
เอกสารแนบ 6 
 
ที ่น.ส. 009/2559 

วนัที ่ 3  มนีาคม  พ.ศ. 2559 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
เร่ือง  การมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่49 

 
 ตามท่ีบริษทัก าหนดวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 49  ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 30  เลขท่ี 
72  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่  28  เมษายน  2559  เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 49 นั้น 
 บริษทัขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี คือ 

  

1. นายพิพิธ พิชยัศรทตั  อาย ุ 55  ปี  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ท่ีอยู ่  1174 ถนนพระรามท่ี 4  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
 

2. นายบุญยง ตนัสกลุ            อาย ุ 51   ปี 
ต าแหน่ง      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่  72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 
 

เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซ่ึงกรรมการดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม เวน้แต่วาระ
พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
 
 ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ  ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน
มายงัท่านดว้ยแลว้  ขอไดโ้ปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งของผูท่ี้ท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะ ให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนและลงนามผูม้อบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ วา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องท่านก็ได ้นอกจากนั้น ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น และหนงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ซ่ึงบริษทัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.singerthai.co.th เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถดึงขอ้มูล
มาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษทับุคคลใดบุคคลหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้เขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน เม่ือด าเนินการแลว้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลบัไปยงับริษทัล่วงหน้าเพ่ือให้ถึงบริษทัก่อนวนั
ประชุม โดยใชซ้องตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือน้ี  ทั้งน้ีเพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 
 
 
               ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

      
 
                            ( นายบุญยง ตนัสกลุ ) 
              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

http://www.singerthai.co.th/


ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ: นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ: 55  ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ที่อยู่ 1174  ถ.พระรามท่ี 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั: ไม่มี 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 11 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ปี 2558 6/6 

 
คุณวุฒิการศึกษา: 

2526 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2528 ปริญญาโท พฒันศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ประวตักิารอบรม: 

 Director Certification Program (DCP)  
Thai Institute of Directors (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) 
Thai Institute of Directors (IOD) 

 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)  
Thai Institute of Directors (IOD) 

 Succession & Effective Lead ship Development (CEO) 
Thai Institute of Directors (IOD) 



 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกิจการอืน่ 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กจิการอืน่ๆ 
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษทั 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน จ านวน 

2 1. กรรมการอิสระ  กรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ. ไทยประกนัภยั 

2. กรรมการ 
บมจ. สมัมากร 

6 - 

   
ประสบการณ์การท างานในบริษทัจดทะเบียน 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บมจ. ต าแหน่ง 
2545 – ปัจจุบนั บมจ. ไทยประกนัภยั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2545 – ปัจจุบนั บมจ. สมัมากร กรรมการ 
2546 – กมุภาพนัธ์ 2558 บมจ. อาร์พีซีจี กรรมการ 

  
ประสบการณ์การท างานอื่น 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2543 – ปัจจุบนั บริษทั มงคลชยัพฒันา จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการ 
2543 – ปัจจุบนั ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
2543 – ปัจจุบนั โครงการพฒันาส่วนพระองค ์ รองผูอ้  านวยการ 
2544 – ปัจจุบนั บริษทั สุวรรณชาด ในพระบรมราชูปถมัภ ์จ ากดั กรรมการ 
2549 – ปัจจุบนั บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั กรรมการ 
2549 – ปัจจุบนั บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั กรรมการ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกีย่วข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2555 – ปัจจุบนั  บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไม่มี 



 

ประวตักิรรมการ  (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ: นายบุญยง ตนัสกุล 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
อายุ: 51 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ที่อยู่ 993 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั: ไม่มี 
วนัที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 14 สิงหาคม 2550 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 8 ปี 8 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั ปี 2558 6/6 

 
คุณวุฒิการศึกษา: 

2540 ประกาศนียบตัรดา้นการบริหารจดัการชั้นสูง 
จาก Kellogg Graduate School  
มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2531 ประกาศนียบตัรดา้นการบริหารการผลิตชั้นสูง  
มหาวิทยาลยัซนัโน ประเทศญ่ีปุ่น 

2529 – 2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
ประวตักิารอบรม: 

2557 หลกัสูตร Capital Market Leader Program  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

2554 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

2552 หลกัสูตร Executive Development Program  



สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
2551 หลกัสูตร  Charter Director Class 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
2550 หลกัสูตร Director Certification Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
2550 หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director  

Singer Sri Lanka Management, Sri Lanka 
 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกิจการอืน่ 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กจิการอืน่ๆ 
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

ของบริษทั 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน จ านวน 

- - - - 
    
ประสบการณ์การท างานอื่น 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2556 – ปัจจุบัน  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2556 – 2558  Singer  Asia  Limited รองประธานบริหาร 
2552 –  2555 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการผูจ้ดัการ 
2551 – 2552 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2550 – 2551 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
2547 – 2549 บริษทั อิมเมชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย 
2546 – 2547 บริษทั ไซเบอร์ดิกส์เทคโนโลยี จ ากดั ผูจ้ดัการทัว่ไป  -  การตลาด, ขายและบริการ 
2535 – 2546 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกีย่วข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษทั ต าแหน่ง 
2555 – ปัจจุบัน  บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการ 
2550 – ปัจจุบัน  บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั กรรมการผูจ้ดัการ 
2550 – ปัจจุบัน  บริษทั ซิงเกอร์ (โบรกเกอร์) กรรมการผูจ้ดัการ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไม่มี 
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ข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท 
 

กรรมการอิสระ (Independent Directors) ท่ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของ
บริษทั  เพ่ือการพิจารณาและหลกัเกณฑด์งักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยก าหนดค านิยาม
กรรมการอิสระเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจ ากดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
 2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน /ลกูจา้ง /ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้  ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
 3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
 4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้ก าหนดกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะของการใหบ้ริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจทุกประเภท ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์
 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 
 6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน 
           8.    สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั   รวมทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
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