
บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 51 

*************************************** 

   วนัท่ี  19  มีนาคม  2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 51 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชมุ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ) 
 2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 50 ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
 3. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 

และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 4. ข้อมลูประวตัิของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระ

หนึง่ 
 5. ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ 
 6. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่สอบบญัชี และรายช่ือบริษัทยอ่ยที่ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั 
 7. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
 8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ 
 9. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 10. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเลม่ 
 12. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัประจ าปี 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 51  ในวันศุกร์ที่  20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 
30 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งในการประชุมครัง้นี  ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษั ท
ตัง้แต่วนัที่ 22 กันยายน 2560 ‟ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้ก าหนดระเบียบวาระการประชุม
เพื่อพิจารณาดงันี  ้
 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่  50 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  21 เมษายน 

2560 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 50 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้สง่

ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และ
กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดรวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2 

 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที ่51 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 2 จาก 11 
 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 50 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย ล าดบัท่ี 2 

 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงร้อยละ 52 ของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติที่ประชมุ 

 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน  และ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึง่สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

   
รายการ ปี 2559 ปี 2560 

„  สนิทรัพย์รวม (บาท) 3,145,168,244 3,500,510,350 
„  หนีส้นิรวม (บาท) 1,519,000,765 1,922,827,732 
„  สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (บาท) 1,626,167,479 1,577,682,618 
„  รายได้รวม (บาท) 2,545,629,494 2,363,405,033 
„ ก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิ (บาท) 119,811,308 (9,757,067) 
„  ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.44 (0.04) 
„  อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 4.71 (0.41) 
„  อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 7.48 (0.61) 
„  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.70 (0.29) 
„  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.93 1.22 
„  มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 6.02 5.84 

 
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตาม สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 3 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นควรรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ งบแสดงฐานะทางการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 

 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่

ประชมุ 
 
 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที ่51 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 3 จาก 11 
 

 

3. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น ส าหรับผลการด าเนินงาน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 
ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล ส ารองตามกฎหมายและส ารอง
อื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน 
แผนการลงทนุตา่งๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี
แล้วจะต้องน าเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท ประจ าปี 2560 บริษัทมีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนสทุธิจ านวน 9,757,067 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ 
และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบส าหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา ต้ังแต่ปี 2558 – 2560 

 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิ (ล้านบาท) (9.8) 119.8 143.2 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 270  270 270 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)   -  0.25 0.30 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) -  67.5 81.0 
อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) -  56.34 56.58 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  

 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่

ประชมุ 
 

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 

ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ จะต้องมีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่
อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่น
ไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 51 นี ้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที ่51 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 4 จาก 11 
 

 

 
 

1. นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน  กรรมการ 
2. นายปิยะ พงษ์อชัฌา  กรรมการ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงความสามารถ คุณสมบตัิ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบของ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้เสนอให้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 2
คน ที่พ้นจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ เนื่องจาก
ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง กรรมการทัง้ 2 คน เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทเป็น
อยา่งดี ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต และมีความโปร่งใส กอปรกบั
ได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 2 คน ปรากฎในรายงาน
ประจ าปีและเอกสารแนบที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 4 

อนึง่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการลว่งหน้า นบัตัง้แต่วนัที่ 22 กนัยายน 2560 จนถึงวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560 โดยเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน และนายปิยะ  
พงษ์อชัฌา ซึง่เป็นกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ และได้ผ่านการพิจารณาและการเสนอ
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึง่ เนื่องจากบคุคลดงักลา่ว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์และช่วย
สนบัสนนุให้ธุรกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ 

 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลงมติ

เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

5. พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน  พ.ศ. 5252   มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน
อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ในกรณีที่ข้อบงัคบัของ
บริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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 ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณา โดยยดึถือแนวปฏิบตัิ
เดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผล
ประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความ
เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั โดยใช้ข้อมลูประกอบจาก  “รายงานคา่ตอบแทนกรรมการ 
ปี 2559” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ทัง้นี ้บริษัทปรับปรุงเงิน
คา่ตอบแทนกรรมการครัง้สดุท้ายในการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดียวกับปีที่ผ่านมา 
ดงันี ้

 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 (ปีที่เสนอ) เพิ่มขึน้ % 
คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท ปีละ    467,000.- บาท ปีละ    467,000.- บาท - 
คา่ตอบแทนกรรมการ ตอ่ 1 ทา่น ปีละ    292,000.-  บาท ปีละ    292,000.-  บาท - 
คา่ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ    176,000.-  บาท ปีละ    176,000.-  บาท - 
คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ตอ่ 1 ทา่น ปีละ    141,000.-  บาท ปีละ    141,000.-  บาท - 
คา่ตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ปีละ       50,000.-  บาท ปีละ       50,000.-  บาท 
- 

คา่ตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ปีละ       30,000.-  บาท ปีละ       30,000.-  บาท 
- 

 

 ทัง้นีก้รรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับเงินคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 (ปีที่เสนอ) เพิ่มขึน้ % 
คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร ตอ่ 1 ทา่น ปีละ   240,000.- บาท ปีละ   240,000.- บาท - 

 

 ทัง้นีก้รรมการบริหารที่ เป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นผู้ บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงิน
คา่ตอบแทนดงักลา่ว 

ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทไมไ่ด้รับผลประโยชน์อื่นใด
นอกจากเงินคา่ตอบแทนรายเดือนหรือเบีย้ประชมุตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส าหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาและเสนอดงักลา่วข้างต้น   

 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ เป็นมติที่ประชมุ 
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6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทุนของบริษัทให้เสร็จก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะใช้
ส านกังานตรวจสอบบญัชีที่มีประสบการณ์ ในการจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ เพื่อให้บริษัท
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองทัว่ไป และตามข้อบงัคบั ข้อ 39 ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 ตอ่ไป ดงันี ้

 
1. นางสาวพรรณทิพย์ กลุสนัติธ ารงค์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4208 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท เร่ิมตัง้แตปี่ 2559-2560) 
2. นางศิริเพ็ญ สขุเจริญยิง่ยง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3636 หรือ 
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท เร่ิมตัง้แตปี่ 2557-2558) 
3. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
4. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4628 หรือ 
 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
 

โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทได้และสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ และพิจารณาค่าสอบบญัชีของบริษัท 
และบริษัทย่อยรวม ส าหรับปี 2561 และค่าตอบแทนการสอบทานงบการเ งินรายไตร 
มาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,445,000 บาท ซึ่งเพิ่มจาก
คา่ตอบแทนเดิม 2,530,000 บาท รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 5 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดย

เห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้  นางสาวพรรณทิพย์ กุลสนัติธ ารงค์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4208 หรือ นางศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
3636 หรือ นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนายศกัดา 
เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4628 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2561 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีได้ 
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั ท าหน้าที่แทน และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยรวม 
ส าหรับรอบปี 2561 และค่าสอบทานงบรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาสเป็นเงิน 5,445,000 บาท 
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เนื่องจากผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และไม่มี
ความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่

ประชมุ 

7. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 ให้ยกเลิก
มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่บริษัทได้มีการก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท บริษัท
จึงต้องแก้ไขข้อบงัคบัให้สอดคล้องกับค าสัง่ฉบบัดงักลา่ว นอกจากนี ้ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ก าหนดให้สามารถจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย แต่ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุคนต้องอยู่ในราชอาณาจกัร  บริษัท
จึงประสงค์จะการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทให้สอดคล้องกบัการแก้ไขดงักลา่ว 

ข้อบงัคบัเดมิ ข้อบงัคบัใหม่ 

ข้อ 21.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้น
แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 21.  ในการประชมุคณะกรรมการซึง่เป็นการประชมุด้วย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ  
นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้า
ร่วมประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร 
และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกนั และจะต้องกระท าผ่านระบบควบคุม
การประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง 
หรือทัง้เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการ
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทัง้
ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทึก
ดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เ ร่ือง 
มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการ
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ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่
จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้น
แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 22. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย สง่หนงัสอืนดั
ประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนั
ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่น เพื่อรักษา
สทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุ
โดยวิธีอื่น และก าหนดวนันดัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้  

ข้อ 22. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการไมว่า่จะเป็นการ
ประชมุด้วยตนเองหรือโดยการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับ
มอบหมาย สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไม่
น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณี
จ าเป็นรีบดว่น เพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนด
วนันดัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หากการประชมุ
ในคราวนัน้เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
บริษัทสามารถจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดย
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้  

ข้อ 26. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชมุอยา่งน้อยสาม
เดือนตอ่ครัง้ ณ สถานท่ีตามแตค่ณะกรรมการจะ
ก าหนด  

ข้อ 26. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชมุอยา่งน้อย 3 
เดือนตอ่ครัง้ ณ สถานท่ีตามแตค่ณะกรรมการจะ
ก าหนด หรือประธานกรรมการจะก าหนดให้จดัการ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสก็์ได้ 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือ
ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือ
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้ นที่
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ไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้ รับหนังสือจาก 
ผู้ ถือหุ้น 

 

จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดย
จะต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุม ไ ว้ ใ ห้ชัด เจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนัที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุ
ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอื
จากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือ
หุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะ
เรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้
ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทึค่ณะกรรมการเป็น
ผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ
ตามทีก่ าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้
เรียกประชมุผู้ ถือหหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช่จา่ยทีเ่กิดจากการจดัให้มกีาร
ประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่กลา่วข้างต้น 
 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเป็นมติที่ประชมุ 
 
8.   พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิไม่เกิน 5,000 ล้านบาท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะจดัหาแหลง่เงินทนุโดยการออกหุ้นกู้  เพื่อช าระคืนหนีค้งค้าง และ/หรือ
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน รวมทัง้การขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
วตัถปุระสงค์ เพื่อช าระคืนหนีค้งค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน รวมทัง้การขยายธุรกิจ 
ประเภทหุ้น
กู้  

หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ มีประกันหรือไม่มีประกนั  มี
หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
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มลูคา่การ
เสนอขาย 

ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า (โดยไม่รวมวงเงินหุ้นกู้ ไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 45)  ทัง้นี ้
บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ ที่
บริษัท ออกจ าหนา่ยแล้วและยงัไม่ไถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนเงิน
ไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อายขุองหุ้น
กู้  

ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ 

สกลุเงิน เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอื่นที่เทียบเทา่ภายในวงเงิน 
อตัรา
ดอกเบีย้ 

ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครัง้และปัจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

การไถ่ถอน
ก่อนก าหนด 

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมี
หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้ให้ เป็นไปตามข้อตกลงและ
เง่ือนไขของการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

การเสนอ
ขาย 

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนัใน
ประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ ทัง้จ านวนหรือบางส่วนซึ่งอาจ
เป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/หรือใน
ลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) นัน้ 

 
ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในสว่นท่ียงัไมไ่ด้ก าหนด ตามความ
จ าเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องก าหนดตามกฎหมายและข้อบงัคับที่เก่ียวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู้  
ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  การ
ค า้ประกนั หลกัประกนั ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สทิธิไถ่ถอนก่อนก าหนด 
สทิธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแตล่ะคราว อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้น
และดอกเบีย้ วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การ
แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  นายทะเบียนหู้นกู้  ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  รวมถึงการน าหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสาร
หนี ้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กร
ใด ๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนญุาตด าเนินการเปิดเผยข้อมลู และการด าเนินการ
อื่นใดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ทัง้ปวงตามที่จ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้  วงเงินไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท ตามรายละเอยีดดงักลา่วข้างต้น 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที ่51 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 11 จาก 11 
 

 

 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เป็นมติที่ประชมุ 

9. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น โดยได้แนบหลกัเกณฑ์และวิธี
ปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมนีแ้ล้ว 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 (Record Date) ใน
วนัท่ี 12 มีนาคม 2561  

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 8.30 น. และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาแสดงต่อ
พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

อนึง่ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ และประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถดขู้อมลูได้ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบั 6 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบั 1 และ 9) หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
ได้จาก www.singerthai.co.th และสง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัทฯ ก่อนถึงวนัประชุมอย่างน้อย 1 
วนัก่อนวนัประชมุ จกัขอบคณุยิ่ง 

บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2560 ในรูปแผ่นบนัทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมี
ความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเลม่ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมลูตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบั 10 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยมติของคณะกรรมการ 

 
 
 

     
(นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


