
บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)
กำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2563

วนัศกุรท์ ี ่6 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 30 อาคาร กสท โทรคมนาคม
เลขที ่72 ถนนเจรญิกรงุ แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรงุเทพฯ



วำระกำรประชุม
1. พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

53 ซึง่ประชมุไปเมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563

2. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ วงเงนิไม่
เกนิ 3,000 ลา้นบาท

3. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ



คณุอดศิกัดิ ์สขุมุวทิยำ

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน

คณะกรรมกำร



คณุชำญ อทิธถิำวร

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน

คณะกรรมกำร



คณุพพิธิ พชิยัศรทตั

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน
กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำร



คณุปรชีำ ประกอบกจิ

กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำร



คณุกติตพิงศ ์กนกวไิลรตัน์
กรรมกำร

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

คณะกรรมกำร



คณุนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคนิ
กรรมกำร

คณะกรรมกำร



คณุปิยะ พงษอ์ชัฌำ
กรรมกำร

คณะกรรมกำร



คณุวรยศ ทองตนั
กรรมกำร

คณะกรรมกำร



คณุรพพีรรณ ขนัตยำภรณ์
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ

ฝ่ำยบรหิำร



คณุจนัทรจริำ กอ้งทอ้งสมทุร ์
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนปฏบิตักิำร

ฝ่ำยบรหิำร



คณุบษุบำ กลุศริธิรรม
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ

ฝ่ำยบรหิำร



คณุอญัฑกิร พเิชฐกร
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบรหิำรสนิเชือ่ และทรพัยส์นิ

ฝ่ำยบรหิำร



คณุมนญัญำ ฐตินินัทวรรณ

ทีป่รกึษำกฎหมำยอสิระ



▪ การลงมตแิละการนับคะแนนเสยีง
▪ มตทิีป่ระชมุ

วธิปีฏบิตั ิ



▪ การออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้หนึง่รายมี
คะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีม่ ีหรอื
ไดรั้บมอบฉันทะ หนึง่หุน้ ตอ่ หนึง่เสยีง

วธิปีฏบิตั ิ



กำรลงมตแิละกำรนบัคะแนนเสยีง

1) ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ รับแจก
บตัรลงคะแนนไดใ้นตอนลงทะเบยีน

2) เมือ่ประธานทีป่ระชมุขอใหล้งมตใินระเบยีบวาระใด ผูถ้อืหุน้รายใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออก
เสยีง ขอใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน

3) ผูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดเก็บ
บตัรลงคะแนนของทา่น

4) การนับคะแนนบรษัิทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีงหักออกจากจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสยีงส่วนที่เหลอืเป็นคะแนน
เสยีงทีล่งมตเิห็นดว้ยตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระนัน้ๆ

5) ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่มม่ผีูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรอืแสดงความคดิเห็นเป็นอย่างอืน่ ใหถ้อืวา่
ทีป่ระชมุเห็นชอบ หรอือนุมตัเิป็นเอกฉันทต์ามเสนอ



กำรลงมตแิละกำรนบัคะแนนเสยีง (ตอ่)

6) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชมุแทน และไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอื
มอบฉันทะแลว้ บรษัิทไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ
แลว้

7) ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้รว่มการประชมุตัง้แตร่ะเบยีบวาระใด จะมสีทิธลิงคะแนนเสยีง
ตัง้แตว่าระนัน้เป็นตน้ไป

8) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่บีตัรลงคะแนน จะไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุระหวา่งการประชมุในระเบยีบวาระใด 
เพือ่เป็นการรักษาสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน บรษัิทไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน

9) มอบบตัรลงคะแนนดงักลา่วใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท เพือ่เจา้หนา้ทีจ่ะไดน้ าบัตรลงคะแนน
ของผูถ้อืหุน้มารวมนับคะแนนให ้เมือ่ถงึระเบยีบวาระนัน้ๆ



มตทิีป่ระชุม

➢ วาระปกตติอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงรอ้ยละ 52 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

➢ ในวาระที ่2 เรือ่งการพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ วงเงนิ
ไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท ตอ้งผา่นการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ สามใน
สี ่ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด 



21

ลกัษณะบตัรเสยี

(1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายมากกวา่ 1 ชอ่ง

✓



ลกัษณะบตัรเสยี

(2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั

✓



จ ำนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้รว่มประชุม



พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญั
ประจ ำปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทั คร ัง้ที่ 53 
ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่26 มถินุำยน 2563

วำระที ่1



พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญ
ประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่52

วำระนีต้อ้งผำ่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงรอ้ยละ 52 
ของผูถ้อืหุน้ ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนเป็นมตทิีป่ระชุม

วำระที ่1



พจิำรณำอนมุตักิำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้
เพิม่เตมิวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลำ้นบำท

วำระที ่2



Bond Feature

วำระเพือ่พจิำรณำอนมุตักิำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้

รำยละเอยีดหุน้กู ้

วตัถปุระสงค์ เพือ่ช าระคนืหนีค้งคา้ง และ/หรอืใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน รวมทัง้การขยายธรุกจิ

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูท้กุประเภท ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืหรอืไมร่ะบชุือ่ผูถ้อื มปีระกนัหรอืไมม่ปีระกนั  มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้

มลูคำ่กำรเสนอ
ขำย

ไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท หรอืสกลุเงนิอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ (เมือ่รวมกบัวงเงนิเดมิไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท หรอืสกลุอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ ตามที่
ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่51 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่20 เมษายน 2561 บรษัิทจะมวีงเงนิส าหรับการออกและเสนอขาย
หุน้กูร้วมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 8,000 ลา้นบาท หรอื สกลุเงนิอืน่ทีเ่ทยีบเทา่) ทัง้นี ้บรษัิทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ และ/หรอื 
ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พือ่ทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถถ่อนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงนิดังกลา่ว โดยหุน้กูท้ีบ่รษัิท ออกจ าหน่ายแลว้และยัง
ไมไ่ถถ่อน ในขณะใดขณะหนึง่จะตอ้งมจี านวนเงนิไมเ่กนิวงเงนิดังกลา่ว  (Revolving Basis)

อำยขุองหุน้กู ้ ตามทีจ่ะก าหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กูท้ี่
ไดอ้อกในคราวนัน้

สกลุเงนิ เสนอขายในสกลุเงนิบาท และ/หรอื ในสกลุเงนิอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ภายในวงเงนิ

อตัรำดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายแตล่ะครัง้และปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กำรไถถ่อน
กอ่นก ำหนด

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นก าหนด และ/หรอื บรษัิทอาจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นก าหนด ทัง้นี ้
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของการออกหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้



รำยละเอยีดหุน้กู ้

กำรเสนอขำย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป และ/หรอื ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผู ้
ลงทนุรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบันในประเทศ และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบันในตา่งประเทศ ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น ซึง่อาจ
เป็นการ เสนอขายเป็นการทั่วไป หรอืเสนอขายในวงจ ากัด และอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราว และ/หรอื
เป็นโครงการ และ/หรอืในลักษณะหมนุเวยีน (Revolving)

ขอ้ก ำหนด
อืน่ๆ

ทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการ หรอื คณะกรรมการบรหิาร หรอื บคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิาร
ไดรั้บมอบหมาย มอี านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และรายละเอยีดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
ในสว่นทียั่งไมไ่ดก้ าหนดตามความจ าเป็นและเห็นสมควรทีจ่ะตอ้งก าหนดตามกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ชือ่หุน้กู ้
ลักษณะการขายหุน้กู ้ จ านวนหุน้กูท้ีจ่ะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุน้กู ้ การค ้าประกนั หลักประกนั ราคา
เสนอขายตอ่หน่วย อายุ ระยะเวลาไถถ่อน สทิธไิถถ่อนกอ่นก าหนด สทิธแิละหนา้ทีอ่ ืน่ใดตามประเภทหุน้กูท้ีจ่ะออกในแตล่ะ
คราว อตัราดอกเบีย้ วธิกีารช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ วธิกีารและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอยีดการเสนอ
ขาย การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผูจั้ดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู ้ นายทะเบยีนหูน้กู ้ ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ รวมถงึการ
น าหุน้กูด้ังกลา่วไปจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบยีนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ศนูยซ์ือ้
ขายหลักทรัพย์ หรอืตลาดรองใด ๆ รวมถงึองคก์รใด ๆ ตลอดจนใหม้อี านาจด าเนนิการขออนุญาตด าเนนิการเปิดเผยขอ้มลู
และการด าเนนิการอืน่ใดกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจในการด าเนนิการใด ๆ ทัง้ปวงตามทีจ่ าเป็นและสมควรอัน
เกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

Bond Feature

วำระเพือ่พจิำรณำอนมุตักิำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้



Bond Maturity Profile 

(as end of Sept 2020)

Key Financial 
Leverage Ratio 

(Conso)

Covenant As of 
Sept-20

After new 
issuance

[1,000 mil.]

Net Gearing Ratio 
(IBD* to Equity)

< 3.0x 1.97x 2.39x

2,387
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Equity Debenture

Bond
#2/2020
Bond
#1/2020
Bond 2019

Bond 2018

Bond 2017

Plan Bond 
#3/2020
THB 1,000 mil.
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Y 2020 Y 2021 Y 2022 Y 2023

Due: Dec-23

Due:Oct-20

Due:Mar-21

Due:Jul-22
Due:Sep-23

Due:May-23

1,000

* Total debt and IBD as 3Q20 are THB 5,654 mil. & THB 4,720 mil. consecutively.

Maturity Schedule

Equity vs Y2020 Bond Structure
(million Baht)

(million Baht)



Outstanding Principal Balance (MB)

1,800 1,781 1,708 1,685 1,773 1,707 1,774
2,140 2,453

1,014 1,263 1,259 1,209 1,256 1,516
1,804

2,146

2,696

268
425 430 408 417

389
366

352

326

3,082 
3,469 3,397 3,302 3,446 3,612 

3,944 

4,638 

5,475 

 -

 1,00 0

 2,00 0

 3,00 0

 4,00 0

 5,00 0

 6,00 0

 -

 1,00 0

 2,00 0

 3,00 0

 4,00 0

 5,00 0

 6,00 0

Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20

HP C4C Captive Total

Overall Portfolio Grew 59% YOY and 18% QoQ

• Target new booking for C4C in 2,100MB and 3,000MB in Y2020 and Y2021 respectively

• HP portfolio consistently grow with target to add new booking of 2,500 MB in Y2021 

C4C Portfolio grew 78% from ending of Y2019, from 1,516MB at the end of Y2019 to 2,696MB (as at Q3 Y2020) 

Strong Leverage of Debt Gearing Ratio

AR Portfolio Growth (9-month Y2020)

(million Baht)



Forecast Accumulate Bond
(Y2020-Y2022)
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End Y2020 End Y2021 End Y2022

Bond 2021

Bond 3/2020

Bond 2/2020

Bond 1/2020

Bond 2019

Bond 2018

5,250

7,300

5,800

Maturity Schedule

Accumulate Bond Amount

(million Baht)

(million Baht)



142

120

-10

-81

166

87

115 117

6% 7%
-1% -4%

11% 11% 12.5% 13.5%

2015 2016 2017 2018 2019 Q1'20 Q2'20 Q3'20

Net income (loss) (million baht) NPM

Strong Growth Momentum

Strong growth with expanding NPM

% YoY -33% -18% 36% -18% 118% 121% 266%

Performance Update (9-month Y2020)

YTD Net Profit = 319MB



พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิม่เตมิ
วงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท

วำระที ่2

วำระนีต้อ้งผำ่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ 
ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเป็นมตทิีป่ระชุม



พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี
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วำระที ่3
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