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เนื%องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื<อไวรสั COVIDEF บริษัทมีความห่วงใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่าน 
จึงกําหนดใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2566  ในรูปแบบผ่านสื%ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั<น ภายใตห้ลกัเกณฑ์และ
กฎหมายที%เกี%ยวขอ้งกําหนดโดยจะดําเนินการถ่ายทอดจากหอประชมุอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯเลขที% gFh/Eg ซอย 
รามคําเเหง kF (เทพลีลา E) เเขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
ทั<งนี< หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกประชมุผ่านสื%ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทแนะนําใหท่้านมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ย
ตนเอง ทั<งนี<ท่านสามารถส่งคําถามล่วงหนา้มาที%บริษัทภายในที% 31 มีนาคม 2566 ไดที้%อีเมล์ csecretary@sisb.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนมาที%ฝ่ายสํานกังานเลขานกุารบริษัทฯ โดยบริษัทจะรวบรวมเพื%อนําไปสอบถามในที%ประชมุและบนัทึกในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้เพื%อ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป 
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                    วนัที' 8 มีนาคม 2566 
 
เรื'อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ด้วยวิธีการผา่นสื'ออีเลก็ทรอนิกส์รูปแบบเดียวเทา่นั Lน 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน)  

สิ'งที'สง่มาด้วย  1.     แบบฟอร์มลงทะเบียน 
2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 
3.  เเบบ UV-X One Report ของบริษัทพร้อมงบการเงินรวมประจําปี 2565 สิ Lนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2565  

ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR-Code) 
4.  ข้อมลูเบื Lองต้นของผู้ ที'ได้รับการเสนอชื'อเพื'อแตง่ตั Lงเป็นกรรมการแทนกรรมการที'ออกตามวาระ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2566 
7.     ร่างข้อบงัคบัเฉพาะข้อที'เสนอให้แก้ไขเพิ'มเตมิ 
8.     เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที'มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
9. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที'เกี'ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   
10. หนงัสอืมอบฉนัทะ   
11. รายละเอียดของกรรมการอิสระที'บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ   
12.   ใบตอบรับเข้าร่วมประชมุผา่นสื'ออีเลก็ทรอนิกส์  

           13.   ขั Lนตอนและวธีิการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2566 ผา่นสื'ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
14.   แผนที'โดยสงัเขปของสถานที'ถ่ายทอดการประชมุผา่นสื'ออิเลก็ทรอนิกส์  
15.   ประกาศเกี'ยวกบัความคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) 

คณะกรรมการบริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมตกํิาหนดให้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
ประจําปี 2566 ในวนัที' 12 เมษายน 2566  เวลา 10.00 น.  ด้วยวิธีการผา่นสื'ออีเลก็ทรอนิกส์รูปแบบเดียวเทา่นั Lน โดยจะ              
ถ่ายทอดจากหอประชมุอาคารศลิปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เลขที' 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลลีา X) แขวง
วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื'อพิจารณาระเบียบวาระ การประชมุดงัตอ่ไปนี L 

วาระที, 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ของบริษัทได้ถกูจดัขึ Lนเมื'อวนัที' 8 เมษายน 2565 โดยมีสาํเนารายงาน การ
ประชมุซึ'งได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง (สิ'งที'สง่มาด้วยลาํดบัที' 2) บริษัทได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุ 
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที'กฎหมายและประกาศที'เกี'ยวข้อง 

กําหนดและมีการเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.sisb.ac.th) เพื'อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ทั'วไป
แล้วและปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไข  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
เหน็สมควรเสนอตอ่ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ซึ'ง 
ประชมุเมื'อวนัที' 8 เมษายน 2565 ซึ'งคณะกรรมการบริษัทเหน็วา่ได้มีการบนัทกึถกูต้องตรงตามมตขิองที'ประชมุ โดย
สาํเนารายงานการประชมุปรากฎตามสิ'งที'สง่มาด้วยลาํดบัที' 2 
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การลงมต ิ
วาระนี Lต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที'มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที, 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
สรุปผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ในรอบปีบญัชีสิ Lนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2565 ที'ผา่นมา  
                                                                   
                                                                                                        หนว่ย: ล้านบาท 

สนิทรัพย์หมนุเวียน     925.96 

สนิทรัพย์รวม 3,914.46 

หนี Lสนิหมนุเวียน    858.96 

หนี Lสนิรวม 1,624.71 

รายได้รวม 1,339.97 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,289.75 

กําไรสทุธิ    369.28 

กําไรตอ่หุ้น (บาท)       0.39 

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในรอบปี 2565 ดงัปรากฏในเเบบ UV-X One Report        
(หวัข้องบการเงิน หน้าที' XX� ) ซึ'งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR-Code) พร้อมกบัหนงัสอื เชิญประชมุ
ในครั Lงนี Lแล้ว (สิ'งที'สง่มาด้วย ลาํดบัที' 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เหน็สมควรเสนอตอ่ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2565 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ'งที'สง่มาด้วยลาํดบัที' 3 

การลงมต ิ
วาระแจ้งเพื'อทราบ จงึไมมี่การลงมตใินวาระนี L 

วาระที, 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชีสิ Oนสุด ณ วันที, 31 ธันวาคม 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพื'อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ'งกําหนดให้คณะกรรมการต้องจดั ให้
มีการจดัทํางบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ Lนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทและ ต้องจดั
ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนั Lนก่อนนําเสนอตอ่ที'ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุ สามญั
ประจําปีเพื'อพิจารณาอนมุตั ิ
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คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2565 ซึ'งผา่น การ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื'อนําเสนอตอ่ที'ประชมุ ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัใินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ตามที'มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั 
พ.ศ. 2535 กําหนด (สิ'งที'สง่มาด้วยลาํดบัที' 3) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เหน็สมควรเสนอให้ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตังิบการเงินรวมของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิ Lนสดุ 
วนัที' 31 ธนัวาคม 2565 ซึ'งได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยูใ่นเเบบ 56-1 One 
Report (หวัข้องบการเงิน หน้าที' XX�) ของบริษัท ซึ'งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ตามสิ'งที'สง่มา 
ด้วยลาํดบัที' 3 

การลงมต ิ  
วาระนี Lต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที'มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที, 4     พจิารณาเเละอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหนึ8งไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเเละการจ่ายเงนิปัน
ผลสาํหรับ    ผลการดาํเนินงานสิ Bนสุด ณ วันที8 31 ธันวาคม 2565                                                                               

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทจา่ยเงินปันผลจากเงินกําไรเทา่นั Lน 
โดยห้ามจา่ยเงินปันผลในกรณีที'บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ และคณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั Lงคราว เมื'อเหน็วา่บริษัทมีกําไรสมควรพอที'จะทําเชน่นั Lนและเมื'อได้จา่ยเงินปันผลแล้ว ให้ 
รายงานให้ที'ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไปและตามมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 50 
กําหนดวา่บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ'งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี Lจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ํ'ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงั 
การหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจา่ยเงินปันผล 
แตกตา่งไปจากนโยบายที'กําหนดไว้ได้ โดยจะขึ Lนอยูก่บัผลประกอบการฐานะการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงินและ 
ความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื'อบริหารกิจการ และแผนการขยายธรุกิจในอนาคตรวมถงึภาวะ 
เศรษฐกิจ 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2565 ที'ผา่นมาตามงบการเงินรวม สาํหรับ
รอบปีบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2565 ซึ'งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว บริษัทมี กําไรสทุธิสาํหรับผล
การดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2565 จํานวน 369,276,492 บาท  

คณะกรรมการบริษัทจงึมีมตอินมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากกําไรสทุธิสาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 
2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทั Oงสิ Oน 150,400,000 บาท และ 
กําหนดรายชืUอผู้ ถือหุ้นทีUมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัทีU 10 มีนาคม 2566  และกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัทีU 24 เมษายน  
2566 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เหน็สมควรเสนอตอ่ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการจดัสรรเงินกําไรจากผลประกอบการสิ Lนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 
2565 เพื'อเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจํานวนทั Lงสิ Lน 16,800,000 บาท และการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใน
อตัรา 0.16 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทั Lงสิ Lน 150,400,000 บาท โดยจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นที'มีสทิธิรับเงินปันผลที'ปรากฎ 



 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 

  หน้า 4 

 

รายชื'อ ณ วนักําหนดรายชื'อผู้ ถือหุ้นเพื'อกําหนดสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที' 10 มีนาคม 2566   และได้
ดําเนินการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื'อวนัที' 24 เมษายน 2566 

อตัราเงินปันผลที'จา่ยเทียบกบักําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและหกัยอดเงินขาดทนุสะสมเทา่กบัร้อยละ 
40.73 ซึ'งเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 

ข้อมูลการเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2565 ถงึปี 2566 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2565 ปี 2566 (ปีที,เสนอ) 

1. กําไรสทุธิ (บาท) 208,753,216 369,276,492 

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 940,000,000 940,000,000 

3. มลูคา่ที'ตราไว้หุ้นละ (บาท) 0.50 0.50 

4. อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น 0.10 0.16 

5. รวมจํานวนเงินปันผลจา่ยทั Lงสิ Lน (บาท) 94,000,000 150,400,000 

6. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 45.03 40.73 

การลงมต ิ  
วาระนี Oต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะเเนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีUมาประชมุเเละออกเสยีงลงคะเเนน 

วาระที, 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั Oงกรรมการแทนกรรมการที,ออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดว่า ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั Lง กรรมการคิดเป็นจํานวนหนึ'งในสาม หรือจํานวนใกล้ที'สดุกบัสว่นหนึ'งในสาม 
จะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการที'จะออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที'สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี
จับสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที'อยู่ในตําแหน่งนานที'สุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง ซึ'งการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ในครั Lงนี L กรรมการที'อยู่ในตําแหน่งนานที'สดุจะเป็นผู้ออกจากตําแหน่งตามวาระ มีรายชื'อ
ดงัตอ่ไปนี L 

1. นางสาวไตรทิพย์  ศวิะกฤษณ์กลุ             กรรมการอิสระ 
2. นางสาววิลาวณัย์  แก้วกนกวิจิตร            กรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื'อบคุคลที'มีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั Lงเป็นกรรมการตาม
กระบวนการสรรหาเป็นการลว่งหน้าตั Lงแตว่นัที' 10 ตลุาคม 2565 ถงึวนัที' 10 มกราคม 2566 ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท 
และปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื'อบคุคลที'เหมาะสมเข้ารับการเลอืกตั Lงเป็นกรรมการบริษัท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั'นกรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื'อ
พิจารณานําเสนอให้ที'ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lงเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาที'บริษัท
กําหนด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคณุสมบตัิของกรรมการตามกฎเกณฑ์ที'เกี'ยวข้องกําหนด เป็นรายบคุคล
แล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ'งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้ ที'มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที'ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท และกรรมการทั Lง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้ มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด 
และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที'มีส่วนแข่งขนักับการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลที'เสนอชื'อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็น
อยา่งเป็นอิสระและมีคณุสมบตัเิป็นไปตามกฎหมายที'เกี'ยวข้องกบัข้อกําหนดที'เกี'ยวกบักรรมการอิสระ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั Lง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั Lงกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ'ง ซึ'งรายละเอียดประวตัิของกรรมการทั Lง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ'งที'ส่งมาด้วยลําดบัที' 4 
ทั Lงนี L คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที'เสนอชื'อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'เกี'ยวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ'งที'ส่งมาด้วยลําดบัที' 5 และ
แบบ 56-1 One Report  (หน้า 82 ) ภายใต้หวัข้อเรื'องการจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ (สิ'งที'ส่งมาด้วยลําดบัที' 
3) 

 

รายชื'อผู้ ที'ได้รับการเสนอชื'อเป็นกรรมการ จํานวนหุ้น สทิธิในการออกเสียง 

1. นางสาวไตรทิพย์  ศวิะกฤษณ์กลุ            0                    0 

2. นางสาววิลาวณัย์  แก้วกนกวิจิตร             238,888,252 238,888,252 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทซึ'งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั'นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที'ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแต่งตั Lงบคุคลตามรายชื'อดงัต่อไปนี L ซึ'งเป็นกรรมการที'ต้อง
ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ'ง 

1. นางสาวไตรทิพย์  ศวิะกฤษณ์กลุ             กรรมการอิสระ 
2. นางสาววิลาวณัย์  แก้วกนกวิจิตร            กรรมการ 
 

ทั Lงนี L บคุคลที'ได้รับการเสนอชื'อในครั Lงนี Lได้ผา่นการพิจาณาตามกระบวนการสรรหาที'กําหนด และมีคณุสมบตัเิป็นไป
ตามที'กฎเกณฑ์ที'เกี'ยวข้องและเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท 

การลงมต ิ
วาระนี Lต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที'มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที, 6 พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 กําหนดให้ กรรมการมี
สทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบี Lยประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลกัษณะอื'น ตามข้อบงัคบั หรือตามที'ที'ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ'งอาจกําหนดเป็นจํานวนแนน่อน หรือวางเป็น
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หลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี'ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั Lน
ให้ได้รับเบี Lยเลี Lยงและสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้ดําเนินการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 และ 
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที'คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและ ผลการ
ปฏิบตัหิน้าที'ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื'นที'อยูใ่นอตุสาหกรรม เดียวกนั มี
ขนาดและลกัษณะของธรุกิจที'ใกล้เคียงกนั รวมทั Lงผลสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการของสมาคม สง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบวา่คา่ตอบแทนกรรมการที'บริษัทกําหนดนั Lนอยูใ่นอตัรา ใกล้เคียงกบัคา่เฉลี'ย
โดยรวมของตลาด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการได้พิจารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแล้ว เหน็สมควรเสนอตอ่ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
และอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2566 โดยให้จา่ยในรูปของเบี Lยประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน 
และโบนสั ในอตัราแตกตา่งจากปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี L 

1. คา่เบี Lยประชมุ 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน เบี Oยประชุม/คน/ครัOง 

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 

กรรมการบริษัท 20,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 

หากในเดือนเดียวกนัมีประชมุมากกวา่หนึFงครั Hง บริษัทฯจะจ่ายคา่เบี Hยประชมุเพียงครั Hงเดียว 

2. คา่ตอบแทนรายเดือน 

ตาํแหน่ง      บาท/เดอืน 

ประธานกรรมการบริษัท       50,000 

กรรมการบริษัท       30,000 

3. โบนสักรรมการ จํานวนเงินไมเ่กินร้อยละ 1 ของกําไรสทุธิของปีหรือไมเ่กินจํานวนเงินรวม  2,000,000 บาทโดย
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจดัสรรให้กรรมการเเตล่ะทา่นตามความเหมาะสม  ทั Lงนี Lกรรมการ ที'ได้รับ
เงินเดือนประจําในฐานะพนกังานของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท 
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ในการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทไมไ่ด้รับผลประโยชน์อื'นใดนอกจาก 
เบี Lยประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน และโบนสั ตามรายละเอียดที'กําหนดข้างต้นสว่นรายละเอียดขอบเขตอํานาจ หน้าที' 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท ปรากฏตามเเบบ 56-1 One 
Report  ภายใต้หวัข้อเรื'องการจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ หน้าที' 82  (สิ'งที'สง่มาด้วยลาํดบัที' 3) 

ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 และปี 2565 

ตาํแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน 

เบี Oยประชุม 

(ต่อครัOง/บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน โบนัส 

ปี 2566 
(ปีที,เสนอ) 

ปี 2565 
ปี 2566 

(ปีที,เสนอ) 
ปี 2565 

ปี 2566 
(ปีที,เสนอ) 

ปี 2565 

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 30,000 50,000 50,000 ไมเ่กินร้อยละ  
X ของกําไรสทุธิ 
ของปีหรือไม ่
เกิน 2,000,000 
บาท โดยคณะ 
กรรมการ เป็นผู้
พิจารณาจดัสรร
ให้ กรรมการแต่
ละทา่นตาม
ความ 
เหมาะสม 

 

ไมเ่กินร้อยละ  
X ของกําไรสทุธิ 
ของปีหรือไม ่
เกิน 2,000,000 
บาท โดยคณะ 
กรรมการ เป็นผู้
พิจารณาจดัสรร
ให้ กรรมการแต่
ละทา่นตาม
ความ 
เหมาะสม 

 

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 - - 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 - - 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน 

20,000 15,000 - - 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 10,000 - - 

การลงมต ิ
วาระนี Lต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที'มาประชมุ 

วาระที, 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั Oงผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ที'ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั Lง 
ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชีจะแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชี คน
เดมิอีกก็ได้ 

นอกจากนี L ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุได้กําหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หาก
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัหิน้าที'มาแล้ว 7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะตดิตอ่กนัหรือไม ่ โดยการหมนุเวียนไมจํ่าเป็น ต้อง
เปลี'ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่ บริษัทสามารถแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชีรายอื'น ๆ ในสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั Lน แทน
ผู้สอบบญัชีรายเดมิได้ อยา่งไรก็ตามบริษัทจะแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชีรายที'พ้นจากการปฏิบตัหิน้าที'จากการ หมนุเวียน
ผู้สอบบญัชีได้เมื'อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยห้ารอบปีบญัชีตดิตอ่กนั 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคณุสมบตัขิองผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของ 
ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  มีความเหน็และเสนอให้แตง่ตั Lง 
 
1.  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สาํหรับปี 2566 และเสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2566 เป็น     

จํานวนเงิน 3,320,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื'น ๆ  

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่าสอบบญัชี 
รอบปีบญัชี 2566 

(ปีที,เสนอ) 
รอบปีบญัชี 2565 

1. คา่สอบบญัชี 3,320,000 2,810,000 

2. คา่ใช้จา่ยอื'น ๆ จา่ยตามจริง จา่ยตามจริง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอตอ่ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั Lง นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตเลขทะเบียน 5659 นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4807 
นางสาวเกิดศริิ กาญจนประกาศติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 6014 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 นางนํ Lามนต์ เกิดมงคลชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขทะเบียน 8368นางสาววิไลพร เชาว์วิวฒัน์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 9309 ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท ประจําปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ'งเป็น ผู้ ทําการตรวจสอบและ แสดงความเหน็ตอ่งบ การเงินของบริษัท ใน
กรณีที'ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที'ได้ให้ บริษัท อีวาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอื'นของ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ทําหน้าที'แทน โดยผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้ให้บริการอื'นๆ แก่บริษัท และไมมี่
ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ที'เกี'ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด ทั Lงนี L ผู้สอบบญัชีที'เสนอชื'อแตง่ตั Lงให้เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ในปีนี L เป็นการปฏิบตัหิน้าที'ผู้สอบบญัชีปีที' 
6 และ กําหนดคา่ตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีประจําปี 2566 เป็นเงินจํานวน 3,320,000 บาท โดยไมร่วม
คา่ใช้จา่ยอื'น ผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยเป็นผู้สอบบญัชี              รับอนญุาต จากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เชน่
เดียว กบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

การลงมต ิ 
วาระนี Lต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที'มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที, 8      พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขข้อบงัคับของบริษัท 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

สืบเนื'องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดมีการแก้ไขเพิ'มเติมเกี'ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดย

กรรมการ ระยะเวลาการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนงัสือหรือเอกสารหรือหนงัสือเชิญ

ประชมุ การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที'ประชมุคณะกรรมการจึงเห็น

ควรให้มีการแก้ไขเพิ'มเติมข้อบงัคบัของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด ที'มีการแก้ไข

เพิ'มเตมิ  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอต่อที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ'มเติมข้อบงัคบัข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 

39, 46, 47, 71 เพื'อให้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัที'มีการแก้ไขเพิ'มเติม รายละเอียดปรากฎ

ตามสิ'งที'สง่มาด้วยลาํดบัที' 7 

การลงมต ิ

วาระนี Lต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี' (3/4) ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ'งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที, 9      พจิารณาเรื,องอื,น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื'อขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยวิธีผ่านสื'ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวนั และเวลา ดงักล่าว โดย

ในวนัที' 12 เมษายน 2566 ซึ'งเป็นวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ผู้ถือหุ้นที,ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 ผ่านสื,ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่ง “แบบแจ้งการประชุม” และเอกสาร

ประกอบฯ ตามสิ,งที, ส่งมาด้วยลําดับที,  8 ในหนังสือเชิญประชุมเพื,อทําการยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือ

ถ่ายรูปส่งมายัง Email:  csecretary@sisb.ac.th ภายในวันที,  31 มีนาคม wxyy 

ในกรณีที'ผู้ ถือหุ้นที'ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท ตามรายละเอียดซึ'งแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพื'อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น
ได้ 

อนึ'ง บริษัทได้กําหนดให้วนัที' 10 มีนาคม 2566 เป็นวนักําหนดรายชื'อผู้ ถือหุ้นที'มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2566 (Record date) 

          

 

             ขอแสดงความนบัถือ 
         บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน)            
 
             นายนนทิกร กาญจนะจิตรา     

 ประธานกรรมการ
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                                                                                                           สิ$งที$ส่งมาด้วย 2 
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สิ$งที$ส่งมาด้วย 4 
 

ข้อมูลเบื Oองต้นของผู้ที,ได้รับการเสนอชื,อเพื,อแต่งตั Oงเป็นกรรมการแทนกรรมการที,ออกตามวาระ 

 

ชื,อ นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ 

อายุ 56 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัตกิารศกึษา � ปริญญาโทบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิต บริหารธรุกิจ 
ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

� ปริญญาตรี พาณิชญศาสตร์เเละการบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที,กรรมการ     � หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที' 158/2012 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที' 31/2005 

ประวัตกิารทาํงาน � 2562-ปัจจบุนั  บริษัท อินเซปชั'น เทคโนโลยี จํากดั   ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีเเละ
การเงิน 

• 2560-2562  บริษัท พฤกษา โฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่ 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั  
กิจการที'เป็นบริษัทจดทะเบียน � 2558-ปัจจบุนั บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาเเละพิจารณาคา่ตอบเเทน

และกรรมการอิสระ 

� 2561-ปัจจบุนั บริษัท ซปุเปอร์บล๊อก จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ 

กิจการที'ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน � 2562-ปัจจบุนั การรถไฟเเหง่ประเทศไทย 
  กรรมการ 

• 2562-ปัจจบุนั บริษัท อินเซปชั'น เทคโนโลยี จํากดั 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีเเละการเงิน 

� 2559-ปัจจบุนั บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จํากดั  
กรรมการ 
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การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื,นที,อาจ ไมมี่ 
ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ประเภทกรรมการที,เสนอแต่งตั Oง กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีที,ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 ปี 10 เดือน 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท  หุ้นสามญัจํานวน  0 หุ้น  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.00  ของหุ้นที'จําหนา่ยได้แล้ว
ทั Lงหมดของบริษัท 

                                                                  

ส่วนได้เสียทั Oงทางตรงและทางอ้อม         ไมมี่ 
ในกจิการใดๆ ที,บริษัทหรือบริษัท 
ย่อยเป็นคู่ สัญญา 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร     ไมมี่ 
หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/           ไมมี่ 
บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที,อาจมี 
ความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 
2 ปีที,ผ่านมา    

กรรมการที,มีส่วนร่วมในการบริหารงาน      ไมมี่ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที,ปรึกษาที,ได้รับ 
เงนิเดอืนประจาํ 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี     ไมมี่ 
หรือที,ปรึกษากฎหมาย 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที,มีนัยสาํคัญ          ไมมี่ 
อันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที, 
ได้อย่างเป็นอสิระ 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2565        จํานวน  5 ครั Lงตอ่การประชมุทั Lงหมด 6 ครั Lง 
(ผู้ที,ได้รับการเสนอชื,อนี Oไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื,นที,อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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สิ$งที$ส่งมาด้วย 4 
 

 
ข้อมูลเบื Oองต้นของผู้ที,ได้รับการเสนอชื,อเพื,อแต่งตั Oงเป็นกรรมการแทนกรรมการที,ออกตามวาระ 

 
 

ชื,อ  นางสาววิลาวณัย์ เเก้วกนกวิจิตร 

อายุ  60 ปี    

สัญชาต ิ  ไทย 

ประวัตกิารศกึษา  �  อนปุริญญา สาขาการบญัชี      มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

การอบรมบทบาทหน้าที,กรรมการ     � หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที' 95/2012 

ประวัตกิารทาํงาน � 2552-ปัจจบุนั บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการและผู้ อํานวยการฝ่ายรับสมคัรเข้าการศกึษ 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั  

กิจการที'เป็นบริษัทจดทะเบียน �  2561-ปัจจบุนั บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการและผู้ อํานวยการฝ่ายรับสมคัรเข้าการศกึษา 

กิจการที'ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน � 2559-ปัจจบุนั บริษัท เอสไอเอสบี สริิ จํากดั  

  กรรมการ  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื,นที,อาจ ไมมี่ 

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ประเภทกรรมการที,เสนอแต่งตั Oง กรรมการ 

จาํนวนปีที,ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 4 ปี 10 เดือน 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท  หุ้นสามญัจํานวน  238,888,252 หุ้น  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.41 ของหุ้นที'จําหนา่ย

ได้แล้วทั Lงหมดของบริษัท 
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ส่วนได้เสียทั Oงทางตรงและทางอ้อม   ไมมี่  
ในกจิการใด ๆ ที,บริษัทหรือบริษัท 
ย่อยเป็นคู่ สัญญา  

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2565 จํานวน 6 ครั Lงตอ่การประชมุทั Lงหมด 6 ครั Lง 

(ผู้ที,ได้รับการเสนอชื,อนี Oไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื,นที,อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง 
  ผลประโยชน์ต่อบริษัท)  
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        สิ$งที$ส่งมาด้วย 5 

 

นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระของบริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) หมายถงึ กรรมการจากภายนอกที'สามารถทําหน้าที'คุ้มครอง ผลประโยชน์

ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และสามารถชว่ยดแูลไมใ่ห้เกิดรายการที'มีความขดัแย้งทางผล ประโยชน์ระหวา่งบริษัทกบั

บคุคลที'เกี'ยวข้องกนัและมีคณุสมบตัคิรบตามเกณฑ์ตอ่ไปนี L 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที'มีสทิธิออกเสยีงทั Lงหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคล ของ
บคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นของผู้ ที'เกี'ยวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที'มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที'ปรึกษาที'ได้รับเงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจ 
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที'ได้รับแตง่ตั Lงให้ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที'มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที'เป็นบดิา มารดา คูส่มรส พี'
น้อง และบตุร รวมทั Lงคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที'จะได้รับ การเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลของบคุคลที'อาจมี ความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะที'อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั Lงไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ 
กรรมการซึ'งไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที'มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วแล้วไมน้่อยกวา่ � ปีก่อนวนัที'ได้รับแตง่ตั Lงให้ ดํารงตําแหนง่
กรรมการของบริษัท 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ'งไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ'งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที'อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะพ้นจาก การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที'ได้รับแตง่ตั Lงให้ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท  

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ'งรวมถงึการให้บริการเป็นที'ปรึกษากฎหมาย หรือที'ปรึกษา ทางการเงิน ซึ'ง
ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที'อาจ มีความขดัแย้ง ทั Lงนี Lใน
กรณีที'ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิคุคลให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ'งไมใ่ช ่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั Lนด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ ดงักลา่วแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที' ได้รับ
แตง่ตั Lงให้ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที'ได้รับการแตง่ตั Lงขึ Lนเพื'อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ'งเป็นผู้ ที' 
เกี'ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8. ไมป่ระกอบกิจการที'มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที'มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่น ที'
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที'มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที'ปรึกษาที'รับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้น เกินร้อยละ 
1 ของจํานวนหุ้นที'มีสทิธิออกเสยีงทั Lงหมดของบริษัทอื'น ซึ'งประกอบกิจการที'มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนั ที'มีนยักบั
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอื'นใดที'ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี'ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ'งเทา่กบัข้อกําหนดขั Lนตํ'าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเรื'องการ ถือหุ้น

ในบริษัท การไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที'ปรึกษาที'ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทรวมถงึไมมี่ ความสมัพนัธ์

ทางธรุกิจ 
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สิ$งที$ส่งมาด้วย 6 

ข้อมูลผู้สอบบญัชีประจาํปี 2566  
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สิ$งที$ส่งมาด้วย 6 

 
ข้อมูลผู้สอบบญัชีประจาํปี 2566 
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สิ$งที$ส่งมาด้วย 7 

ร่างข้อบงัคับเฉพาะข้อที,เสนอให้แก้ไขเพิ,มเตมิ 
 

ข้อ   ข้อบงัคบัเดมิ ข้อบงัคบัฉบบัใหม ่

22 ในกรณีที'กรรมการพ้นจากตําแหนง่ทั Lงคณะ ให้

คณะกรรมการที'พ้นจากตําแหนง่ยงัคงอยูรั่กษาการใน

ตําแหนง่เพื'อดําเนินกิจการของบริษัทตอ่ไปเพียงเทา่ที'

จําเป็นจนกวา่กรรมการชดุใหมเ่ข้ารับหน้าที' เว้นแตศ่าล

จะมีคําสั'งเป็นอยา่งอื'น ในกรณีที'คณะกรรมการพ้นจาก

ตําแหนง่ตามคําสั'งศาล 

คณะกรรมการที'พ้นจากตําแหนง่ ต้องจดัให้มีการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเพื'อเลอืกตั Lงคณะกรรมการชดุใหมภ่ายในหนึ'ง 

(1) เดือน นบัแตว่นัพ้นจากตําแหนง่ โดยสง่หนงัสือนดั

ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่สบิสี' (14) วนัก่อนวนั

ประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุใน

หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

     ในกรณีที'กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั Lงคณะ ให้

คณะกรรมการที'พ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่รักษาการใน

ตําแหน่งเพื'อดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที'

จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที' เว้นแต่ศาล

จะมีคําสั'งเป็นอย่างอื'น ในกรณีที'คณะกรรมการพ้นจาก

ตําแหนง่ตามคําสั'งศาล 

     คณะกรรมการที'พ้นจากตําแหน่ง ต้องจัดให้มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื'อเลือกตั Lงคณะกรรมการชดุใหม่ภายใน

หนึ'ง (1) เดือนนบัแต่วนัพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนงัสือ

นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี' (14) วนัก่อนวนั

ประชุม  และโฆษณ าคํ าบอกกล่าวนัดประชุม ใน

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ อ า จ ใ ช้ วิ ธี ก า ร โ ฆ ษ ณ า ท า ง สื' อ

อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการตามที'กฎหมายกําหนด 

27 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการไมว่า่จะเป็นการประชมุ

ด้วยตนเองหรือโดยการประชมุผ่านสื'ออิเล็กทรอนิกส์ ให้

ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ'งได้ รับมอบหมาย จัดส่ง

หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการ 

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี

จําเป็นรีบด่วน เพื'อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื'น และกําหนดวันนัด

ประชมุเร็วกว่านั Lนก็ได้ ทั Lงนี L หากการประชุมในคราวนั Lน

เป็นการประชุมผ่านสื'ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถ

จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้  

ในกรณีที'กรรมการตั Lงแต่สองคนขึ Lนไปร้องขอให้มีการ

เรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนด

วนันดัประชมุภายในสิบสี' (X�) วนั นบัแต่วนัที'ได้รับการ

ร้องขอเชน่วา่นั Lน 

     ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการ

ป ร ะ ชุม ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ โ ด ย ก า ร ป ร ะ ชุม ผ่ า น สื' อ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ'งได้ รับ

มอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่

น้อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็น

รีบด่วน เพื'อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการ

อื'นใด และกําหนดวนันดัประชมุเร็วกวา่นั Lนก็ได้ ทั Lงนี L หาก

ก า ร ป ร ะ ชุม ใ น ค ร า ว นั Lน เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุม ผ่ า น สื' อ

อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจดัส่งหนังสือเชิญประชุม

โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้  

     ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ 

อยา่งไรก็ตาม เมื'อมีเหตอุนัสมควรหรือเพื'อรักษาสทิธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั Lงแต่สองคนขึ Lนไปจะ

ร่วมกัน ร้องขอใ ห้ประธานกรรมการ เ รียกประชุม

คณะกรรมการได้ โดยต้องระบเุรื'องและเหตผุลที'จะเสนอ
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ข้อ   ข้อบงัคบัเดมิ ข้อบงัคบัฉบบัใหม ่

ให้ที'ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี Lให้ประธาน

กรรมการเรียกและกําหนดวนันดัประชมุภายในสิบสี' (14) 

วนันบัแตว่นัที'ได้รับการร้องขอเชน่วา่นั Lน 

     ในกรณีที'ประธานกรรมการไม่ดําเนินการตามวรรค

สอง กรรมการซึ'งร้องขออาจร่วมกนัเรียกและกําหนดวนั

ประชุมคณะกรรมการเพื'อพิจารณาเรื' องที' ร้องขอได้

ภายในสิบสี' (14) วัน นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสอง 

     ในกรณีที'ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้

รองประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีที'ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด 

กรรมการตั Lงแต่สองคนขึ Lนไปอาจร่วมกันเรียกประชุม

คณะกรรมการได้ 

35 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

อย่างน้อยปีละหนึ'งครั Lง การประชุมเช่นว่านี Lให้เรียกว่า 

“ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักลา่วให้จดัให้มีขึ Lน

ภายในสี' (�) เดือนภายหลังวันสิ Lนสุดรอบปีบัญชีของ

บริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื'น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม

วสิามญั”  

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื'อใดก็ได้

สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ'งหรือหลายคนซึ'ง

มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (X�) ของจํานวน

หุ้ นที' จําหน่ายได้ทั Lงหมดเข้าชื'อกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื'อใดก็ได้ โดย

จะต้องระบเุรื'องและเหตผุลในการที'ขอให้เรียกประชมุไว้

ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดั

ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี'สิบห้า (�U) วันนับแต่

วนัที'ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

     ในกรณีที'คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายใน

สี'สิบห้า (�U) วนันับแต่วนัที'ได้รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้

     ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ต้ อ ง จัด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุม 

ผู้ ถือหุ้ นอย่างน้อยปีละหนึ'งครั Lง การประชุมเช่นว่านี Lให้

เรียกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักลา่วให้จดั

ให้มีขึ Lนภายในสี' (4) เดือนภายหลงัวนัสิ Lนรอบปีบญัชีของ

บริษัท 

     การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื'น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม

วสิามญั”  

     คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื'อใดก็ได้

สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ'งหรือหลายคนซึ'ง

มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจํานวน

หุ้ นที' จําหน่ายได้ทั Lงหมดเข้าชื'อกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเมื'อใดก็ได้ โดยจะต้อง

ระบุเรื' องและเหตุผลในการที'ขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มี

การประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี'สิบห้า (45) วันนับแต่วันที'

ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

     ในกรณีที'คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายใน

สี' สิ บ ห้ า  (45) วั น นั บ แ ต่ วั น ที' ไ ด้ รั บ ห นั ง สื อ จ า ก 
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ถือหุ้นทั Lงหลายซึ'งเข้าชื'อกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื'น ๆ รวมกนัได้

จํานวนหุ้ นตามที'บังคับไว้นั Lนจะเรียกประชุมเองก็ได้

ภายในสี'สิบห้า (�U) วนั นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที'

คณะกรรมการเ ป็นผู้ เ รียกประชุม  โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที'เกิดจากการจดัให้มีการ

ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร ทั Lงนี L หาก

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ'งมาเข้าร่วมประชุมดงักล่าวไม่ครบเป็น

องค์ประชุม ผู้ ถือหุ้ นทั Lงหลายซึ'งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั Lงนั Lนจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที'เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั Lงนั Lน

ให้แก่บริษัท 

ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทั Lงหลายซึ'งเข้าชื'อกันหรือผู้ ถือหุ้นอื'น ๆ 

รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที'บงัคบัไว้นั Lนจะเรียกประชมุเอง

ก็ได้ภายในสี'สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นที'คณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที'เกิดจากการจดัให้มีการ

ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร ทั Lงนี L หาก

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ'งมาเข้าร่วมประชุมดงักล่าวไม่ครบเป็น

องค์ประชุม ผู้ ถือหุ้ นทั Lงหลายซึ'งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั Lงนั Lนจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที'เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั Lงนั Lน

ให้แก่บริษัท 

     ในกรณีที'ผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นเอง ผู้

ถือหุ้ นที'เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ ถือหุ้นที'ได้แสดงความ

ประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนงัสือเชิญประชมุโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดําเนินการดังกล่าวต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'นายทะเบียน

บริษัทมหาชนจํากดักําหนด 

36      ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะเป็นการ

ประชมุด้วยตนเองหรือเป็นการประชมุผา่น 

สื'ออิเล็กทรอนิกส์นั Lน ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดั

ประชมุระบสุถานที' วนั เวลา ระเบียบวาระ 

การประชุม และเรื'องที'จะเสนอต่อที'ประชุมพร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื'องที'

เสนอเพื'อทราบ เพื'ออนุมตัิ หรือเพื'อพิจารณา พร้อมทั Lง

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื'องดงักล่าว และจดัส่ง

ให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วนัก่อนวนัประชุม และให้

โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อย

กว่าสาม (�) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณา

เป็นระยะเวลาสาม (�) วนัติดต่อกนั ทั Lงนี L หากการเรียก

     ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั Lนไม่ว่าจะเป็น

การประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื'อ

อิเล็กทรอนิกส์นั Lน ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัด

ประชุมระบุสถานที' วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเรื'องที'จะเสนอต่อที'ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด

ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื'องที'เสนอเพื'อ

ทราบ เพื'ออนุมตัิ หรือเพื'อพิจารณา พร้อมทั Lงความเห็น

ของคณะกรรมการในเรื'องดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น

และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคํา

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการ

โฆษณาทางสื'ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดําเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที'กฎหมายกําหนด ทั Lงนี L 

หากการเรียกประชมุในคราวนั Lนเป็นการเรียกประชมุเพื'อ
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ประชุมในคราวนั Lนเป็นการเรียกประชุมเพื'อจดัให้มีการ

ประชุมผ่านสื'ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง

หนงัสือเชิญประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 

โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตาม

ระยะเวลาที'กําหนดข้างต้น 

จดัให้มีการประชมุผ่านสื'ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถ

จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทน

ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์

ตามระยะเวลาที'กําหนดข้างต้น 

38 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อื'น

เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  

การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื'อ 

ผู้ มอบฉันทะ และทําตามแบบที'นายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 

หรือบุคคลซึ'งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที'

ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้

มีรายการดงัตอ่ไปนี L 

(1) จํานวนหุ้นที'ผู้มอบฉนัทะนั Lนถืออยู ่

(2) ชื'อผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครั Lงที'ของการประชมุที'มอบฉนัทะให้เข้าประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

     ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อื'น

เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉั น ท ะ จ ะ ต้ อ ง ทํ า เ ป็ น ห นั ง สื อ ล ง ล า ย มื อ ชื' อ 

ผู้ มอบฉันทะ และทําตามแบบที'นายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 

หรือบุคคลซึ'งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที'

ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบ

ฉันทะอาจดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทน

ได้ โดยต้องใช้วิธีการที'มีความปลอดภยัและเชื'อถือได้ว่า

การมอบฉันทะนั Lนได้ดําเนินการโดยผู้ ถือหุ้น และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที'นายทะเบียนกําหนด และอยา่งน้อยให้มี

รายการดงัตอ่ไปนี L 

(1) จํานวนหุ้นที'ผู้มอบฉนัทะนั Lนถืออยู ่

(2) ชื'อผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) ครั Lงที'ของการประชุมที'มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

39 การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระ

ที' กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม  เ ว้ น แ ต ่

ที'ประชุมจะมีมติให้เปลี'ยนลําดับระเบียบวาระด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (�/�) ของจํานวนผู้

ถือหุ้นซึ'งมาประชมุ 

     เ มื'อที'ประชุมพิจารณาเรื' องตามระเบียบวาระที'

กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ'งมี

หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ'งในสาม (X/�) ของ

จํานวนหุ้ นที' จําหน่ายได้ทั Lงหมด อาจขอให้ที'ประชุม

     การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระ

ที'กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที'ประชมุจะมีมติ

ให้เปลี'ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุ 

     เมื'อที'ประชมุพิจารณาเรื'องตามระเบียบวาระที'กําหนด

ไว้ในหนงัสือนดัประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ'งมีหุ้นนบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ'งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที'

จําหน่ายได้ทั Lงหมด อาจขอให้ที'ประชุมพิจารณาเรื'องอื'น

นอกจากที'กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 
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พิจารณาเรื' องอื'นนอกจากที' กําหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชมุได้ 

     ในกรณีที'ที'ประชุมพิจารณาเรื'องตามระเบียบวาระที'

กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม หรือเรื'องที'ผู้ ถือหุ้นเสนอ

เพิ'มเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลื'อนการพิจารณา ให้ที'

ป ร ะ ชุ ม กํ า ห น ด ส ถ า น ที'  วั น  แ ล ะ เ ว ล า 

ที'จะประชมุครั Lงตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดั

ประชุมระบุสถานที'  วัน เวลา และระเบียบวาระการ

ประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วันก่อนการ

ประชุม ทั Lงนี Lใ ห้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (�) วนัก่อนวนัประชุมด้วย 

โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (�) วนัตดิตอ่กนั 

     ในกรณีที'ที'ประชุมพิจารณาเรื'องตามระเบียบวาระที'

กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม หรือเรื'องที'ผู้ ถือหุ้นเสนอ

เพิ'มเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลื'อนการพิจารณา ให้ที'

ประชุมกําหนดสถานที' วัน และเวลาที'จะประชุมครั Lง

ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานที' วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือ

หุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั Lงนี L ให้

โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์หรืออาจ

ใช้วิธีการโฆษณาทางสื'ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดย

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'กฎหมาย

กําหนด 

46 เมื'อบริษัทประสงค์จะลดทนุ ต้องมีหนงัสือแจ้งมติการ

ลดทุนไปยงัเจ้าหนี Lของบริษัทที'บริษัททราบภายในสิบสี' 

( X� )  วัน นับ แ ต่ วัน ที' ที' ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ล งม ติ  โด ย

กําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้านภายในกําหนดสอง (�) 

เดือน นบัแตว่นัที'ได้รับหนงัสือแจ้งมตินั Lน และให้โฆษณา

มติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกําหนดเวลาสิบสี' 

(X�) วนัด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (�) 

วนัตดิตอ่กนั 

     เมื'อบริษัทประสงค์จะลดทนุ ต้องมีหนงัสือแจ้งมติการ

ลดทุนไปยงัเจ้าหนี Lของบริษัทที'บริษัททราบภายในสิบสี' 

(14) วัน นับ แ ต่ วัน ที' ที' ป ร ะ ชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ล ง ม ติ  โ ด ย

กําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้านภายในกําหนดสอง (2) 

เดือน นบัแต่วนัที'ได้รับหนงัสือแจ้งมตินั Lน และให้โฆษณา

มติดงักลา่วในหนงัสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทาง

สื'ออิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการตามที'กฎหมายกําหนดภายในกําหนดเวลาสบิ

สี' (14) วนั  

47 ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดย

มติของที'ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณี

ที'มีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น 

และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั Lนทาง

หนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (�) วนัติดต่อกนั และจดั

ให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึ'ง (X) เดือน นบั

แตว่นัที'มีมตเิชน่วา่นั Lน 

     ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดย

มติของที'ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณี

ที'มีการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

     การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น 

และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั Lนทาง

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ อ า จ ใ ช้ วิ ธี ก า ร โ ฆ ษ ณ า ท า ง สื' อ

อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการตามที'กฎหมายกําหนด และจัดให้มีการ

จ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึ'ง (1) เดือนนบัแตว่นัที'มี

มตเิชน่วา่นั Lน 
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ข้อ   ข้อบงัคบัเดมิ ข้อบงัคบัฉบบัใหม ่

71 -      ในการส่งหนังสือห รือเอกสารใด ๆ  บ ริ ษัทหรือ

คณะกรรมการอาจสง่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั

กรรมการ ผู้ ถือหุ้น หรือเจ้าหนี Lของบริษัทที'ได้แสดงความ

ประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนงัสือหรือเอกสารโดยวิธีการ

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ การดําเนินการดงักลา่วต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที'นายทะเบียนบริษัท

มหาชนกําหนด 
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สิ$งที$ส่งมาด้วย 8 

 
 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที,มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 เพื'อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัท
จงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที'มีสิทธิเข้า ร่วมประชมุ 
เพื'อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทั Lงนี L เนื'องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัิที'นํามาใช้ในการ ประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที'จะผ่อนผนัการยื'นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น ที'มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุแตล่ะรายตามที'บริษัทจะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที,มีสัญชาตไิทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดนิทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลที,จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที'ได้ลงนามใน 

หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลที,จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิตบิคุคล 
(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที'ได้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที'จดัทําขึ Lนในต่างประเทศ ควรมีการ 
รับรองลายมือชื'อโดยโนตารีพบับลคิไมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถ ลงทะเบียนและยื'นเอกสารหรือหลกัฐานเพื'อการตรวจสอบ ณ สถานที'ประชุม ได้
ตั Lงแต่เวลา 8.00  น. ของวนัที'  12 เมษายน 2566  ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เลขที' 
498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลลีา X) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานครเป็นต้นไป 

หมายเหต ุ 

ในกรณีที'ผู้ ถือหุ้นที'ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื'อ
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที'ระบขุ้อความครบถ้วน สมบรูณ์ แล้วมายงั 
บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน)



 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 

  หน้า 38 

 

สิ,งที,ส่งมาด้วย 9 

 

ข้อบงัคับบริษัทเกี,ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที, ~ การประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.การเรียกประชุม 

หมวด � ข้อ �� 

การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ Lน ณ ท้องที'อนัเป็นที'ตั Lงสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือจะกําหนด 

ให้จดัการประชมุผา่นสื'ออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

หมวด � ข้อ �V 

ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือเป็นการประชมุผา่นสื'ออิเลก็ทรอนิกส์นั Lน ให้ 

คณะกรรมการจดัทําหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที' วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื'องที'จะเสนอตอ่ที'ประชมุพร้อมด้วย 

รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื'องที'เสนอเพื'อทราบ เพื'ออนมุตั ิ หรือเพื'อพิจารณา พร้อมทั Lงความเหน็ 

ของคณะกรรมการ ในเรื'องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (�) 

วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ ไมน้่อยกวา่สาม (�) วนัก่อนวนัประชมุ 

ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (�) วนัตดิตอ่กนั ทั Lงนี L หากการเรียกประชมุในคราวนั Lนเป็น การเรียกประชมุ 

เพื'อจดัให้มีการประชมุผา่นสื'ออิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทสามารถจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้ 

โดยจะต้องจดัสง่และลงโฆษณาทางหนงัสอืพิมพ์ตามระยะเวลาที'กําหนดข้างต้น 

2.  การมอบฉันทะ 

หมวด � ข้อ �� 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อื'นเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้อง 

ทําเป็นหนงัสอืลงลายมือชื'อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที'นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด โดยให้มอบแก่ 

ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ'งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที'ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อย 

ให้มีรายการดงัตอ่ไปนี L 

(X) จํานวนหุ้นที'ผู้มอบฉนัทะนั Lนถืออยู ่      

 (�) ชื'อผู้ รับมอบฉนัทะ

 (�) ครั Lงที'ของการประชมุที'มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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3. การดาํเนินการประชุม 

หมวด � ข้อ �� 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที'กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตที่'ประชมุจะมีมตใิห้เปลี'ยน 

ลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (�/�) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุ เมื'อที'ประชมุพิจารณา 

เรื'องตามระเบียบวาระที'กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ'งมีหุ้นนบัรวมกนั ได้ไมน้่อยกวา่หนึ'งในสาม (X/�) 

ของจํานวนหุ้นที'จําหนา่ยได้ทั Lงหมด อาจขอให้ที'ประชมุพิจารณา เรื'องอื'นนอกจากที'กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

ในกรณีที'ที'ประชมุพิจารณาเรื'องตามระเบียบวาระที'กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ หรือเรื'องที'ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ'มเตมิไมเ่สร็จ 

และจําเป็นต้องเลื'อนการพิจารณา ให้ที'ประชมุกําหนดสถานที' วนั และเวลาที'จะประชมุครั Lงตอ่ไป และให้คณะกรรมการ 

สง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที' วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (�) วนัก่อนการประชมุ 

ทั Lงนี Lให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (�) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณา เป็นระยะ 

เวลาสาม (�) วนัตดิตอ่กนั 

หมวด � ข้อ �� 

ประธานกรรมการเป็นประธานที'ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที'ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที'ประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าที'ได้ 

ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัหิน้าที'ได้ 

ให้ผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ'งเป็นประธานในที'ประชมุ 

4.องค์ประชุม 

หมวด � ข้อ �� 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือเป็นการประชมุผา่นสื'ออิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้น 
และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี'สบิห้า (�U) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ'งหนึ'ง ของจํานวน 
ผู้ ถือหุ้นทั Lงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ'งในสาม (X/�) ของจํานวนหุ้นที'จําหนา่ย ได้ทั Lงหมด 
จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที'มีการประชมุผา่นสื'ออิเลก็ทรอนิกส์การดําเนิน การจะต้องเป็นไปตาม หลกัเกณฑ์ และวิธีการ 
ตามที'กฎหมายกําหนด 

ในกรณีที'ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Lงใด เมื'อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึ'ง (X) ชั'วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้น ซึ'งมาเข้า 

ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที'กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั Lนได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุ 

เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Lนมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่

และให้สง่หนงัสือนดัประชมุ ไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (�) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครั Lงหลงันี Lไมจํ่าเป็น 

ต้องครบองค์ประชมุ 

5.การลงคะแนนเสียง 

หมวด � ข้อ �X 
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ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ'งเสยีงตอ่หนึ'งหุ้น ในกรณีที'ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื'องใด 

ผู้ ถือหุ้นจะไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื'องนั Lน นอกจากการ ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั Lงกรรมการ 

หมวด � ข้อ �� 

เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื'นในข้อบงัคบันี L หรือกรณีอื'นตามที'กฎหมายจะกําหนดไว้ การออกเสยีงลงมตใิดๆ 

หรือการอนมุตักิิจการใดๆ ในที'ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที'คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที'ประชมุออกเสยีงเพิ'มขึ Lนอีกเสยีงหนึ'งเป็นเสยีงชี Lขาด 

มตขิองที'ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัตอ่ไปนี Lจะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี' (�/�) ของจํานวนเสยีงทั Lงหมด 

ของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

X. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Lงหมดหรือบางสว่นที'สาํคญัให้แก่บคุคลอื'น 

�. การซื Lอหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื'นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

3. การทําแก้ไขหรือเลกิสญัญาเกี'ยวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั Lงหมดหรือบางสว่นที'สาํคญั การมอบหมายให้ 

บคุคลอื'นเข้าจดัการ ธรุกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื'นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

�. การแก้ไขเพิ'มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

U. การเพิ'มทนุ และการลดทนุ 

V. การออกหุ้นกู้  

�. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

6.การแต่งตั Oงกรรมการ 

หมวด � ข้อ X� 

ที'ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั Lงกรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ'งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามหลกัเกณ

ฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี L 

1)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึ'งมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นที'ตนถือ 

 2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที'มีอยูเ่ลอืกตั Lงบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที'เลอืกตั Lงบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3) บคุคลซึ'งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตั Lงเป็นกรรมการเทา่ 
จํานวนกรรมการที'จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั Lงในครั Lงนั Lน ในกรณีที'บคุคลซึ'งได้รับการเลอืกตั Lงในลาํดบัถดั 
ลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที'จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตั Lงในครั Lงนั Lนให้เลอืกโดย 
วิธีจบัฉลากเพื'อให้ได้จํานวนกรรมการที'จะพงึมี 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที'       

วนัที'       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขที'      ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Lงสิ Lนรวม    หุ้น และออก 

เสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี L 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที'     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที'     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที'     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
 
คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื'อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ         

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2566 ในวนัที' 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื'ออีเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว 
เท่านั Lน  ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เลขที' 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา X) 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานครหรือที'จะพงึเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย 

กิจการใดที'ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั Lน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชื'อ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมายเหตุ    ผู้ ถือหุ้นที8มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก 
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื8อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

สิ$งที$ส่งมาด้วย 10 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที'        
วนัที'       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ   ที' อ ยู่

บ้านเลขที'      ถนน      ตําบล/แขวง     อํ า เภอ /
เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Lงสิ Lนรวม    หุ้น และออกเสยีง 
ลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี L 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)           อาย ุ          ปี  

อยูบ้่านเลขที'     ถนน      ตําบล/แขวง      อํ า เภอ /
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที'     ถนน      ตําบล/แขวง      อํ า เภอ /
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที'     ถนน      ตําบล/แขวง      อํ า เภอ /
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      

คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื'อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม 
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2566 ในวนัที' 12 เมษายน  2566 เวลา 10.00 น.  ด้วยวิธีการผ่านสื'ออีเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั Lน     
ณ  หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เลขที' 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา X) แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานครหรือที'จะพงึเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Lงนี L ดงันี L 
 0 วาระที' 1 เรื'อง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 

0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
 0 วาระที' 2 เรื'อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2565 

  (วาระแจ้งเพื'อทราบ จงึไมมี่การลงมต)ิ 
  

สิ$งที$ส่งมาด้วย 10 
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0 วาระที' 3 เรื'อง พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที' 31 
ธนัวาคม 2565 

0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง 
0     วาระที' 4  เรื'อง พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรสว่นหนึ'งเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและ    

การจา่ยเงินปันผล สาํหรับผลการดําเนินงานสิ Lนสดุ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2565 
 0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย              เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย               เสียง 0 งดออกเสยีง               เสียง  
0 วาระที' 5 เรื'อง พิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตั Lงกรรมการแทนกรรมการที'ต้องออกตามวาระ  
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 การแตง่ตั Lงกรรมการทั Lงชดุ 
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  

0 การแตง่ตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื'อกรรมการ  นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ 
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
ชื'อกรรมการ นางสาววิลาวณัย์ แก้วกนกวิจิตร 
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง   

  0 วาระที' 6 เรื'อง พิจารณาและอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง 
0 วาระที' 7 เ รื' อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบญัชี 
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
       �  วาระที' 8        เรื'อง พิจารณาและอนมุตักิารแก้ไขเพิ'มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท  
       �    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
       �    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 
  �   เหน็ด้วย � ไมเ่หน็ด้วย � งดออกเสยีง 

0 วาระที' 9 เรื'อง พิจารณาเรื'องอื'น ๆ (ถ้ามี) 
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

       0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที'ไม่เป็นไปตามที'ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี L ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั Lนไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที'ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือใน
กรณีที'ที'ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื'องใดนอกเหนือจากเรื'องที'ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที'มีการแก้ไข เปลี'ยนแปลง
หรือเพิ'มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ ทกุประการตามที'เหน็สมควร 

กิจการใดที'ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที'ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที' ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงชื'อ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 
 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที'มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื'อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตั Lงกรรมการสามารถเลอืกตั Lงกรรมการทั Lงชดุหรือเลอืกตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที'มีวาระที'จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที'ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ'มเตมิ ได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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                ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน)  

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2566 ในวนัที' 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื'ออีเล็กทรอนิกส์รูป 
แบบเดียวเทา่นั Lน ณ หอประชมุอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสงิคโปร์กรุงเทพฯ เลขที' 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพ
ลลีา X) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานครหรือที'จะพงึเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย 

0 วาระที'    เรื'อง           
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
0 วาระที'    เรื'อง           
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
0 วาระที'    เรื'อง           
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
0 วาระที'    เรื'อง           
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
0 วาระที'    เรื'อง เลอืกตั Lงกรรมการ (ตอ่) 

ชื'อกรรมการ            
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
ชื'อกรรมการ            
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
ชื'อกรรมการ            
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
ชื'อกรรมการ            
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
ชื'อกรรมการ            
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  

สิ$งที$ส่งมาด้วย 10 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที'         
วนัที'       เดือน       พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า             
สาํนกังานตั Lงอยูเ่ลขที'     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั        
ซึ'งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทั Lงสิ Lนรวม     หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั              เสียงดงันี L 

หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ      หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                       อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขที'     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์           หรือ 

(2)                        อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที'     ถนน      ตําบล/แขวง       
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(3)                        อาย ุ          ปี  
อยูบ้่านเลขที'     ถนน      ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            
 
คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื'อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2566 ในวนัที' 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื'ออีเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั Lน ณ 
หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เลขที' 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา X) แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที'จะพงึเลื'อนไปในวนั เวลา และสถานที'อื'นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั Lงนี L ดงันี L 
0 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Lงหมดที'ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
0 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

   0 หุ้นสามญั    หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้         เสียง 
   0 หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้         เสียง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั Lงหมด     เสียง 
 
 

สิ$งที$ส่งมาด้วย 10 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Lงนี Lดงันี L 
0 วาระที' 1 เรื'อง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 

0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย              เสียง 0 งดออกเสยีง               เสียง  
0 วาระที' 2  เรื'อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2565 

  (วาระแจ้งเพื'อทราบ จงึไมมี่การลงมต)ิ 
0 วาระที' 3 เรื'อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ Lนสุด ณ วันที' 31 

ธนัวาคม 2565 
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย              เสียง 0 งดออกเสยีง              เสียง  
0 วาระที' 4  เรื'อง พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ'งเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและ การ

จา่ยเงินปันผล สาํหรับผลการดําเนินงานสิ Lนสดุ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2565 
  0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 

0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 
0 เหน็ด้วย              เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย               เสียง 0 งดออกเสยีง               เสียง  

0 วาระที' 5 เรื'อง พิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตั Lงกรรมการแทนกรรมการที'ต้องออกตามวาระ  
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 การแตง่ตั Lงกรรมการทั Lงชดุ 
0 เหน็ด้วย               เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย               เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  
0 การแตง่ตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล  

ชื'อกรรมการ นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ 
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  
ชื'อกรรมการ นางสาววิลาวณัย์ แก้วกนกวิจิตร 
0 เหน็ด้วย 0 ไมเ่หน็ด้วย 0 งดออกเสยีง  

0 วาระที' 6 เรื'อง พิจารณาและอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย              เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย               เสียง 0 งดออกเสยีง               เสียง  
0 วาระที' 7 เรื'อง พิจารณาและอนมุตักิารแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย              เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย               เสียง 0 งดออกเสยีง               เสีย 
        �  วาระที' 8     เรื'อง พิจารณาและอนมุตักิารแก้ไขเพิ'มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท  
       �    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
       �    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 
  �   เหน็ด้วย � ไมเ่หน็ด้วย � งดออกเสียง 



 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566  หน้า 48 

0 วาระที' 9 เรื'อง พิจารณาเรื'องอื'น ๆ (ถ้ามี) 
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย              เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย               เสียง 0 งดออกเสยีง               เสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที'ไม่เป็นไปตามที'ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี L ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนั Lนไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที'ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือใน 

กรณีที'ที'ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื'องใด นอกเหนือจากเรื'องที'ระบไุว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที'มีการแก้ไขเปลี'ยน แปลง
หรือเพิ'มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ ตามที'เหน็สมควร 

กิจการใดที'ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที'ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที'ข้าพเจ้า ระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงชื'อ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 
 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 
 

ลงชื'อ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี Lใช้เฉพาะกรณีที'ผู้ ถือหุ้นที'ปรากฏชื'อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั Lงให้ คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั Lน 
2. หลกัฐานที'ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที'มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื'อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
4. วาระเลอืกตั Lงกรรมการสามารถเลอืกตั Lงกรรมการทั Lงชดุหรือเลอืกตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที'มีวาระที'จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที'ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ'มเติม ได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2566 ในวันที' 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 ด้วยวิธีการผ่านสื'ออีเล็ก 
ทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั Lน ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เลขที' 498/14 ซอย
รามคําแหง 39 (เทพลีลา X) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร   หรือที'จะพึงเลื'อนไปในวนั เวลา และ
สถานที'อื'นด้วย 

0 วาระที'    เรื'อง          
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  
0 วาระที'    เรื'อง          
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  
0 วาระที'    เรื'อง          
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  
0 วาระที'    เรื'อง          
0 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที'เหน็สมควร 
0 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  
0 วาระที'    เรื'อง เลอืกตั Lงกรรมการ (ตอ่) 

ชื'อกรรมการ          
0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  

ชื'อกรรมการ          
0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  

ชื'อกรรมการ          
0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  

ชื'อกรรมการ          
0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  

ชื'อกรรมการ          
0 เหน็ด้วย             เสียง 0 ไมเ่หน็ด้วย             เสียง 0 งดออกเสยีง             เสียง  

ชื'อกรรมการ        
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รายละเอียดกรรมการอสิระที,บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื,อ-นามสกุล : นายฉตัรพี ตนัตเิฉลมิ  

อายุ  :  59 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ที,อยู่ : 2 ซอยศรีสงวน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10320 

ประวัตกิารศกึษา � ปริญญาโทบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ 
  ศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

การอบรมบทบาทหน้าที,กรรมการ     � หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น   
ที' 48/2005 

� หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 
รุ่นที' 2/2015 

ประวัตกิารทาํงาน ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั  
กิจการที'เป็นบริษัทจดทะเบียน �  2558-ปัจจบุนั บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  เเละกรรมการสรรหาเเละพิจารณาคา่ตอบเเทน 

� 2560-ปัจจบุนั บริษัท แมท็ซิ'ง แมก็ซไิมซ์ โซลชูั'น จํากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ 

กิจการที'ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน � 2558-ปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทาลสิ จํากดั 

  ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร 

� 2558-ปัจจบุนั บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ประธานกรรมการ 

� 2552-ปัจจบุนั บริษัทหลกัทรัพย์ เพื'อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื,นที,อาจทาํให้                       ไมมี่ 
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท        ไมมี่ 
 
ส่วนได้เสียทั Oงทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ที,บริษัท  ไมมี่ 
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา 
 
ส่วนได้เสียพเิศษที,เเตกต่างจากกรรมการ    ไมมี่ 
คนอื,นๆในทกุวาระที,เสนอในการประชุมครัOงนี O 

สิ$งที$ส่งมาด้วย 11 
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 รายละเอียดกรรมการอสิระที,บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื,อ-นามสกุล : นายประสทิธชยั กฤษณยรรยง 

อายุ  :  58 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ที,อยู่ : 463/67 ถนนลกูหลวง แขวงสี'แยกมหานาค เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  

ประวัตกิารศกึษา � ปริญญาโทบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ 
  ศศนิทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

� ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การคลงั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที,กรรมการ     � หลกัสตูร Director  Certification Program (DAP) รุ่นที' 
102/2008 

� หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที' 25/2008 

ประวัตกิารทาํงาน  

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั  
กิจการที'เป็นบริษัทจดทะเบียน �  2558-ปัจจบุนั บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการอิสระเเละกรรมการตรวจสอบ 

กิจการที'ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน � 2553-ปัจจบุนั บริษัท คาซาลองก้า (ไทยแลนด์) จํากดั 

  ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร 

 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื,นที,อาจทาํให้                       ไมมี่ 
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท        ไมมี่ 
 
ส่วนได้เสียทั Oงทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ที,บริษัท  ไมมี่ 
หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ สัญญา 
 
ส่วนได้เสียพเิศษที,เเตกต่างจากกรรมการ    ไมมี่ 
คนอื,นๆในทกุวาระที,เสนอในการประชุมครัOงนี O 
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ขั Oนตอนและวธีิการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2566 ผ่านสื,ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีUมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชมุต้องสง่เอกสารยืนยนัตวัตนตามทีUระบไุว้มายงับริษัท ภายในวนัทีU 

31 เดือนมีนาคม 2566 เมืUอบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลูตามรายชืUอผู้ ถือหุ้นตามข้อมลูปิด สมดุทะเบียนรายชืUอ ผู้ ถือหุ้นทีUมีสทิธิ เข้า

ร่วมประชมุฯ ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจดัประชมุผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ จะสง่ Link สาํหรับ การเข้าร่วมประชมุและ คูมื่อ

การเข้าใช้งานไปยงัอีเมล์ทีUทา่นได้สง่มาแจ้งบริษัท โดยจะสง่ link ลว่งหน้า 3 วนัก่อนวนัประชมุ  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื8ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ผู้ ถือหุ้นทีUต้องการเข้าร่วมประชมุผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทีUจะเข้าร่วมประชมุ ด้วยวธีิแจ้งความประสงค์ 

เข้าร่วมประชมุ ด้วยวิธีสง่ข้อมลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ 

กรณีผู้ถอืหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื8ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวธีิการส่งข้อมูลทาง E-Mail 

หรือ ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบทีU 12) โดยขอให้ ทา่น

ระบ ุอีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของทา่น ให้ชดัเจน สําหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม ประชมุ  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพืUอยืนยนัสทิธิเข้าร่วมประชมุ E-AGM  

2.1 ผู้ ถือหุ้นทีUเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนทีUราชการออกให้ทีUยงัไมห่มดอาย ุเชน่บตัรประจําตวัประชาชนหรือ บตัรประจําตวั

ราชการ หรือใบอนญุาตขบัขีU หรือหนงัสอืเดนิทาง กรณีมีการเปลีUยนแปลง ชืUอ-สกลุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแนบ

หลกัฐานประกอบด้วย 

• กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อืUนเข้าร่วมประชมุแทน ผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีUแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง

ลายมือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถ้วนแล้ว 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบฉนัทะ เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจําตวั 

ข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีUยงัไมห่มดอายแุละลง ลายมือชืUอ

รับรองสําเนาถกูต้องของผู้มอบฉนัทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะ เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจํา ตวั

ข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีUยงัไมห่มดอายแุละ ลงลายมือชืUอ

รับรองสําเนาถกูต้องของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นทีUเป็นนิตบิคุคล 

• กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์        (E-

Meeting) 

o สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ ผู้ ถือหุ้น ซึUง

รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ทีUมีอํานาจลงนามแทน นิตบิคุคล 
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o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิตบิคุคล(กรรมการ) เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนา บตัร

ประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีUยงัไมห่มด อายแุละลง

ลายมือชืUอรับรองสาํเนาถกูต้อง 

• กรณีทีUมีการมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุแทน ผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีUแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง

ลายมือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุ ผู้ ถือหุ้น ซึUง

รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ทีUมีอํานาจลงนามแทน นิตบิคุคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิตบิคุคล(กรรมการ) เชน่สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัร

ประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีUยงัไมห่มดอายแุละลง

ลายมือชืUอรับรองสาํเนาถกูต้อง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามทีUได้ กลา่วข้างต้น 

กรณีทีUเอกสารหรือหลกัฐานทีUได้กลา่วข้างต้น ไมใ่ชเ่อกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดง เอกสาร คํา

แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึUงลงนามรับรองคําแปล โดยผู้ ถือหุ้น หรือ โดยผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลนั Oน (ในกรณีเป็นนิติ

บคุคล) 

3. สง่เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พร้อมเอกสาร ประกอบ

ตา่ง ๆ (ข้อ 2) โดยจดัสง่มาให้บริษัท ภายในวันที8 31 มีนาคม 2566  

• ชอ่งทาง E-Mail : csecretary@sisb.ac.th 

• ชอ่งทางไปรษณีย์ : สาํนกังานเลขานกุารบริษัท  เลขทีUอยู ่���/X� ซอยรามคําเเหง �� (เทพลีลา X) เเขวงวงัทองหลาง 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร X��X� 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื8ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมืUอผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทีUแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ทา่นจะได้รับ 

E-Mail จากทางผู้ให้บริการจดัประชมุฯ ซึUงจะเป็น Link สาํหรับการเข้าร่วมประชมุ และคูมื่อการเข้าใช้งานระบบก่อน วนั

ประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคูมื่อวิธีการใช้งานระบการประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีทีUยงัไมไ่ด้รับ E-Mail ดงักลา่ว

ภายในวนัทีU  5 เมษายน 2566 ให้ตดิตอ่บริษัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชมุและการลงคะแนนผา่นทางสืUออิเลก็ทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศทัพ์มือถือผา่น Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ต

บ้านพื Oนฐาน  

หมายเหต ุ : กรณีเข้าร่วมประชมุผา่นทางแทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศพัท์มือถือ จะต้องตดิตั Oงโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเข้าร่วมประชมุ ซึUงสามารถ download ได้ดงันี O 
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ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.

zoom.videomeetings 

 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชมุลว่งหน้า 60 นาที ก่อนเริUมการประชมุ อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริUมเมืUอ ถงึเวลา

ประชมุเทา่นั Oน  

4. การเข้าสูร่ะบบผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องใช้ข้อมลูเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น และเลขทีUบตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผา่นระบบ E-Voting ทา่นจะสามารถลงคะแนนแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองด

ออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึUงเทา่นั Oน กรณีทีUไมไ่ด้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือ วา่ทา่นลงคะแนนเสียงเป็นเหน็ด้วย

โดยทนัที (ใช้วิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ด้วย) 

6. กรณีทีUผู้ เข้าร่วมประชมุมีเหตขุดัข้องหรือตดิปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ทา่นสามารถตดิตอ่บริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชัUนแนล จํากดั ตามเบอร์โทรศพัท์ทีUระบไุว้ใน E-Mail ทีUจดัสง่คูมื่อการใช้งานระบบไปให้ทา่น 

*** การประชุม E-AGM นี Yจะเป็นการประชุมผ่านสื8ออเิลก็ทรอนิกส์เท่านั Yน และจะไม่มีการจดัสถานที8การประชุม ใน

รูปแบบเดมิ ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่เดนิทางมาที8บริษัท*** 

กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ  

สาํหรับผู้ ถือหุ้นที'ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไมส่ามารถมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นอื'นเข้าร่วม 

ประชมุแบบ E-AGM ได้ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ (เอกสารแนบที' 10)  

โดยระบผุู้ รับมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึ'งตามที'บริษัทได้กําหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายใน 

วันที, 31 มีนาคม 2566 ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี L 
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• ทางอีเมล์ : csecretary@sisb.ac.th 

• ทางไปรษณีย์: สาํนกังานเลขานกุารบริษัท  เลขทีUอยู ่���/�� ซอยรามคําเเหง �� (เทพลีลา �) เเขวงวงัทองหลาง เขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ����� 

หมายเหต ุ : กรณีทีUผู้ ถือหุ้นระบกุารลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสยีงตามทีUทา่นได้ระบ ุ มาใน

หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึUงในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองด ออกเสยีง เพียง

อยา่งใดอยา่งหนึUงเทา่นั Oนไมส่ามารถแบง่การออกคะแนนเสยีงเป็นบางสว่นได้ (เว้นแตเ่ป็นการลงคะแนน เสียงของ Custodian) 

กรณีผู้ถอืหุ้นที8เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั Yงคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ ดแูลหุ้น  

กรุณานําสง่ข้อมลูตอ่ไปนี O  

1. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (ทีUแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ) กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชืUอผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชืUอรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มี

อํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล 

(ถ้ามี) 

3. หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

6. จดัสง่ข้อมลู ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี O 

• ทางอีเมล์ : csecretary@sisb.ac.th 

• ทางไปรษณีย์:  สาํนกังานเลขานกุารบริษัท  เลขทีUอยู ่���/�� ซอยรามคําเเหง �� (เทพลีลา �) เเขวงวงัทองหลาง เขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ����� 

การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกี8ยวข้องกับธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี8ยวข้องกับวาระใดๆ 

ซึ8งจะพจิารณาในการประชุม E-AGM  

กรณีทา่นผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสง่คําแนะนําหรือคําถามตา่ง ๆ สามารถกระทําได้ 2 วธีิ ดงัตอ่ไปนี O 

1. สง่คําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวนัประชมุ ผา่นชอ่งทางดงัตอ่ไปนี O 

• อีเมล์ : csecretary@sisb.ac.th 

• โทรศพัท์ : 02 158 9090 ตอ่ 197 และ  062 838 3666 

• ทางไปรษณีย์ : สาํนกังานเลขานกุารบริษัท  เลขทีUอยู ่ ���/�� ซอยรามคําเเหง �� (เทพลีลา �) เเขวงวงั

ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
2. สง่คําแนะนําหรือคําถามระหวา่งการประชมุ สาํหรับผู้ ทีUเข้าร่วมประชมุ E-AGM โดยผู้ เข้าร่วมประชมุ จะต้องระบชืุUอ และ

นามสกลุ พร้อมแจ้งวา่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนทีUจะมีการสง่คําแนะนําหรือคําถาม

ทกุครั Oง บริษัทเปิดชอ่งทางในการสง่คําแนะนําและคําถามระหวา่ง ประชมุ ดงันี O 
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• ชอ่งทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

• ชอ่งทางการสนทนาระบบเสยีง ซึUงผู้ เข้าร่วมประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนทีUอปุกรณ์ ของตนเอง 

หลงัจากทีUเจ้าหน้าทีUควบคมุระบบสง่คําเชิญให้ทา่นสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟน หลงัจากทีUสนทนา

เสร็จทกุครั Oง (สามารถดรูายละเอียดเพิUมเตมิได้จากคูมื่อการเข้าร่วมประชมุ ทีUถกูจดัสง่ไปยงัอีเมล์ของ

ผู้ เข้าร่วมประชมุ) 

ทั Oงนี O หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเกีUยวกบัการประชมุสามารถตดิตอ่เจ้าหน้าทีU ดงันี O 

1. เรืUองการสง่เอกสารยืนยนัตวัตนเพืUอเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ตดิตอ่เลขานกุาร

บริษัทเพืUอสอบถามข้อมลูเพิUมเตมิได้ ตามชอ่งทางการตดิตอ่บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรืUองขั Oนตอนการเข้าร่วมประชมุและการลงคะแนนเสยีงผา่นสืUออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีทีUยืนยนัตวัตน

อยา่งถกูต้องและครบถ้วนแล้ว ตดิตอ่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัUนแนล จํากดั ตามเบอร์โทรศพัท์ทีUระบไุว้ใน E-Mail ทีU

จดัสง่คูมื่อการใช้งานระบบไปให้ทา่น 
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แผนที'โดยสงัเขปของสถานที'ถ่ายทอดการประชมุผา่นสื'ออิเลก็ทรอนิกส์  

ณ หอประชมุอาคารศลิปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาตสิงิคโปร์กรุงเทพ เลขที' 498/14 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา)  
 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ$งที$ส่งมาด้วย 14 
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ประกาศเกี,ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2566 ของบริษัท เอสไอเอสบ ีจาํกัด (มหาชน) 

บริษัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะ (“ท่าน”) ที'เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 256V (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจงึขอแจ้งข้อมลู
ให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี'ยวกบัการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การ
รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที'ท่านสามารถติดต่อบริษัททั Lงนี L เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที'เกี'ยวข้อง 
ดงัตอ่ไปนี L 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที,จะทาํการประมวลผล: บริษัทจําเป็นต้องจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้น เพื'อประโยชน์ในการ
จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัรายการตอ่ไปนี L 

1.1 ข้อมลูส่วนบุคคลทั'วไป ซึ'งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง ชื'อ-นามสกุล นามแฝง สญัชาติ อาย ุที'อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที'อยู่
อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบตัรประจําตวัประชาชน เลขประจําตวัประชาชน ข้อมลูหนงัสือ
เดินทาง บตัรประจําตวัคนต่างด้าว ใบอนญุาตขบัรถ ลายมือชื'อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื'อนไหวผ่านกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ภาพ 
เสยีง และภาพเคลื'อนไหวในลกัษณะที'เป็นการโต้ตอบสื'อสารระหวา่งทา่นกบับริษัทในชว่งเวลาระหวา่งการประชมุ 

1.2 ข้อมลูส่วนบคุคลที'อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมลูสขุภาพ (เช่น โรคประจําตวั ประวตัิแพ้ยาและแพ้อาหาร อณุหภมูิของร่างกาย 
อาการต่าง ๆ เพื'อคดักรองโรคติดเชื Lอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ซึ'งบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านหรือมีความจําเป็น
ตามกฎหมายที'อนญุาตให้ดําเนินการได้ 

2. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล: บริษัทประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ถือหุ้นตามวตัถปุระสงค์และ
ฐานการประมวลผลดงัตอ่ไปนี L 

2.1 ฐานการปฏิบตัหิน้าที'ตามกฎหมาย 

- บริษัทจดัเก็บและใช้ข้อมลูของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื'อเรียก จดัให้มี และดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ'งรวมกึง
การยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้อง และเพื'อดําเนินการใด ๆ เพื'อให้เป็นไปตามมติที'
ประชมุผู้ ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื'นใดเพื'อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื'อให้เป็นไปตามคําสั'งของ
หนว่ยงานภาครัฐที'มีอํานาจ โดยเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. �U�U และกฎหมายอื'นใดที'
เกี'ยวข้อง 

- บริษัทจดัเก็บและใช้ข้อมลูของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื'อดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายเนื'อง
ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื Lอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื'อดําเนินการใด ๆ เพื'อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉิน พ.ศ.�U�� รวมไปถงึ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั'ง หรือกฎหมายอื'นใดที'เกี'ยวข้อง 

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย 

- บริษัทจดัเก็บและใช้ข้อมลูของผู้ ถือหุ้นตามข้อ X.X เพื'อใช้ในการจดัทํา บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และเป็น
หลกัฐานในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจําเป็นที'เกี'ยวข้องกบัประโยชน์อนัชอบธรรมของ
บริษัทและบคุคลอื'น โดยไมเ่กินขอบเขตที'ผู้ ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อยา่งสมเหตสุมผล 

- บริษัทจดัเก็บและใช้ข้องมลูของผู้ ถือหุ้นตามข้อ X.� เพื'อคดักรองผู้ มีความเสี'ยงติดโรค COVID-19 และรายงานแก่
หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที'กําหนด เพื'อให้บรรลวุตัถปุระสงค์เกี'ยวกบั
ประโยชน์ด้านการสาธารณสขุเพื'อการปอ้งกนัโรคติดตอ่อนัตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิใน
การประชมุผู้ ถือหุ้น 

สิ$งที$ส่งมาด้วย 15 สิ$งที$ส่งมาด้วย 15 
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- บริษัทจดัเก็บและใช้ข้อมลูภาพถ่ายหรือภาพเคลื'อนไหวผา่นกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของผู้ ถือหุ้น เพื'อประโยชน์และ
มาตรการในด้านความปลอดภยัในการดําเนินการและการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื'อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นสําเร็จ
ลลุว่งและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ที'ทา่นและบริษัทได้ตั Lงไว้  

- บริษัทมีการประมวลผลและจดัเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื'อนไหวของการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื'อใช้ในการรายงาน
และการประชาสมัพนัธ์การประชมุผู้ ถือหุ้นมางสื'ออิเลก็ทรอนิกส์และสื'อสิ'งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื'อนไหวของ
การประชมุผู้ ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ ถือหุ้นที'เข้าร่วมประชมุ รวมถงึอาจมีการระบชืุ'อของผู้ ถือหุ้น เพื'อเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. แหล่งที,มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้รับข้อมลูสว่นบคุคลของท่านโดยตรงผ่านทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ และ ผ่าน 
ทางบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยได้รับ
ข้อมลูผา่นวธีิการทางอีเมล์ 

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เมื'อบริษัทได้รับข้อมลูส่วนบคุคลของท่านจากแหล่งที'มาตามข้อ �. แล้ว บริษัทมี
ความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของท่านข้างต้นตามข้อ �. โดยบริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล
ของท่านตอ่หน่วยงานภาครัฐที'เกี'ยวข้อง ทั Lงนี L เพื'อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน และเป็นไป
ตามฐานในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลตามข้อ �. 

5. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้ทําการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาเทา่ที'จําเป็นเพื'อการ
ดําเนินงานของบริษัท 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: ท่านมีสิทธิดําเนินการใด ๆ ดงัต่อไปนี L โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
และขอให้บริษัททําสําเนาข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว และเปิดเผยการได้มาซึ'งข้อมลูสว่นบคุคลที'ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมตอ่เรา
แก่ทา่นได้ รวมไปถงึสทิธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วที'ไมถ่กูต้อง หรือเพิ'มเติมข้อมลูที'ไมส่มบรูณ์ได้ สทิธิใน
การโอนย้ายข้อมลูสว่นบคุคลของท่านที'ท่านให้ไว้กบับริษัทไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูรายอื'น หรือตวัท่านเองด้วยเหตผุลบางประการ
ได้ รวมไปถงึ สทิธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นด้วยเหตบุงประการได้ 

ท่านสามารถติดต่อมายงัเจ้าหน้าที'คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (DPO) หรือได้ที'อีเมล์ csecretary@sisb.ac.th เพื'อดําเนินการยื'น
คําร้องขอดําเนินการตามสทิธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดของเจ้าหน้าที'คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามข้อ X. 

ทั Lงนี L ทา่นไมจํ่าเป็นต้องเสยีคา่ใช้จา่ยใด ๆ ในการดําเนินการตามสทิธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตาม
คําร้องของทา่นภายใน 30 วนันบัแตว่นัที'บริษัทได้รับคําร้องดงักลา่ว 

ในกรณีที'บริษัท หรือลกูจ้างหรือพนกังานของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายเกี'ยวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ทา่น
สามารถร้องเรียนต่อสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ได้ที'ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดี ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลกัสี' กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th 
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