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ที่ น.ส. 002/2561 

วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 
เร่ือง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 51 

 
 ตามที่บริษัทก าหนดวนัประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 51  ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 30 เลขที่ 
72  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่  20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระตา่งๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 51 นัน้ 
 บริษัทขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวนัและเวลาดงักลา่ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

  

1. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี   อาย ุ 65  ปี  
ต าแหนง่ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ที่อยู ่  17 ซอย รามค าแหง 118 แยก 15  แขวงสะพานสงู กรุงเทพฯ 
 

2. นายปรีชา ประกอบกิจ              อาย ุ 69  ปี 
ต าแหนง่       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ที่อยู ่   335 ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 
 

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีสว่นได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระ
พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ  
 
 ทัง้นี ้บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ  ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน
มายงัทา่นด้วยแล้ว  ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน และหนงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.singerthai.co.th เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลู
มาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ่งดงักลา่วข้างต้นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนกลบัไปยงับริษัทลว่งหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวนัประชุม 
โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืนี ้ ทัง้นีเ้พื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
                
                

http://www.singerthai.co.th/
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ประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 
ช่ือ-สกุล: นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี 
ประเภทกรรมการ:  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
อายุ: 65 ปี  
สัญชาต:ิ ไทย 
ท่ีอยู่ 17 ซอย รามค าแหง 118 แยก 15  แขวงสะพานสงู กรุงเทพฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไมมี่ 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 5 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2560 5/5 
 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกิจการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
 

กิจการอ่ืนๆ 
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท 
จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน จ านวน 

2 1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
บริษัท แม๊คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการ 
บริษัท Origin Property จ ากัด (มหาชน) 

ไมมี่ ไมมี่ 

 



 
คุณวุฒกิารศึกษา: 

2516 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2529 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the 
University of Pennsylvania 

- Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France) 
2551 Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, 

Columbia University 
  

ประวัตกิารอบรม: 
2552 Director Certification Program 122/2009  (DCP) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2547 Director Accreditation Program (DAP), SCC/2004 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
     
ประสบการณ์การท างานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ปีที่ด ารง
ต าแหน่ง 

บมจ. ต าแหน่ง 

2559-ปัจจบุนั บริษัท แม๊คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ  
และ กรรมการอิสระ  

2556- 2560 บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีปรึกษาส านกัผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ 
การเงิน และการลงทนุ 

2557-ปัจจบุนั บริษัท Origin Property จ ากดั (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริษัท 
   2547 -  2548 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ผู้อ านวยการส านกังานบญัชีกลาง 

 
  
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

ปีที่ด ารง
ต าแหน่ง 

บริษัท ต าแหน่ง 

   2548 – 2555 บริษัท SCG Accounting Services จ ากดั กรรมการผู้จดัการ 
2558 - 2559 บริษัท NokScoot Airlines จ ากดั  กรรมการอิสระ 

 
 
 



 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญท่ีเก่ียวข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษัท ต าแหน่ง 

2556 – ปัจจบุนั บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั กรรมการ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไมมี่คดีความในรอบ 100 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไมมี่ 
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ประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ช่ือ-สกุล: นาย ปรีชา ประกอบกิจ 
ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ: 69 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ท่ีอยู่ 335 ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: - 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 8 สิงหาคม 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 
ปี 2560 

5/5 

 
 
คุณวุฒกิารศึกษา: 

2524 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยั Roosevelt University, USA 

 
 
 
 



 
ประวัตกิารอบรม: 

2549 หลกัสตูรประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ (DAP)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2549 หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรับกรรมการตรวจสอบ (ACP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
ประสบการณ์การท างานในบริษัทจดทะเบียน 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บมจ. ต าแหน่ง 

2555-กรกฎาคม 2559 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 

2548 - 2554 บมจ. จีสตีล กรรมการตรวจสอบ 
 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษัท ต าแหน่ง 

2554-2557 บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการท่ีปรึกษา 
2532-2554 บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการผู้จดัการ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญท่ีเก่ียวข้อง 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง บริษัท ต าแหน่ง 

2559 – ปัจจบุนั บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั กรรมการ 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่- 
 
ข้อพพิาททางกฎหมาย: ไมมี่คดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา:  ไมมี่ 
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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 /ลูกจา้ง /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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