
บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 



คณุอดศิกัดิ ์สขุมุวทิยา 

ประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ 

2 



คณุลกัษณะนอ้ย พึง่รศัม ี

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอสิระ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3 

คณะกรรมการ 



คณุพพิธิ พชิยัศรทตั 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4 

คณะกรรมการ 



คณุปรชีา ประกอบกจิ 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

5 



คณุกติตพิงศ ์กนกวไิลรตัน ์

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

คณะกรรมการ 

6 



คณุนงลกัษณ ์ลกัษณะโภคนิ 

กรรมการ 

คณะกรรมการ 

7 



คณุปิยะ พงษอ์ชัฌา 

กรรมการ 

คณะกรรมการ 

8 



คณุพรีนาถ โชควฒันา 

กรรมการ 

คณะกรรมการ 

9 



คณุรพพีรรณ ขนัตยาภรณ์ 

ผูอ้ านวยการสายงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ฝ่ายบรหิาร 

10 



คณุจนัทรจริา กอ้งทอ้งสมทุร ์

ผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิาร 

ฝ่ายบรหิาร 

11 



คณุบญุเกยีรต ิชาตอิดุมเดช 

ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาธรุกจิ 

ฝ่ายบรหิาร 

12 



คณุอญัฑกิร พเิชฐกร 

ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารสนิเชือ่ และทรพัยส์นิ 

ฝ่ายบรหิาร 

13 



ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

14 



ผูส้อบบญัช ี

15 



บรษิทั ทีป่รกึษากฎหมาย ซเีอ็มท ีจ ากดั  
(CMT Counsellor Co., Ltd.) 

ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ 

16 



วธิปีฏบิตั ิ

17 

 การลงมตแิละการนับคะแนนเสยีง 
 มตทิีป่ระชมุ 
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การลงมตแิละการนบัคะแนนเสยีง 

1) ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ 
รับแจกบตัรลงคะแนนไดใ้นตอนลงทะเบยีน 

2) เมือ่ประธานทีป่ระชมุขอใหล้งมตใินระเบยีบวาระใด ผูถ้อืหุน้รายใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง ขอใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

3) ผูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิท
จัดเก็บบตัรลงคะแนนของทา่น 

4) การนับคะแนนบรษัิทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีงหักออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอื
เป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิห็นดว้ยตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระนัน้ๆ 

5) ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่มม่ผีูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรอืแสดงความคดิเห็นเป็นอยา่งอืน่ 
ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุเห็นชอบ หรอือนุมัตเิป็นเอกฉันทต์ามเสนอ 

6) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชมุแทน และไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไว ้
ในหนังสอืมอบฉันทะแลว้ บรษัิทไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบใุน
หนังสอืมอบฉันทะแลว้ 
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การลงมตแิละการนบัคะแนนเสยีง (ตอ่) 

7) ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้รว่มการประชมุตัง้แตร่ะเบยีบวาระใด จะมสีทิธิ
ลงคะแนนเสยีงตัง้แตว่าระนัน้เป็นตน้ไป 

8) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่บีตัรลงคะแนน จะไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุระหวา่งการประชมุในระเบยีบ
วาระใด เพือ่เป็นการรักษาสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน บรษัิทไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

9) มอบบตัรลงคะแนนดงักลา่วใหก้ับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะไดน้ าบตัร
ลงคะแนนของผูถ้อืหุน้มารวมนับคะแนนให ้เมือ่ถงึระเบยีบวาระนัน้ๆ 
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มตทิีป่ระชุม 

 วาระปกตติอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงรอ้ยละ 52 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ในวาระที ่ 2 ตอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



วาระการประชุม 
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1. พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ครัง้ที ่51 ซึง่ประชมุ
เมือ่วันที ่20 เมษายน 2561 

2. พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีน และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์
สนธขิอ้ 4 ของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

3. พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ
บรษัิท 

4. พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุน้เพิม่ทนุของบรษัิท 

5. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 



พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั คร ัง้ที ่51  
ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561 

วาระที ่1 

22 
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พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั คร ัง้ที ่51 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561 

วาระที ่1 

 การประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษัิทไดจ้ัดขึน้เมือ่วันที่ 20
เมษายน 2561 และบรษัิทไดบ้ันทกึถกูตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และ
จัดท ารายงานการประชมุส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และบรษัิทไดจั้ดส่งใหก้ับผูถ้อืหุน้
พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 
 
 คณะกรรมการบรษัิทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถ้อื ประจ าปี 2561 ซึง่ไดจั้ดสง่ใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชมุแลว้ 



พจิารณาและอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีน และ
การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของ
บรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจด
ทะเบยีน 

วาระที ่2 

24 
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เสนอต่อที่ประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 พจิารณาอนุมัตเิพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 432,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 702,000,000 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิม่ทุนจ านวน 432,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่
รองรับการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดส่วนการถอืหุน้ และ
เพือ่รองรับการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิททีจ่ะ
จัดสรรควบคูก่บัหุน้สามัญเพิม่ทุนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน
ทีอ่อกใหมข่องบรษัิทและไดร้ับจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Issue) และจองเกนิจากสทิธ ิ(Excess Rights) 
ในครัง้นี้  และอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4. เรือ่งทุนจด
ทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ดงันี้ 

ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบยีน 702,000,000บาท    (เจ็ดรอ้ยสองลา้นบาทถว้น) 

  แบง่ออกเป็น 702,000,000 หุน้     (เจ็ดรอ้ยสองลา้นหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ 1.00  บาท   (หนึง่บาท) 

  โดยแบง่ออกเป็น   

  หุน้สามญั 702,000,000 หุน้   (เจ็ดรอ้ยสองลา้นหุน้) 

  หุน้บรุมิสทิธ ิ - หุน้   (-หุน้) 

พจิารณาและอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีน และการ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทั 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

วาระที ่2 
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วาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ 

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การลงมต ิ



พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

วาระที ่3 

27 
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พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

วาระที ่3 

เสนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2562 พจิารณาอนุมัตกิารออกใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามัญรวมจ านวนไมเ่กนิ 216,000,000 หน่วย  ตามรายละเอยีดดังนี ้
 
(1) ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ชดุที ่ 1 

(“SINGER-W1”) อาย ุ 2 ปี จ านวนไมเ่กนิ 108,000,000 หน่วย เพือ่จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีใ่ช ้

สทิธจิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกใหมข่องบรษัิทและไดรั้บจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกและ
เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Issue) และจองเกนิจากสทิธ ิ(Excess 
Rights) ในอัตราสว่น 2 หุน้ทีไ่ดรั้บจัดสรร ตอ่ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธ ิSINGER-W1 โดยไม่
คดิมลูคา่ ราคาการใชส้ทิธจิะเทา่กับราคาซือ้ขายถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามัญของบรษัิท
ยอ้นหลัง 15 วนัท าการตดิตอ่กัน กอ่นวนัทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2562  บวกสว่นเพิม่
รอ้ยละ 20 และปัดเศษเป็น 0.50 หรอืเต็มบาท ซึง่เทา่กับ 7.00 บาท (ค านวณจากราคาถัวเฉลีย่
ถว่งน ้าหนักของหุน้สามัญของบรษัิทยอ้นหลัง ตัง้แตว่นัที ่ 5 กมุภาพันธ ์ 2562 ถงึวนัที ่ 26 
กมุภาพันธ ์2562 และปัดเศษขึน้ตามสตูรการค านวณ) 
 

(2) ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ชดุที ่ 2 
(“SINGER-W2”) อาย ุ 4 ปี จ านวนไมเ่กนิ 108,000,000 หน่วย เพือ่จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีใ่ช ้

สทิธจิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกใหมข่องบรษัิทและไดรั้บจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกและ
เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Issue) และจองเกนิจากสทิธ ิ(Excess 
Rights) ในอัตราสว่น 2 หุน้ทีไ่ดรั้บจัดสรร ตอ่ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธ ิSINGER-W2 โดยไม่
คดิมลูคา่ ราคาการใชส้ทิธจิะเทา่กับ 14 บาท 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบรหิารของบรษัิทมอี านาจในการด าเนนิการใด ๆ อันจ าเป็นและเกีย่วเนื่องกับกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืหุน้ที่
ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนทีอ่อกใหมข่องบรษัิทและไดรั้บจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสัดสว่นการถอื
หุน้ (Right Issue) และจองเกนิจากสทิธ ิ(Excess Rights) ในครัง้นีไ้ดท้กุประการ  รายละเอยีดปรากฎตามหนังสอืเชญิประชมุทีน่ าสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้
แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ ทัง้นี ้อัตราการใชส้ทิธแิละราคาการใชส้ทิธอิาจเปลีย่นแปลงในภายหลังตามเงือ่นไขการปรับสทิธ ิ
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มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การลงมต ิ



พจิารณาและอนุมตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ของบรษัิท 

วาระที ่4 
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พจิารณาและอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของ
บรษิทั 

วาระที ่4 

เสนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2562 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน  
432,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดดังนี ้
 
(1) จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน จ านวน 216,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือ่เสนอ

ขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอัตราสว่น 5 หุน้
เดมิ ตอ่ 4 หุน้สามัญเพิม่ทนุ ราคาเสนอขายจะเป็นราคาทีม่สีว่นลดไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 แตไ่ม่
เกนิรอ้ยละ 20 ของราคาตลาด  โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิาร
ของบรษัิทหรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผู ้
ก าหนดราคาเสนอขายในภายหลัง 
 

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน จ านวน 108,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการ
ใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ชดุที ่ 1 (“SINGER-W1”) ซึง่จะ
ออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีจ่องซือ้และไดรั้บจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนที่
ออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Issue) และจองเกนิจาก
สทิธ ิ(Excess Rights)  
 

(3) จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 108,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการ
ใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ชดุที ่ 2 (“SINGER-W2”) จ านวน 
108,000,000 หุน้ ซึง่จะออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิททีจ่องซือ้และไดรั้บ
จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right 
Issue) และจองเกนิจากสทิธ ิ(Excess Rights)  

 
ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืเนือ่งจากไมม่กีารใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม ่ บรษัิทจะ
น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาตอ่ไป  

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอืคณะกรรมการ
บริหาร เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไดทุ้กประการ 
รายละเอยีดปรากฎตามหนังสอืเชญิประชมุทีน่ าสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้แลว้กอ่นการประชมุ 



32 

วาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงรอ้ยละ 52 ของ 
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มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การลงมต ิ



พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

วาระที ่5 

33 



34 



  

Appendix 

35 


