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หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
หนังสือบอกกล่�วนัดประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 54

วันที่  4  มีนาคม  2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 54

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำามาในวันประชุม เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)

 2. สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 3. รายงานประจำาปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท 

  และงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 4. ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

 5. ข้อกำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

 6. ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

 7. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

 8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

 9. คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 11. หนังสือมอบฉันทะ

 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำาปีแบบรูปเล่ม

 13. แผนที่สถานที่จัดประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 54 

ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม  

ถนนเจริญกรุงแขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

การประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัท

จึงได้กำาหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ซึง่ประชุมในวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำาเนารายงาน

การประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมาย

กำาหนดรวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็วา่ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบดุล  
(งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการดำาเนนิงานในรอบป ี2563 และอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และ

บัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งสรุป

สาระสำาคัญ ดังนี้
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) Singer Thailand Public Com
pany Lim

ited

รายการ ปี 2563 ปี 2562

•  สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 9,247.40 5,891.55

•  หนี้สินรวม (ล้านบาท) 6,437.28 3,548.01

•  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 2,810.12 2,343.54

•  รายได้รวม (ล้านบาท) 3,659.59 2,610.37

•  กำาไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 443.30 165.89

•  กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.09 0.46

•  อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 12.12 6.36

•  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 25.70 8.58

•  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 8.74 3.02

•  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.29 1.52

•  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.81 5.84

 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี หัวข้องบแสดงฐานะทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วยลำาดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดำาเนนิงานในรอบป ี2563 และเห็น

สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำาไรขาดทุน

ประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

3. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำาหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ

ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สำารองตามกฎหมายและสำารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล

จะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำาไรจากการดำาเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของ

บริษัทมีอำานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็น

ครั้งคราว

 จากผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวม

สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำาไรสุทธิ

สำาหรับผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2563 จำานวน  443,298,181 บาท 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัไดม้มีติเหน็ชอบใหจ่้ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ จากกำาไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,274,741 บาท

	 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำาหรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	ตั้งแต่ 

ปี	2561–	2563

รายการ
ปี 2563

(งวดสุดท้าย)

ปี 2563

(ระหว่างกาล)
ปี 2562 ปี 2561

กำาไร/ (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 443 201.9 166 (80.8)

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 455.16 407.98 401.50 270

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.15 0.10 0.10 -

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 68,274,741 40,798,061.50 40,150,523.50 -

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำาไรสะสม 

(ร้อยละ)

15.4 20.21 24.20 -
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น จำานวน 455,164,940 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,274,741 บาท (จำานวนหุ้นและ

จำานวนเงินปันผลรวมอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

SINGER-W1 และ SINGER-W-2 ซึ่งถึงกำาหนดใช้สิทธิครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำาหนดการ

ใช้สิทธิของ SINGER-W1 ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 23 เมษายน 2564) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำาหนดสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 

2564 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 ท้ังน้ี ในระหวา่งป ี2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่237 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2563 ไดม้ี

มตอินุมตัิใหจ่้ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเปน็เงนิจำานวน 40,798,061.50 

บาท และไดด้ำาเนนิการจา่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้เมือ่วันที ่9 กนัยายน 2563 หากคดิเปน็อตัราเงนิปนัผลทีจ่า่ยรวมกบั

เงนิปนัผลระหวา่งกาลเทียบกบักำาไรสทุธติามงบการเงนิรวม 0.25 บาท หรอืเทา่กับรอ้ยละ 24.60  ซึง่ไมเ่ปน็ไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะสำารองเงินส่วนหนึ่งเพื่อขยายธุรกิจ และด้วยสถานการณ์

เศรษฐกิจปัจจุบันเห็นควรให้สำารองเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

 สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำาปี 2564

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำาหนดว่าในการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปทีกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งออกจากตำาแหนง่อยา่งนอ้ยจำานวนหนึง่ในสาม (1/3) 

โดยอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน

สาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 นี้ มีรายชื่อ 

ดังต่อไปนี้

 1. ดร.นงลักษณ์  ลักษณะโภคิน

 2. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา

 บริษทัไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นเสนอชือ่บคุคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้ เปน็กรรมการตาม

กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัท และปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะเปน็ผู้พจิารณากลัน่กรองกอ่นนำาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่

พิจารณานำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการ

บรษิทั และคณุสมบตัขิองกรรมการในดา้นตา่งๆ เปน็รายบคุคลแลว้ เหน็วา่กรรมการ 2 ทา่นซึง่ตอ้งออกจากตำาแหน่ง

ตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้อง

หา้มประการใด และไม่ไดป้ระกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการดำาเนนิงานของบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเหน็สมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 2 ทา่น ไดร้บัการพจิารณาเลอืก

ตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วยลำาดับที่ 4 

 ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จำานวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง

1. ดร. นงลักษณ์  ลักษณะโภคิน - -

2. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา - -
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) Singer Thailand Public Com
pany Lim

ited

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง

แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พจิารณาและอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลตามรายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่เปน็กรรมการ

ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

 1. ดร. นงลักษณ์  ลักษณะโภคิน

 2. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลงมติเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล

5. พิจารณาและอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 หา้มมิใหบ้รษิทัจา่ยเงนิหรือทรพัย์สนิอืน่ใดให้แกก่รรมการ

เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำาหนดไว้ การจ่ายค่า

ตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 สำาหรบัป ี2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณา โดยยดึถือแนวปฏบิตัเิดมิ คอื พิจารณา

ให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของ

ธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล

ประกอบจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2563
(บาท/คน/ปี)

พ.ศ. 2564
(บาท/คน/ปี)

เพิ่ม/ลด
%

ประธานกรรมการ 513,700 565,500 10%

กรรมการ 321,200 353,500 10%

ประธานกรรมการตรวจสอบ 193,600 213,000 10%

กรรมการตรวจสอบ 155,100 171,100 10%

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 55,000 60,500 10%

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 33,000 36,500 10%

 • ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

 ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์

อื่นใดนอกจากเงินค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำาหนดข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำาหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและ

เสนอดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เป็นมติที่ประชุม

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน

ของบริษัทให้เสร็จก่อนนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีความจำาเป็นที่จะใช้สำานักงานตรวจสอบบัญชีที่มี

ประสบการณ์ ในการจัดทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน เพ่ือให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามข้อบังคับ ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีต้องไม่
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หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึง

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับปี 2564 ต่อไป ดังนี้

 1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ

  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเริ่มตั้งแต่ปี 2563-2564)

 2. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ

  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2559-2562)

 3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 หรือ

  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

 โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอีำานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบรษิทัไดแ้ละสามารถ

ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ และพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยรวม สำาหรับปี 2564 

และค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

6,100,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากค่าตอบแทนเดิม 110,000 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 7

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของ 

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ

นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

เปน็ผูส้อบบญัชขีองบริษทัและบรษิทัยอ่ยรวม สำาหรบัปี 2564 และเสนอใหก้ำาหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจำา

ปี 2564 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 6,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ) รอบปีบัญชี 2563

1. ค่าสอบบัญชี 6,100,000 5,990,000

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้

ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ

นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือนางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชี

รบัอนญุาตเลขที ่10728 จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัช ีจำากดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทและบริษทัยอ่ย

 สำาหรับปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท และลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ให้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชยสอบบัญชีจำากัด ทำาหน้าที่แทน และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยรวม 

สำาหรบัรอบป ี2564 และคา่สอบทานงบรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาสเปน็เงนิ 6,100,000 บาท เนือ่งจากผูส้อบบัญช ี

ดงักลา่วเปน็ผูม้คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญเปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป และไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับริษทั 

ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  จำากัด เช่นเดียว

กับผู้สอบบัญชีของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม
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7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยได้แนบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 

การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

 บริษัทกำาหนดวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. และเพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้

รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำาแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

 อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับ 8 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับ 1 และ 11) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จาก www.singerthai.co.th และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ

พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิ่ง

 บริษัทได้จัดทำารายงานประจำาปี 2563 ในรูปรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน 

ประจำาปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับ 12

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

      

(นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่


