. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน   
9. หนังสือมอบฉันทะ   
10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ   
11. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 
12. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม  

คณะกรรมการบริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ไดมีมตกิําหนดใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุน  
ประจําป 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ  หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบ วาระการประชุม ดังตอไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีสําเนา 
รายงานการประชุมซึ่งไดบันทึกถูกตองตรงมติของที่ประชุมผูถือหุน  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่
2/2561ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 
ลําดับที ่2 

การลงมติ 
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
สรุปผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอย ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา  

                                                                       หนวย: บาท 

สินทรัพยหมุนเวียน 942,058,616 

สินทรัพยรวม 2,425,306,998 

หนี้สินหมุนเวียน 523,698,737 

หนี้สินรวม 827,288,780 

รายไดจากการขาย 947,353,511 

กําไรสุทธ ิ 103,519,205 

บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในรอบป 2561 ดังปรากฏในรายงานประจําป 
2561 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR-Code) พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 
2561 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

การลงมติ 
วาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการ 
ตองจัด ใหมีการจัดทํางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชกีําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญช ี
ของบริษัทและตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นกอนนําเสนอตอที่ประชุม 
ผูถือหุนในการประชุม สามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการทํางบการเงิน สําหรับรอบปบัญชสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชแีละไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว เพื่อนําเสนอ 
ตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามที่มาตรา 112 แหงพระราช 
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่3) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรอบปบัญช ี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชขีองบริษัทแลวและแสดงอยูใน 
รายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่3 

การลงมติ  
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัทในแตละป ภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
อยางไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายที่กําหนดไวได โดยจะขึ้นอยูกับ 
ผลประกอบการฐานะการเงินสภาพคลองทางการเงินและความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียน ในการ 
บริหารกิจการและแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผล 
จากเงินกําไรเทานั้น และหามจายเงินปนผลในกรณทีี่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู จากผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานมาตามงบการเงินรวม 
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมกีําไรสุทธจิํานวน 103,519,205 บาท 
และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวบริษัท มีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 
2561 เปนเงินจํานวน 103,519,194 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 
71,013,064 บาท  

นอกจากนี้บริษัทไมตองจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายตามที่กฎหมายวาดวยบริษัท 
มหาชนจํากัดกําหนด เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัตงิดจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนิน 
งานขาดทุนสะสม  

การลงมติ 

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการนําทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนเพื่อชดเชย 
ผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 119 กําหนดวา เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนเงนิทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองสวนเกิน 
มูลคาหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม  

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมผีลขาดทุน 
สะสมจํานวน 71,013,064 บาท ทําใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลได แมวาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2561 เปนเงินจํานวน 103,519,194 บาท  

บริษัทจึงประสงคจะนําทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสม 
ของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 21,720,000 บาท และทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน 
จํานวน 49,293,064 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 
71,013,064 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและ อนุมัติการนําทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 
21,720,000 บาท และทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน จํานวน 49,293,064 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 
ของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีผล 
ขาดทุนสะสมจํานวน 71,013,064 บาท ทําใหภายหลังจากการนําทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารอง 
สวนล้ํามูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแลว บริษัทจะไมเหลือผลขาดทุนสะสมอีก  

การลงมต ิ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท ขอ 18 กําหนดวา!
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการคิดเปนจํานวนหนึ่งในสามหรือจํานวนใกลที่สุดกับ 
สวนหนึ่งในสามจะตองออกจากตําแหนงกรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดท
ะเบียน บริษัทใหใชวิธีจับสลาก สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก 
จากตําแหนง ซึ่งการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในครั้งนี้เปนการประชุมปแรก ของบริษัทภายหลัง 
ที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการ 
ของบริษัทตามที่จับสลาก ไดมีรายชื่อดังตอไปนี!้
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1. นายยิว ฮอค โคว กรรมการ 
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ 
3.  นายมีชัย ประเสริฐศร ี กรรมการ 

หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท มิไดผานการพิจารณา 
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคาตอบแทน แตเปนการพิจารณารวมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนําเสนอ 
บุคคลที่เหมาะสมใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา โดยพิจารณาจากโครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
และคุณสมบัติของกรรมการในดานตาง ๆ เปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการ 3 ทานซึ่งตองออก 
จากตําแหนงตามวาระ เปนผูที่มีความเหมาะสมดานคุณวุฒ ิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในชวงเวลาที่ผานมาเปนประโยชนกับบริษัท และกรรมการทั้ง 
3 ทาน ไมเปนผูมีคุณสมบัตติองหามประการใด และไมไดประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุนในกิจการใด 
ที่มีสวนแขงขันกับ การดําเนินงานของบริษัทและกรรมการอิสระของบริษัทไมเคยเปน หรือไมเปนกรรมการ 
ที่มีสวนรวมทาง วิชาชีพกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
และไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ คณะ 
กรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหกรรมการทั้ง 3 ทานไดรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง 
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่เสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระ 
จะสามารถใหความเห็นอยาง เปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งรายละเอียดประวัต ิ
ของกรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่ง ที่สงมาดวยลําดับที่ 4  

ขอมูลการถือหุนของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี ้ 
รายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ จํานวนหุน สิทธิในการออกเสียง 

1. นายยิว ฮอค โคว  308,720,000 308,720,000 

2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม 300,000 300,000 

3.    นายมีชัย ประเสริฐศร ี  200,000 200,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย เห็นสมควรเสนอใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณาและ 
อนุมัตกิารแตงตั้งบุคคลตามรายชื่อดังตอไปนี ้ ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง 
อีกวาระหนึ่ง 

1. นายยิว ฮอค โคว กรรมการ 
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ 
3. นายมีชัย ประเสริฐศร ี กรรมการ 

การลงมต ิ
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอบังคับของบริษัท ขอ 33 
กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซึ่งอาจ 
กําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆไปหรือจะใหมีผลตลอดไป 
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวสัดิการตางๆ ตามระเบียบ 
ของบริษัท  

หลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ 
ปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการบริษัทและ ขอมูลเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรม 
เดียวกันและมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการ 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2562 โดยใหจายในรูปของเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือนเเละโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. คาเบี้ยประชุม!

องคประกอบของคาตอบแทน เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง 
ประธานกรรมการบริษัท 30,000 

กรรมการบริษัท 20,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

2. คาตอบแทนรายเดือน 

 

 

 

(3)    โบนัสกรรมการจํานวนไมเกิน 2,000,000 บาทโดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรให 
แกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้กรรมการที่ไดรับเงินเดือนประจําในฐานะพนักงานของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ 
ของบริษัท 

ตําแหนง     บาท 
ประธานกรรมการบริษัท       50,000 
กรรมการบริษัท       30,000 
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ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2562 และป 2561 

ตําแหนง/องคประกอบคาตอบแทน 
เบี้ยประชุม (ตอครั้ง/บาท) คาตอบแทนรายเดือน โบนัส 
ป 2562 

(ปที่เสนอ) 
ป 2561 ป 2562 

(ปที่เสนอ) 
ป 2561 ป 2562 

(ปที่เสนอ) 
ป 2561 

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 30,000 50,000 50,000      ไมเกิน  
2,000,000 

- 

กรรมการบริษัท 20,000 20,000 30,000 30,000   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - -   

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 - -   

การลงมติ 
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา 
ประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
แตงตั้งผูสอบบัญช ี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญช ี
จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดกําหนดใหบริษัทจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี 
หากผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชีติดตอกันโดยการหมุนเวียนไมจําเปนตอง 
เปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีแหงใหม บริษัทสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสํานักงานตรวจสอบบัญช ี
นั้น แทนผูสอบบัญชีรายเดิมได อยางไรก็ตาม บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่จาก 
การหมุนเวียนผูสอบบัญชไีดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอยหารอบปบัญชีนับแตวันที่พนจากการปฏิบตัิหนาที่ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาคณุสมบัติของผูสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเปนอิสระ 
ของผูสอบบัญชีและคาตอบแทนการสอบบัญชี  มีความเห็นและเสนอใหแตงตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 
หรือนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5872 
หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3972 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2562 
และเสนอใหกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 เปนจํานวนเงินไมเกิน 3,335,000 บาท 
โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ !
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ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี  

คาสอบบัญช ี รอบปบัญชี 2562 
(ปที่เสนอ) รอบปบัญชี 2561 

1. คาสอบบัญช ี 3,335,000 3,165,000 

2. คาใชจายอื่น ๆ จายตามจริง จายตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 
ผูสอบบัญช ี รับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 
หรือนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 
หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3972 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2562 
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ในกรณ ี
ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัตหินาที่ไดให บริษัท อีวาย จํากัด 
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหนาที่แทน โดยผูสอบบัญชี 
ไมไดใหบริการอื่น ๆ แกบริษัทและไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ 
ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่เสนอชื่อแตงตั้งใหเปน 
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปนี้ เปนการปฏิบัติหนาที่ผูสอบบัญชีปที่ 2 และกําหนดคาตอบแทนใน 
การตรวจสอบบัญชีประจําป 2562 เปนเงินจํานวนไมเกิน 3,335,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ  

ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เชนเดียวกับ 
ผูสอบบัญชีของบริษัท 

การลงมติ  
วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ผูถือหุนทานใดประสงค 
ที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบ 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นตอบริษัทกอนเขารวมประชุมดวย 
สวนผูถือหุนตางชาติซึ่งแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
โปรดใชหนังสือ มอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการ 
อิสระ ของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในนาม ของผูถือหุน 

อนึ่ง บริษัทไดกําหนดใหวันที่ 11 มีนาคม 2562 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
สามัญผูถือหุน ประจําป 2562 (Record date) 

   

        

           ขอแสดงความนับถือ 
         บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)  
     

 
 
             (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)   
        ประธานกรรมการ
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                                                                 สิ่งท่ีสงมาดวย 4 
 

ขอมูลเบื้องตนของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 

ชื่อ  นายยิว ฮอค โคว 

อาย ุ 53 ป    

สัญชาติ สิงคโปร 
ประวัติการศึกษา  !   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร 

ธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
!  ปริญญาตร ีMechanical Engineering Ngee Ann 

Polytechnic, Singapore 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ     !  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 189/201 
!  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 95/2012 

ประวัติการทํางาน !  2552-2559 บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน !   2559-ปจจุบัน บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน !  2559-ปจจุบัน บริษัท เอสไอเอสบี สิริ จํากัด  
  กรรมการ 
 !  2559-ปจจุบัน บริษัท เอสไอเอสบี ธนบุรี จํากัด  
  กรรมการ 

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่อาจ ไมม ี
ทําใหเกิดความขัดแยงทาง  
ผลประโยชนตอบริษัท  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 11 เดือน 

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท  หุนสามัญจํานวน  308,720,000 หุน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 32.84 
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม   ไมม ี 
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท 
ยอยเปนคูสัญญา  

ประวัติการเขารวมประชุมป 2561 จํานวน 10 ครั้งตอการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง 

(ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนตอบริษัท) 

!
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ขอมูลเบื้องตนของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ นายฉัตรพ ีตันติเฉลิม 

อาย ุ 55 ป 

สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา !     ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต  

บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
!  ปริญญาตร ีElectrical Engineering, University of Wisconsin-Madison, 

U.S.A. 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ     !  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 48/2005 
!  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 

รุนที่ 2/2015 

ประวัติการทํางาน !  2548-2558 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน !   2558-ปจจุบัน บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

!  2560-ปจจุบัน บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน !  2558-ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทาลิส จํากัด 
  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

!  2558-ปจจุบัน บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จํากัด 
ประธานกรรมการ 

!  2552-ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่อาจ ไมม ี
ทําใหเกิดความขัดแยงทาง  
ผลประโยชนตอบริษัท  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 11 เดือน 

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท  หุนสามัญจํานวน  300,000 หุน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.03 
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม   ไมม ี
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท 
ยอยเปนคูสัญญา 
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ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร    ไมม ี
หรือผูถือหุนรายใหญ 
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/           ไมม ี
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 
2 ปที่ผานมา    

กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน     ไมม ี
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ 
เงินเดือนประจํา 

ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี     ไมม ี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ          ไมม ี
อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ 
ไดอยางเปนอิสระ 

ประวัติการเขารวมประชุมป 2561        จํานวน  9 ครั้งตอการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง 

(ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนตอบริษัท) 
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ขอมูลเบื้องตนของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ชื่อ นายมีชัย ประเสริฐศร ี

อาย ุ 69 ป 

สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา !  ปริญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
!  ปริญญาตรพีาณิชยศาสตรการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ     !  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่  127/2016 

ประวัติการทํางาน  

ตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน !  2558-ปจจุบัน บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการ 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน !  2534-ปจจุบัน บริษัท สวนหลวง แลนด แอนด บิลติ้ง จํากัด  
  กรรมการ 

!  2531-ปจจุบัน บริษัท ซี.เอ.ซี. (บางกอก) 
กรรมการ 

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่อาจ -ไมม-ี 
ทําใหเกิดความขัดแยงทาง  
ผลประโยชนตอบริษัท  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 11 เดือน 

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท  หุนสามัญจํานวน  200,000 หุน  คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.02 
ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม   ไมม ี
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท 
ยอยเปนคูสัญญา  

ประวัติการเขารวมประชุมป 2561 จํานวน  10 ครั้งตอการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง 

(ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนตอบริษัท) 
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           สิ่งท่ีสงมาดวย 5 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่อง 
การถือหุนในบริษัท การไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
รวมถึงไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยนับรวมหุนของผูที่เกี่ยวของดวย 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
กรรมการของบริษัท 
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา 
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ 
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ 
เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ 
ดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานกังานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 
เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท  
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา 
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการ 
มีลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปน 
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน 
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อยางเดียว 
กันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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ขอมูลผูสอบบัญชีประจําป 25562 

ชื่อ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  

ตําแหนง หุนสวน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3182 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโทดานการจัดการจากสถาบันบริหารธุรกิจศศินทรแหง                                       

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและปริญญาตรีดานบัญชีจากจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน     เริ่มทํางานดานสอบบัญชีในฐานะหุนสวนเปนเวลามากกวา 20 ป 

ประสบการณดานการสอบบัญช ี ทํางานสอบบัญชีที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนเวลามากกวา 30 ป 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสีย     ไมม ี
ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท 
หรือบริษัทยอย 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 6 
 

ขอมูลผูสอบบัญชีประจําป 2562 

 
ชื่อ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  

ตําแหนง หุนสวน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3516 

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ 
ปริญญาโทดานการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทํางาน     เริ่มทํางานดานสอบบัญชีในฐานะหุนสวนเปนเวลามากกวา 20 ป 

ประสบการณดานการสอบบัญช ี ทํางานสอบบัญชีที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนเวลามากกวา 30 ป 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 5 

ความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสีย   ไมม ี
ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท 
หรือบริษัทยอย 
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ขอมูลผูสอบบัญชีประจําป 2562 

ชื่อ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  

ตําแหนง หุนสวน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4521 

วุฒิการศึกษา บัญชบีัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และปริญญาโทดานการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทํางาน     เริ่มทํางานดานสอบบัญชีในฐานะหุนสวนเปนเวลามากกวา 10 ป 

ประสบการณดานการสอบบัญช ี ทํางานสอบบัญชีที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนเวลามากกวา 20 ป 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสีย   ไมม ี
ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท 
หรือบริษัทยอย 
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ขอมูลผูสอบบัญชีประจําป 2562 

ชื่อ นางสาวรสพร เดชอาคม   

ตําแหนง หุนสวน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  5659 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโทดานบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และปริญญาตรีดานบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทํางาน     เริ่มทํางานดานสอบบัญชีในฐานะหุนสวนเปนเวลา 5 ป 

ประสบการณดานการสอบบัญช ี ทํางานสอบบัญชีที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เต็มเวลาเปนเวลา 24 ป 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสีย   ไมม ี
ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท 
หรือบริษัทยอย 
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ขอมูลผูสอบบัญชีประจําป 2562 

ชื่อ นางสุมนา พันธพงษสานนท  

ตําแหนง หุนสวน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  5872 

   วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาตร ี  
ดานบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน     เริ่มทํางานดานสอบบัญชีในฐานะหุนสวนเปนเวลา 6 ป 

ประสบการณดานการสอบบัญช ี ทํางานสอบบัญชีที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เต็มเวลาเปนเวลา 24 ป 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสีย   ไมม ี
ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท 
หรือบริษัทยอย 
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ขอมูลผูสอบบัญชีประจําป 2562 

ชื่อ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  

ตําแหนง หุนสวน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3972 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาตรีดานบัญชี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประวัติการทํางาน     เริ่มทํางานสอบบัญชีในฐานะหุนสวนเปนเวลา 13 ป 

ประสบการณดานการสอบบัญช ี ทํางานสอบบัญชีที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เต็มเวลาเปนเวลา 30 ป 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสีย     ไมม ี
ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท 
หรือบริษัทยอย 
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ขอมูลผูสอบบัญชีประจําป 2562 

ชื่อ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  

ตําแหนง หุนสวน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4807 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรบีัญชีบัณฑิตและปริญญาโทสาขาการบัญชี 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทํางาน     เริ่มทํางานสอบบัญชีในฐานะหุนสวนเปนเวลา 3 ป 

ประสบการณดานการสอบบัญช ี ทํางานสอบบัญชีที่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนเวลามากกวา 20 ป 

จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท - 

ความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสีย   ไมม ี
ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท 
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           สิ่งท่ีสงมาดวย 7 

 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบยีนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุนบริษัท 
จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อให 
ผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนีเ้นื่องจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติที่นํามาใชในการประชุมผูถือหุน บริษัทจึง 
ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถอืหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที ่
บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที ่

ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 
ของผูรับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรอง 
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแตเวลา 
08.00  น. ของวันที่  18 เมษายน  2562 เปนตนไป 

หมายเหต ุ 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขารวม 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถือหุน โดยจัดสงหนังสือมอบฉันทะที่ระบุขอความครบถวนสมบูรณแลวมายัง บริษัท  
เอสไอเอสบ ีจํากัด (มหาชน) ณ หอประชุมศิลปาภิรมย โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพ เลขที่ 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
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       สิ่งท่ีสงมาดวย 8 

ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที่ 4 การประชุมผูถือหุน 

1. การเรียกประชุม 

หมวด 4 ขอ 34  
การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง 

หรือจะกําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 

หมวด 4 ขอ 36 
ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเองหรือเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิก

สนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที ่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอ 
ที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ 
ไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน ทั้งนี้หากการ 
เรียกประชุมในคราวนั้นเปนการเรียกประชุมเพื่อจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัทสามารถจัดสงหนังสือ 
เชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนก็ได โดยจะตองจัดสงและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพตามระยะเวลาที่ 
กําหนดขางตน 

2.  การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ขอ 38 
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบ 

ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กําหนด 
โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ 
ฉันทะเขาประชุมและอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

(1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

3. การดําเนินการประชุม 

หมวด 4 ขอ 39 
การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะ 

มีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมครบถวนแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุน 

นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด อาจขอใหที่ประชุมพิจารณา 
เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมได 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผูถือหุนเสน 
อเพิ่มเติมไมเสร็จ และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป 
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และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย 
กวาเจ็ด (7) วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอน 
วันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

หมวด 4 ขอ 40 
ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ 

หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแต 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

4. องคประชุม 

หมวด 4 ขอ 37 

ในการประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเองหรือเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมจีํานวน 
ผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี)เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
จํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
จึงจะครบเปนองคประชุม  

นอกเหนือจากขอกําหนดในวรรคแรก ในกรณีเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 
จากผูถือหุน (ถามี) ที่เขารวมประชุมทั้งหมดจะตองอยูในราชอาณาจักร และผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
(ถามี) ที่เขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ขององคประชมุจะตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน 
และจะตองกระทําผานระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศโดยใหมีการบั
นทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แลวแตกรณี) ของกรรมการผูเขารวมประชุมทุกคนตลอดการประชุม 
รวมทั้งขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เกิดจากการบันทึกดังกลาว และระบบควบคุมการประชุมตองมีองคประกอบ 
พื้นฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแกไขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน 
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม 
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด(7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตอง 
ครบองคประชุม 
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5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ขอ 41 
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษ 
ในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ขอ 42 
เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว การออกเสียงลงมติใด ๆ 

หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด 

มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี ่ (3/4) ของจํานวนเสียง 
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
3. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี 
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
5. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
6. การออกหุนกู 
7. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

6. การแตงตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ขอ 17 

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 
2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน 

หรือคราวละหลายคนรวมกันเปนคณะตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละ 
ครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอย 
เพียงใดไมได  

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน 
ที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่       

วันที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ขาพเจา          สัญชาติ     
อยูบานเลขที่      ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย     

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม    หุน และออก 
เสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังนี ้

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

หุนบุริมสิทธ ิ    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 
(1)       อาย ุ   ป อยูบานเลขที่     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย     หรือ 

(2)       อาย ุ   ป อยูบานเลขที่     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย     หรือ 

(3)       อาย ุ   ป อยูบานเลขที่     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จังหวัด      รหัสไปรษณีย      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสา

มัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 
 

หมายเหตุ    ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ 
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

สิ่งท่ีสงมาดวย 9 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่        
วันที่       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ขาพเจา          สัญชาติ    

อยูบานเลขที่      ถนน      ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย     

(2)เปนผูถือหุนของบริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม    หุน และออกเสียง 
ลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังนี ้

หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 
หุนบุริมสิทธ ิ    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 
(1)           อาย ุ          ป 

อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย           หรือ 

(2)           อาย ุ          ป 
อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย           หรือ 

(3)           อาย ุ          ป 
อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย      

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสา

มัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพ เลขที่ 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
 ! วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่2/2561 

! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
 ! วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2561 

(วาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 9 
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! วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
 ธันวาคม 2561 
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง 
! วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัตกิารงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
 ! วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัตกิารนําทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน  
  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
! วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  

! การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ นายยิว ฮอค โคว 
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายฉัตรพ ีตันติเฉลิม 
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายมีชัย ประเสริฐศร ี
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  

  ! วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง 
! วาระที่ 8 เรื่อง พจิารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของ 

ผูสอบบัญช ี
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง 
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! วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  

 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ 
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือใน 
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตนรวมถึงกรณีที่ม ี การแกไข 
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็
นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตาม ที่ขาพเจาระบุใน 
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

 
หมายเหต ุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน 

ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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! !

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)  

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

! วาระที่    เรื่อง           
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
! วาระที่    เรื่อง           
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
! วาระที่    เรื่อง           
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
! วาระที่    เรื่อง           
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
! วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

ชื่อกรรมการ            
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
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!

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่         
วันที่       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขาพเจา             
สํานักงานตั้งอยูเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต       จังหวัด      รหัสไปรษณีย     
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)ใหกับ        
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม     หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ              เสียงดังนี ้

หุนสามัญ      หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 
หุนบุริมสิทธ ิ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให 
(1)                       อาย ุ           ป  

อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย           หรือ 

(2)                        อาย ุ          ป  
อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย             หรือ 

(3)                        อาย ุ          ป  
อยูบานเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย            
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ 
ผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้
! มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
! มอบฉันทะบางสวน คือ 

   ! หุนสามัญ    หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได         เสียง 
   ! หุนบุริมสิทธิ    หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได         เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด     เสียง 
 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 9 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ดังนี ้
! วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่2/2561 

! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  
! วาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2561 

(วาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ) 
! วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  
! วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาและอนุมัตกิารงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  

! วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัตกิารนําทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุน  
  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย ! ไมเห็นดวย ! งดออกเสียง  
! วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  
! การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ นายยิว ฮอค โคว 
          ! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  

ชื่อกรรมการ นายฉัตรพี ตันติเฉลิม 
         ! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง 

 ชื่อกรรมการ นายมีชัย ประเสริฐศร ี
! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  
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! วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  
! วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  
  ! วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย              เสียง ! ไมเห็นดวย               เสียง ! งดออกเสียง               เสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ 

ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน 

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการ 
แกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ขาพเจา 
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบ ุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม 

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได 

ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอาคาร 
ศิลปาภิรมย โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

! วาระที่    เรื่อง          
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสียง             เสียง  
! วาระที่    เรื่อง          
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสียง             เสียง  
! วาระที่    เรื่อง          
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสียง             เสียง  
! วาระที่    เรื่อง          
! (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
! (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสียง             เสียง  
! วาระที่    เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

ชื่อกรรมการ          
! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสยีง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
! เห็นดวย             เสียง ! ไมเห็นดวย             เสียง ! งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
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 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรพี ตันติเฉลิม 
อาย ุ :  55 ป 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู :       2 ซอยศรีสงวน เเขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง  
  กรุงเทพมหานคร 10320 

ประวัติการศึกษา !  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
  ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

!  ปริญญาตรี Electrical Engineering,  
University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ     !  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 48/2005 
!  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุนที่ 

2/2015 

ประวัติการทํางาน !  2548-2558 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน !   2558-ปจจุบัน บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

!  2560-ปจจุบัน บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน !  2558-ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทาลิส จํากัด 
  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

!  2558-ปจจุบัน บริษัท ยูนิเวนเจอร รีท แมเนจเมนท จํากัด 
ประธานกรรมการ 

!  2552-ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่                     ไมม ี
อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนตอบริษัท 
การถือครองหลักทรัพยของบริษัท     ไมม ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม   ไมม ี
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท 
ยอยเปนคูสัญญา 
 
สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ เปนผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 
ประชุมครั้งนี้    ในวาระที่ 6 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธชัย กฤษณยรรยง 
อาย ุ :  54 ป 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู : 463/67 ถนนลูกหลวง เเขวงสี่เเยกมหานาค เขตดุสิต  
  กรุงเทพมหานคร 10300 
ประวัติการศึกษา !  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร 

ธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
!  ปริญญาตรี รัฐศาสตรการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ     !  หลักสูตร Director  Certification Program (DAP) รุนที่ 102/2008 
!  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 25/2008 

ประวัติการทํางาน  
ตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน !   2558-ปจจุบัน บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน !  2553-ปจจุบัน บริษัท คาซาลองกา (ไทยแลนด) จํากัด 
  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

!  2557-ปจจุบัน สมารท โปรเจ็ค อินเวสเมนท ลิมิเต็ด 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่                   ไมม ี
อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนตอบริษัท 
การถือครองหลักทรัพยของบริษัท     ไมม ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม   ไมม ี
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท 
ยอยเปนคูสัญญา 
สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ  ไมม ี
ประชุมครั้งนี้ 
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 
บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)  

วันที่ 18 เมษายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

 

ผูถือหุน บริษัท เอสไอเอสบ ีจํากัด (มหาชน) 
 

มาดวยตนเอง ผูไดรับมอบฉันทะ 

โตะลงทะเบียนมาดวยตนเอง  
(เริ่ม 8.00 น.) 

แสดงบัตรประจําตัว 

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ (เริ่ม 8.00 น.) 

 
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

-  แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกตองครบถวน 

-  

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองสําเนาถูก
ตอง 

 
สอบทานและตรวจสอบความถูกตอง 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม (เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีที่มีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใดๆใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง)  

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน 
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน  

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม 
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แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรกรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)               
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

 
 

 
 
 

 
บริษัทอํานวยความสะดวกเรื่องการเดินทางสําหรับผูถือหุนที่เดินทางมาประชุม โดยไดมีการจัดรถตูจํานวน 3 คัน รับ-สง 
ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เวลา 8.00 น. 

!

!

!
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