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บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้อืหุน้ ครั้งที ่51 

 

เวลำและสถำนที ่

 

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม 

ช้ัน 30 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

 ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวพรรษมณี ภู่ภัทรางค์ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ กรรมการบริหาร 

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังน้ี 

 

บริษทัมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

 

1. คุณอดิศักด์ิ  สขุุมวิทยา   ประธานกรรมการ 

       และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

2. คุณลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

       และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

3. คุณพิพิธ  พิชัยศรทตั กรรมการอสิระ   กรรมการตรวจสอบ  และ 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

4. คุณปรีชา ประกอบกจิ  กรรมการอสิระ 

 

5. คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

6. คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน  กรรมการ 

 

7. คุณปิยะ พงษ์อชัฌา กรรมการ 

 (กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) 

 

ผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุม 3 ท่ำน  ประกอบดว้ย 

 

        1. คุณรพีพรรณ ขันตยาภรณ์ ผู้อ านวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

 2. คุณจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ ผู้อ านวยการสายงานปฏบัิติการ และเลขานุการบริษัท 
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 3. คุณพีรญา รอดกรณ์ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน 

 

ผูส้อบบญัชี  คือ  

 คุณพรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4208 จาก  

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั 

 

ทีป่รึกษำกฎหมำย คือ 

 คุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ   ที่ปรึกษากฎหมายอสิระ 

 

เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ท่าน คือ คุณศิริพรรณ ช่ืน

บาน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นอาสาสมัคร เพ่ือตรวจสอบและร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเสียงในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ีด้วย 

 

 นางสาวพรรษมณี ภู่ภัทรางค์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่วาระ ดังน้ี 

 

1.  การออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชุมในวันน้ี 

  ผู้ถือหุ้นหน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึง

เสยีง 

 

2.  การลงมติและการนับคะแนนเสยีง 

 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนใน

ที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 เม่ือประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ผู้ถือหุ้นรายใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

ขอให้ออกเสยีงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  

 ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเกบ็บัตร

ลงคะแนนของทา่น 

 การนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจ านวน

เสียง  ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนน

เสยีงที่ลงมติเหน็ด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระน้ันๆ ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเหน็คัดค้าน

หรือแสดงความคิดเหน็เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเหน็ชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ 

และ เพ่ือมิให้เป็นการเสยีเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสยีงจะให้พิจารณาวาระถัดไป 
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 ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ใน

หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทกึคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

แล้ว 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมต้ังแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ตั้งแต่วาระน้ันเป็นต้นไป  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด 

เพ่ือเป็นการรักษาสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้น าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับ

คะแนนให้ เมื่อถึงระเบียบวาระน้ันๆ 

 

3. มติของที่ประชุม 

 ส าหรับคะแนนเสยีงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังน้ี 

1) วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

2) วาระที่ 4 เร่ืองการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระน้ัน ถือว่า

เป็นวาระปกติ  แต่จะมีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายๆ ไป 

3) วาระที่ 5 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

4) วาระที่ 7 และ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระน้ันๆ กรณี

ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเหน็ กรุณายกมือข้ึน และเม่ือประธานที่ประชุม

อนุญาตแล้ว  ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งช่ือ - นามสกุล หลังจากน้ันจึง

เสนอความคิดเหน็หรือค าถาม โดยถ้าเป็นความคิดเหน็หรือค าถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระน้ันๆ ประธานที่

ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ันๆ หรือวาระที่ 9 ซ่ึงเป็นวาระ

พิจารณาอื่นๆ 

 

เริม่กำรประชุม 

 

 นายอดิศักด์ิ สขุุมวิทยา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นที่ได้มาร่วมการประชุมสามัญ

ประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 51 ในวันนี้  และกล่าวต่อว่าขณะน้ีมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับ

มอบฉันทะมาประชุมรวม เจด็สบิแปด (78) ราย นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ หน่ึงร้อยสบิสองล้านสามหม่ืน
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หน่ึงพันสี่ร้อยสามสบิสี่หุ้น (112,031,434 หุ้น) คิดเป็นร้อย 41.49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของ

บริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก าหนดแล้ว 

และขอเปิดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 51 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

 

1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ของบริษทั ครั้งที่ 50 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 21 

เมษำยน 2560 

 

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 50 ซ่ึงประชุม

เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560 และบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พร้อมหนังสอืเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 51 เพ่ือพิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว 

 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และได้เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการ

ประชุมเพ่ิมเติมเป็นอย่างอื่น  

 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณา จึงมีมติดังต่อไปนี้  

 

มติ ที่ประขุมมีมติเป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 50 ซ่ึงประชุมเมื่อ

วันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  

 

เหน็ด้วย 117,626,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

บัตรเสยี 0 หุ้น   

 

2. รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2560 และพิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะ

ทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

  

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ดังปรากฏใน

รายละเอียดของรายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงได้แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ไว้ด้วยกนั และได้น าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกทา่นทราบล่วงหน้า 

 

ประธานฯ จึงขอให้นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ช้ีแจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมรับทราบ 
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นายกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 

2560 ที่ผ่านมาและแผนการด าเนินงานในปีต่อๆไปของบริษัทโดยบรรยายรายงาน การฉายภาพน่ิง

และภาพเคล่ือนไหว เพ่ือช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 

ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และผลงานที่น าเสนอ ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 

 

ผลประกอบการในปี 2560 มีรายได้ ลดลง 7 เปอร์เซน็ต์ จากปี 2559 แต่ผลการด าเนินงาน

มีการเติบโตข้ึน มีก าไรอยู่ที่ 344.1 ล้านบาท ก่อนหักการตั้งส ารอง โดยมขีาดทุนสุทธิที่ 9.8 ล้านบาท 

เน่ืองจากสภาวะการตั้ งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 372 ล้านบาท ซ่ึงจากการปรับเปล่ียนการ

ด าเนินงานน้ันมี อัตราการเกบ็เงิน จาก 67 เปอร์เซน็ต์ ในปี 2559 เป็น 70 เปอร์เซน็ต์ ในปี 2560 

ซ่ึงเกดิจากการปรับเปล่ียนวิธกีารช าระเงินผ่านทางธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ซ่ึงควบคุมการช าระเงิน

ของลูกหน้ีได้  ในปี 2560 ที่ผ่านมา ยอดขายลดลงน้ัน เกิดจากการปรับเปล่ียนกระบวนการอนุมัติ

สินเช่ือให้เป็นมาตรฐาน แต่ในส่วนของ Interest Earning เติบโตขึ้น 32 ล้านบาท ในส่วนของการคิด

เบ้ียปรับ และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในธุรกิจใหม่ คือรถท าเงิน มี รายได้อื่นๆ เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 84.8 

ล้านบาท และจากการควบคุมค่าใช้จ่ายท าให้ลด ค่าใช้จ่ายในการขายได้ 107.3 ล้านบาท ซ่ึงเป็น

ตัวเลขในส่วนของภาพรวมในปี 2560 ที่ต้องการเรียนช้ีแจงผู้ถือหุ้นให้ทราบ 

 

 คุณกติติพงศ์ ได้แจ้งถึงแผนงานการด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2559 มีการเปล่ียนแปลงการอนุมัติ 

การรับช าระเงิน การล้างบัญชีลูกหน้ี ตลอดทั้งปี และเร่ิมเพ่ิมปริมาณคนขาย การอนุมัติสินเช่ือรวม

ศูนย์ การเกบ็เงินน้ันไม่มีการเกบ็โดยคนขายอีกต่อไปลูกหน้ีจะต้องไปช าระเงินที่ธนาคาร หรือผ่าน

ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในปี 2560 เป็นปีที่เร่ิมวางระบบทั้งหมด โดยการพัฒนาระบบหลังบ้าน

ทั้งหมด โดยจะมีการเปิดใช้งาน ERP POS ตัวใหม่ ปรับปรุงฐานลูกหน้ีใหม่ ปรับปรุงกระบวนการที่

ไม่ถูกต้อง ซ่ึงเกิดจากระบบ Manual ในอดีต ในปี 2560 ได้มีการเร่ิมธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจรถท าเงิน 

และการขยายธุรกิจสินเช่ือรายย่อย คือ Captive Finance ซ่ึงถือว่าเป็นปีแห่งการปรับฐาน และในปี

2561 น้ี ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา ระบบหน้าบ้าน ได้ใช้ระบบ POS ระบบใหม่ทั้งหมดแล้ว 

ระบบหน้าบ้านจะเช่ือมระบบหลังบ้านเรียบร้อย ใช้งานได้ และได้เร่ิมใช้ระบบ Mobile application ให้

คนขายน ามาใช้ในการขาย เพ่ือลดข้อผิดพลาดทั้งหลาย ในช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้นมามีการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการขาย โดยมี Mobile application เข้ามาช่วยในการจัดเกบ็และน าส่งเอกสาร

ลูกหน้ีผ่านศูนย์อนุมัติที่มีอยู่ทั่วประเทศ 10 ศูนย์ ท าให้การท างานคล่องตัวขึ้ น โดยปรับคนขายมา

เป็น Farmer model คือการขายแบบขายเอง เกบ็เงินเอง ดูแลบัญชีของตัวเอง และสิ่งที่ท  าควบคู่ไป

ตั้งแต่ปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 คือการขยาย ซิงเกอร์ Franchise ที่ในปี 2559 มีอยู่ 400 ราย 

เพ่ิมเป็น 660 ราย โดยแต่ละรายเป็นเจ้าของสถานที่ แต่น าสินค้าของ ซิงเกอร์ มาวางจ าหน่ายโดยจะ

กระจายตัวอยู่ตามอ าเภอ ซ่ึงการขยาย Franchise มีการเติบโตขึ้ นเร่ือยๆ ตั้งเป้าในสิ้ นปี จะมีถึง 

1,000 ราย  
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 นอกจากน้ียังมีการปรับเปล่ียนผู้ผลิตหลายรายที่มีโครงสร้าง Margin ไม่เหมาะสม และหา

ผู้ผลิตรายใหม่ที่เหมาะสม และมีโครงสร้าง Margin ให้ดีที่สดุ 

 

ในส่วนของธุรกิจรถท าเงินมีการเดินหน้าเตม็ตัว และธุรกิจ Captive Finance จะเติบโตมาก

ในปีน้ี ซ่ึงตามแผนงานทั้งหมด ทั้งแต่ปี  2559 - 2561 ถือว่าเป็นช่วงการวางรากฐานที่ดี  เพ่ือการ

เติมโตของธุรกจิไปถึงในปี 2563 

 

 คุณกิตติพงศ์ ยังได้ขยายความเร่ืองการปรับเปล่ียน Business model ในต้นปีที่ผ่านมา วันน้ี

เปล่ียนเป็น Farmer model คือผู้ขายจะมีโซนที่จะสามารถขายสินค้าได้ในพ้ืนที่ที่ก  าหนด บัญชีที่ขาย

ได้จะอนุมัติโดนศูนย์เขตน้ันๆ โดยใช้ application ในการอนุมัติการขาย กระบวนการน้ีได้เร่ิม

ด าเนินการแล้ว ในขณะเดียวกันส านักงานใหญ่เป็นศูนย์กลางในการส่งใบแจ้งหน้ี ใบเสรจ็รับเงินและ

ส่ง SMS ทนัทีที่ระบบแจ้งการรับช าระเงินแล้วให้ลูกค้าทราบ เป็นการท างานควบคู่กันกับเจ้าหน้าที่

ภาคสนามและระบบหลังบ้านเพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน กระบวนการอนุมัติ ท าโดยศูนย์

เขตทั้ง 10 เขต โดยใช้การอนุมัติผ่านทาง application แต่ส าหรับสินค้าที่ราคาเกิน 50,000 บาทขึ้ น

ไป เช่น ตู้น า้มัน หรือตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ ยังจะต้องอนุมัติโดยส่วนกลางเช่นเดิม เน่ืองจากอาจจะ

ต้องส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าส ารวจพ้ืนที่เพ่ือการติดต้ัง 

 

 การรับช าระเงิน และการตัดหน้ีจะเกิดขึ้นแบบ Real time การเกบ็เงินทั้งหมดจะเป็นระบบ 

Daily tracking ผ่าน Mobile Banking ซ่ึงเป็นการ track รายวัน โดยจะไม่มีการพักเงินไว้ที่สาขา มี

การใช้ระบบ ซิงเกอร์ Direct application ที่คนขายทุกคนต้องมี application น้ี โดยมี Transaction 

ไหลเข้าบริษัททุกวัน จ านวน 500-600 Transaction ซ่ึงเป็นการท าผ่าน application ทั้งหมด โดยมี

การถ่ายรูปลูกค้าเพ่ือยืนยันตัวตนลูกค้าได้ทนัท ีด้วย application time stamp เมื่อส่งศูนย์อนุมัติแล้ว

จะได้รับการยืนยันผ่าน Mobile application ว่า App อนุมัติแล้ว ผู้ขายสามารถขายและน าส่งสินค้าได้

เลย  

 

 ในขณะเดียวกนัการบริหารเงิน เมื่อลูกค้าไม่ช าระเงินเอง คนขายสามารถไปเกบ็เงินเงินลูกค้า

ถึงที่บ้านโดยผ่าน Mobile application ในการรับช าระเงิน โดยระบบเมื่อรับช าระเงินแล้วจะส่ง SMS 

ไปหาลูกค้าทันที ซ่ึง application น้ีคนขายไม่สามารถไปเกบ็เงินจากลูกค้าของบัญชีคนขายอื่นได้ 

เน่ืองจากเช่ือว่าการที่คนขายเข้าไปเกบ็เงินมีโอกาสขายสินค้าได้อีก เป็นการบริหารความเสี่ยง การใช้

ระบบน้ีเช่ือว่าเป็นการวางรากฐานไปยังจุดแขง็ของ ซิงเกอร์ คือจ านวนคนที่มีในภาคสนาม 7,000 – 

8,000 คน มีคนที่มียอดขายทุกๆ เดือนอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 คน กระบวนการท างานปัจจุบันเป็น

การท างานผ่านระบบทั้งหมดแล้ว โดยการผ่าน application ท าให้เหน็ชัดเจนว่ามี Transaction อะไร

เกิดข้ึนบ้าง ถึงแม้จะเป็นบัญชีลูกหน้ีที่เป็น OD ใดๆ ทมี Collection จะมีหน้า application ในการ

บริหารจัดการลูกหน้ี ทีมกฏหมายกจ็ะได้รับงานผ่านระบบ application ทั้งหมด เป็นระบบเดียวกัน 

ไม่มีกระบวนการใช้ระบบ Manual กระบวนการทุกอย่างถูก link ผ่านระบบ ERP ทั้งหมด  
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 คุณกิตติพงศ์ได้แถลงให้ทราบถึงพอร์ตลูกหน้ีในปี 2559 เมื่อเทียบกับในปี 2560 มียอด

ลูกหน้ีที่เติบโตข้ึนช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 จ านวน 521 ล้าน ซ่ึงเป็นส่วนที่เพ่ิมเติมจากธุรกิจ

สนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถ  

 

 อกีธุรกจิที่เติบโตข้ึน คือ Captive Finance เติบโตขึ้นขึ้นปี 2560 เป็น 113 ล้านจาก 49 ล้าน

ในปี 2559  

 

 ภาพรวมบัญชีลูกหน้ีเติบโตขึ้น 13 เปอร์เซน็ต์ เมื่อเทยีบกับปี 2559 การตั้งส ารอง ปี 2560 

บัญชีลูกหน้ีเติบโตขึ้นเป็น 4 เปอร์เซน็ต์ จาก 1 เปอร์เซน็ต์ ในปี 2559 มีการตั้งตั้งส ารอง  มีการการ

ตัดหน้ีสูญ และการขายหน้ีไปบางส่วนแล้ว โดยจะมีแนวโน้มการพัฒนาบัญชีใหม่ที่มีคุณภาพดีขึ้ น 

เติบโตจาก 58 เปอร์เซน็ต์ในปี 2559 เป็น 63 เปอร์เซน็ต์ในปี 2560 ด้วย Farmer model ท าให้มี

ฐานลูกค้าที่เป็น Current bucket เติบโตขึ้นพอสมควร 

 

 ในส่วนของผลประกอบการของปี 2560 ที่เกิดการติดลบ เกิดจากการบริหารลูกหน้ีในอดีต 

ในปี 2561 เมื่อเดินหน้าในส่วนของ ซิงเกอร์ Power เตม็ที่ด้วยการด าเนินการ Business model ใหม่ 

การขยายตัว ซิงเกอร์ Franchise และ Farmer model  ด้วย application ที่เช่ือมต่อ ERP ที่เป็น

มาตรฐาน ในปี 2562 จะขยายพอร์ตลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น ด้วยธุรกิจสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถธุรกิจ Captive 

Finance และมองถึงโอกาสในธุรกิจ Nano Finance และแผนในปี 2563 จะน า บริษัท เอสจี 

แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือ เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม 

 ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบช่ือ) ได้สอบถามเกี่ยวกับ การตั้งส ารอง 370 ล้านบาทซ่ึงสูงขึ้ นกว่าปี 

2559 ถึง 190 ล้านบาท จะมีโอกาสจัดเกบ็หน้ี และกลับมาบวกได้หรือไม่ 

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  กล่าวตอบว่า หน้ีที่ต้ังส ารองในปี 

2560 ที่ยังไม่ผ่านการตัดหน้ีสูญ ยังมีทีมงานติดตามอยู่ มีโอกาสได้กลับคืนมา ส่วนที่หน้ีที่

ตัดหน้ึสญูไปแล้ว มีกระบวนการขายหน้ี 367 ล้านบาท เพ่ือเอาเงินสดกลับมา 

 

 ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบช่ือ) ได้สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการขายหน้ีของบริษัท 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ )  กล่าวตอบว่า บริษัทใช้วิธีการประมูล 

โดยมีผู้เข้าร่วมประมูลขั้นต ่า 3 ราย ปีที่ผ่านมาผู้ที่ประมูลได้คือ บริษัท เจเอม็ท ีเนท็เวอร์ค 

เซอร์วิสเซส็ จ ากัด (มหาชน) ขายได้ในราคา 3 เปอร์เซน็ต์ของหน้ีที่เสนอขาย เปอร์เซน็ต์
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การขายจะไม่เทา่กนั อยู่ที่ชนิด และอายุของหน้ี การขายหน้ีของบริษัทจะเป็นการเปิดประมูล

ทุกคร้ังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการขายหน้ีที่ก  าหนดไว้ 

 

 คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้แจ้งว่าไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม 

และได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ก  าไรสุทธิลดลงน้ันมาจากการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญใช่หรือไม่ 

และสอบถามเพ่ิมเติมว่าเหตุใดหน้ึที่สงสยัจะสญูน้ีจึงสงูขึ้นมาก จึงคิดว่าหากไม่ได้ตั้งหน้ีสงสัย

จะสญูสงูถึง 371 ล้านบาท น่าจะได้รับเงินปันผล จึงต้องการได้รับค าช้ีแจง แม้ว่าการเกบ็เงิน

จะเพ่ิมขึ้ น แต่ในมุมมองแล้วยังห่างไกลจากเป้าหมาย  ซ่ึงขั้นต ่าบริษัทควรจะเกบ็เงินได้ถึง 

90 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ียังต้องการขอให้ช้ีแจงเร่ืองประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

พนักงาน 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  กล่าวตอบว่าในเร่ืองผลประกอบการ

น้ันหากมองย้อนหลัง รายรับลดลงเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน ซ่ึงเดิมการขายน้ัน 

การบริหารจัดการอยู่ที่หน้าร้านทั้งหมด แต่ส านักงานใหญ่จะได้รับข้อมูลตอนสิ้นเดือน และ

ผลประกอบการในอดีตจะปรากฎตัวเลขหน้ีสินพนักงานสูงขึ้ นทุกปี ในขณะเดียวกันในปี 

2560 มีหน้ีทุจริตลดลง การขายที่ลดปริมาณลงเกิดจากการเปล่ียนวิธีการจากที่อนุมัติ วาง

สินค้า ไม่มีการตรวจสอบเอกสารลูกค้า เปล่ียนเป็นวิธีการรวมศูนย์เพ่ือปรับวิธีการ ปัจจุบัน

กระจายไปยัง 10 ศูนย์เขต คือมีการตรวจสอบเอกสารลูกค้าก่อน ยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อน

ขายสินค้า ในปี 2561 ได้มีการปรับพอร์ต เพ่ิมเติมขึ้ นจากธุรกิจรถท าเงิน และ Captive 

Finance เพ่ือให้สมดุลกบัสนิเช่ือของ ซิงเกอร์ ปีน้ีผลการด าเนินงานจะดีขึ้น  

 

ส่วนก าไรสุทธิที่ติดลบที่ผ่านมาเกิดจากสถานการณ์การตั้งส ารองตามที่ได้ช้ีแจงแล้ว การตั้ง 

ส ารอง มีการพิจารณาลูกหน้ี เพ่ือให้โปร่งใสเพ่ิมขึ้ น เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการ

รับรองจากผู้สอบบัญชี ตามเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ซ่ึงแม้จะมีการปรับโครงสร้างลูกหน้ีไว้ 

เม่ือมีการเกบ็เงินจากลูกค้าได้ กจ็ะมีส่วนที่กลับคืนมา ทั้งน้ีได้มีการต้ังไปตามหลักเกณฑ์

บัญชีใหม่ TFRS 9 ด้วย 

ส่วนในเร่ืองประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ขอให้ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและ

การเงินตอบค าถามในเร่ืองน้ี 

 

 คุณพีรญา รอดกรณ์ (ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน) กล่าวตอบว่า เร่ืองประมาณ

การหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานที่ต้ังไว้สูงน้ัน เป็นยอดสะสมจากกลุ่มพนักงานมีอายุการ

ท างานในระยะเวลานานกบับริษัทสงูขึ้น โดยในการตั้งส ารองสูงในเร่ืองผลประโยชน์พนักงาน 

ในปี 2560 น้ัน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน อาทิ การเปล่ียนแปลงเร่ิองอายุประชากรไทยที่

สงูข้ึนจากมาตรฐานทางการบัญชี วิธกีารค านวณเปล่ียนท าให้มีผลกระทบสงูขึ้นในปี 2560 
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 คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล ได้แจ้งว่าไม่เข้าใจเร่ือง ผลประโยชน์พนักงานเกี่ยวข้องอย่างไรกับการ

ตั้งส ารองขอให้ช้ีแจงเพ่ิม 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ) กล่าวเสริมว่า เป็นเร่ืองมาตรฐานการ

บัญชี เน่ืองมาจากการปรับเปล่ียนอายุประชากรไทย จึงท าให้สูตรการค านวณการตั้งส ารอง

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณตามกฎหมายเปล่ียน ส่วนน้ีเดิมมีตัวเลขเฉล่ียอายุประชากร

ไว้อายุหน่ึง แต่มีการเปล่ียนอายุเฉล่ียในมาตรฐานการบัญชี ตัวเลขการตั้งส ารองจึงเปล่ียนไป

เช่นกนั 

 

 คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้ถามว่า จากการที่คุณ 

กิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ช้ีแจงเร่ืองการด าเนินงาน เหน็ได้ว่ามีการตั้งส ารองหน้ีสูญไว้สูงมาก 

ถึง 300 กว่าล้านบาท จาก 100 กว่าล้านบาท ได้เคยสอบถามในปีที่แล้วว่า KPMG เป็น

ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมานานเท่าไร ได้ค าตอบว่าต่อเน่ืองมาตั้งแต่ผู้บริหารชุดเดิม จึงมี

ค าถามว่าในอดีตไม่มีการสงสยัในหน้ีจะสญูใช่หรือไม่ เหตุใดจึงเพ่ิงมีการสงสัย และตั้งส ารอง

สงูมากขึ้น จนท าให้ผลประกอบการขาดทุนสูงขึ้นไปอีก และที่คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้

แจ้งว่ามีการขายหน้ี 300 กว่าล้านในราคา 3 เปอร์เซน็ต์ ให้กับ บริษัท เจเอม็ท ีเนท็เวอร์ค 

เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงตนเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ถูกน้ัน เน่ืองจากเป็น

บริษัทในเครือของเจมาร์ทซ่ึงมีความสัมพันธ์กันใช่หรือไม่ ขอให้มีการช้ีแจง และการปล่อย

หน้ีที่เกี่ยวกบัสนิเช่ือรถท าเงินน้ัน เป็นเร่ืองของรถใช่หรือไม่ ในอดีตบริษัทได้เคยท าธุรกิจรถ

มอเตอร์ไซต์มาแล้วคร้ังหน่ึงและมีการขาดทุนจ านวนมาก การกลับมาท าสินเช่ือน้ีอีกคิดว่าจะ

มีประวัติศาสตร์ซ า้รอยหรือไม่ แม้ปัจจุบันจะมีระบบการจัดเกบ็ที่ดีแล้ว 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  กล่าวตอบว่าการขายหน้ีให้กับ บริษัท 

เจเอม็ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จ ากัด (มหาชน) น้ันเน่ืองจาก บริษัท เจเอม็ที เนท็เวอร์ค 

เซอร์วิสเซส็ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประมูล การขายหน้ีได้มีการเปิดการประมูล และ

เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบได้ เป็นการท าอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และหน้ีที่ขาย

เป็นหน้ีที่มีการตัดหน้ีสูญแล้ว เป็นหน้ีที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน และผ่านกระบวนการทุก

อย่างแล้ว ส่วนที่มีปริมาณเยอะเน่ืองจากเป็นหน้ีที่มีมานาน แม้จะมีการโทรติดตาม และลง

พ้ืนที่ติดตามแล้วกยั็งไม่สามารถติดตามได้จึงต้องด าเนินการขาย หน้ีที่ขายจะได้รับการ

ประมูลอย่างถูกต้อง ซ่ึงมีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ และโปร่งใส  

ในส่วนสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถน้ัน ไม่ใช่เป็นการให้สินเช่ือรถมอเตอร์ไซต์ เป็นสินเช่ือจ าน า

ทะเบียนรถเทา่น้ันและไม่ใช่สนิเช่ือรถป้ายแดง โดยที่บริษัทเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในทะเบียนรถ 
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เป็น Loan ที่มีหลักทรัพย์ค า้ประกนั และไม่ได้ให้จ าน าในราคา 100% จะเป็นรถประเภท รถ

เกง๋ รถกระบะ และกลุ่มรถบรรทุก รถหัวพ่วง รถหัวลาก ไม่ใช่รถป้ายแดง 

 

 คุณอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา (ประธานฯ) ได้กล่าวช้ีแจงในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัท เจมาร์ท 

จ ากัด (มหาชน) (เจมำรท์) ว่า ตลอดการท างานที่ผ่านมายึดถือการท างานแบบมืออาชีพ 

และโปร่งใส ไม่มีการอนุญาตให้กระท าการเกิดผลประโยชน์ในบริษัทลูกของเจมาร์ท การ

ท างานเร่ืองการที่บริษัท เจเอม็ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จ ากัด (มหาชน) เข้ามาซ้ือหน้ีของ 

ซิงเกอร์ น้ัน เน่ืองจากเหน็ว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทลูกที่จะต้องเข้ามาช่วยให้ ซิงเกอร์ แขง็แรง

ขึ้นในช่วงวิกฤต โดยได้ขอให้คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ผู้บริหารของ บริษัท เจเอม็ที เนท็เวอร์ค 

เซอร์วิสเซส็ จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงเพ่ิมเติมในเร่ืองพอร์ตของลูกหน้ี ซิงเกอร์ 

 

 คุณปิยะ พงษ์อชัฌา (กรรมการ) ได้ช้ีแจงว่า หน้ีที่ซิงเกอร์ ขายให้น้ันเป็นหน้ีที่มีอายุมากกว่า 

12 เดือน ซ่ึงเป็นหน้ีที่ผ่านกระบวนการต่างๆ แล้ว และส่วนใหญ่เป็นหน้ีที่ติดต่อไม่ได้ มีการ

ใช้กระบวนการติดตามต่างๆ จนถึงการให้ทีมกฎหมายเข้าไปด าเนินการฟ้อง แต่ลูกค้ากไ็ม่

จ่าย เป็นการท างานที่ยากมาก การที่บริษัท เจเอม็ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จ ากัด (มหาชน)

เข้ามาซ้ือในราคา 3 เปอร์เซน็ต์ แม้จะรู้สึกว่าถูก แต่แทบจะเป็น 0% ในความเป็นจริง การ

ประมูลได้เสนอตามราคาตลาด และลูกค้าของซิงเกอร์ ต้องใช้กระบวนการติดตามมากกว่า

กลุ่มอื่นที่บริษัท เจเอม็ท ีเนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส็ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการซ้ือมา เน่ืองจาก

เป็นชาวบ้าน มีค่าใช้จ่ายในการติดตามมาก เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ต่างจากหน้ี

ในกลุ่ม non-bank ที่ทางบริษัทซ้ือมา และเหน็ว่าการประมูลน้ันเป็นไปตามมาตรฐานตาม

ราคา IRR แล้ว ถือว่าการเข้ามาประมูล ถือเป็นการ Synergy กันในกลุ่ม ไม่ได้เข้ามาเพ่ือฉก

ฉวยผลประโยชน์แต่อย่างใด  

 

 คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท ์(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในการ

บริหารของผู้บริหารชุดเก่า อายุหน้ีที่ผ่อนมีอายุเฉล่ียเทา่ไร 

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  กล่าวตอบว่าโดยหลักการอายุเฉล่ีย

ของลูกค้าอยู่ที่ 24 เดือน เหมือนเดิมกบัผู้บริหารชุดเก่า 

 

 คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ได้

สอบถามเพ่ิมเติมว่า ตั้งแต่เจมาร์ท เข้ามาถือหุ้นของ ซิงเกอร์ หน้ีเก่า จะหมดอายุแล้วใช่

หรือไม่ มีหน้ีเก่าที่ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบันหรือไม่ การตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญกม็ีการตั้งไว้ 

100 กว่าล้านในปี 2560 การตั้งหน้ีส ารองใหม่ 300 กว่าล้านน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ 100 กว่า

ล้านน้ันหรือไม่ 
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 คุณอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา (ประธานฯ) กล่าวตอบว่า ในปี 2558 ทั้งปีน้ัน ทีมเจมาร์ทยังไม่ได้

เข้ามาบริหาร ยังเป็นผู้บริหารชุดเดิม จนทีมผู้บริหารเดิมได้ถูกปรับเปล่ียนในช่วยเดือน

เมษายน 2559 เม่ือเข้ามาบริหารกไ็ด้มองว่าการต้ังส ารองต่างๆ ถือเป็นการปรับเปล่ียน การ

ปรับแรกๆ อาจไม่เหมาะสม แต่ต้องการท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับให้

เหมาะสม โดยอาจต้องใช้เวลาให้ฝ่ายจัดการได้ท างานและพิสูจน์ผลงาน ระยะเวลาปีกว่าๆ ที่

เจมาร์ทได้เข้ามาดูแล ส่วนตัวได้มองเหน็ถึงความเสียหายที่เกิดข้ึน แต่ไม่อยากให้พูดถึงเร่ือง

การด าเนินงานในอดีต แต่ขอให้ความเช่ือมั่นว่า ซิงเกอร์ ยังเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ มีประวัติที่

จะด าเนินธุรกจิต่างๆ ได้ แต่อาจต้องใช้เวลาเทา่นั้น 

 

 คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท ์(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) กล่าวว่าเมื่อเจมาร์ทเข้ามา กม็ี

ความม่ันใจ และมีความหวังว่าต่อไปนี้ ซิงเกอร์จะแขง็แกร่ง และน าพาผู้ถือหุ้นให้ได้มีผลก าไร

ได้ดีกว่าเดิม ช่วงปรับเปล่ียนน้ีผลประกอบการลดลงจนท าให้มูลค่าหุ้นในตลาดลดลง จึงท า

ให้ผู้ถือหุ้นสงสัย และต้องการความมั่นใจต่ออนาคตของซิงเกอร์ว่าจะดีขึ้ นกว่าเดิม และมี

ความเช่ือมั่นในการบริหารงานของเจมาร์ท 

 

 คุณอดิศักด์ิ สขุุมวิทยา (ประธานฯ) ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าจะท าให้ซิงเกอร์เติบโตและ

แขง็แรงให้ได้ แต่ทั้งน้ีต้องขอระยะเวลาในการด าเนินการ และยืนยันว่าทุกการด าเนินงาน

จะต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน และมีการน าเสนอบทกลอนที่แต่งให้

ซิงเกอร์ แก่ผู้ถือหุ้นซิงเกอร์ได้รับฟัง  

 

 คุณสมชัย จิตสชุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถาม 

(1) ลูกค้า ซิงเกอร์ มีฐานลูกค้าคือรากหญ้า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีจากหลายสาเหตุ 

บริษัทมองแนวโน้มอนาคตรากหญ้าอย่างไร และมีแผนรับมืออย่างไร มองภาพอย่างไร  

(2) การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน เช่นเร่ือง e-commerce, Alibaba, lazada 

บริษัทมีแผนรับมืออย่างไร จะมีการท าเป็น e-commerce ด้วยหรือไม่ 

(3) เร่ืองการอ่านงบการเงิน มีการให้ราคาหุ้นซิงเกอร์โดยนักวิเคราะห์ในตลาดผิดมาตลอด 

เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน ความโปร่งใสของข้อมูลที่ให้นักวิเคราะห์เป็นอย่างไร และจะเช่ือ

การวิเคราะห์เหล่านั้นได้อยู่หรือไม่ 

(4) กรณี Farmer Model และการบริหารที่เป็น Centralize ในการอนุมัติสินเช่ือบริษัทมี

แรงจูงใจอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของตนเอง จะเหน็เป็น

รูปธรรมอย่างไร 
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(5) เม่ือมีการปรับเปล่ียนหลายๆอย่างในช่วงปีที่ผ่านมา มีผลกระทบกับผู้ท างานที่อยู่

ภาคสนาม ในพ้ืนที่อย่างไร อาทิเร่ืองการอนุมัติสินเช่ือ ผู้ปฏิบัติการมีการปรับตัวเป็น

อย่างไร 

(6) กรณีมีคนในพ้ืนที่  7,000-8,000 คน แต่มีคนท ายอดขายเพียง 2,000-3,000 

พนักงานที่เหลือท าอะไร 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  กล่าวตอบในแต่ละประเดน็ว่า 

o ฐานลูกค้าของซิงเกอร์ในวันน้ีไม่ใช่สินค้าส าหรับชาวนา ชาวสวนเพียงอย่างเดียว 

แต่ซิงเกอร์ ยังมีสินค้าท าเงินกลุ่ม Get Rich เช่น ตู้น า้ดื่มหยอดเหรียญ ตู้แช่ เคร่ือง

ซักผ้าหยอดเหรีญ ซ่ึงปัจจุบันฐานลูกค้าได้กระจายอยู่ทุกกลุ่ม ซ่ึงฐานลูกค้าน้ีมีอัตรา 

อยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย และมีลูกค้ากลุ่ม ทีวี ตู้ เยน็ เคร่ืองซักผ้า House 

Hold มีอัตราที่ 30-40 เปอร์เซน็ต์ จากโครงสร้างน้ีบริษัทเช่ือมั่นว่าการที่ซิงเกอร์ 

กระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ จะท าให้การเข้าถึงลูกค้าก่อน จะได้รับการตัดสินใจในการซ้ือ 

และช าระเงินก่อน แต่ถึงอย่างไรกยั็งคงติดตามข่าวรายได้-รายรับของเกษตรอยู่

ตลอด เพ่ือประกอบการพิจารณาสนิเช่ือ 

o ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีที่สอบถามมาจะกระทบกบัการขายสินค้าของ

ซิงเกอร์หรือไม่ คุณกิตติพงศ์มีความเหน็ว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้และได้จับตามอง

อยู่ ซ่ึงทางกลุ่มเจมาร์ทเองกห็ลายบริษัทที่มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี ซิงเกอร์ 

จะมีฐานลูกค้าที่กว้างข้ึนเพราะยังต้องเป็นผู้ส่งสนิค้าและผู้ให้บริการหลังการขายด้วย

ตนเองต่อไป การท า Nano Finance ในปีหน้า รวมถึง Franchise กจ็ะเป็นผู้น าเงิน

เข้ามาในบริษัทโดยการใช้ Mobile Application บริษัทต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้

เหมาะสม บริษัทจึงต้องวางพ้ืนฐาน และกระบวนการท างานให้พร้อมก่อนเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

o ในเร่ืองของราคานักวิเคราะห์น้ัน ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทท าทุกอย่างด้วยความ

โปร่งใส ปฏบัิติตามกฎระเบียบ ข้อมูลต่างๆ ชัดเจน เป็นสมาชิกของ IOD และแสดง

เจตนารมณ์ชัดเจน ในเร่ืองประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน ซ่ึงความคาดหวัง

เร่ืองราคาของนักวิเคราะห์ข้ึนกับผลประกอบการ และแผนการเปล่ียนแปลงการ

ด าเนินงาน มีระยะเวลาในการปฏบัิติการ อาจต้องใช้เวลา 

o ในส่วนของแรงจูงใจพนักงานขายน้ัน บริษัทได้ให้ Incentive แก่พนักงานขายและ

พนักงานที่ เก็บเงินตามอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ปฏิบัติได้ หากเก็บไม่ได้ก็จะมีการ

ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่บริษัทประกาศเอาไว้อย่างชัดเจน   
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o การปรับเปล่ียนกระบวนการที่ผ่านมา ยังคงมีสาขาเพ่ิมไม่มากจาก 170 สาขา เพ่ิม

เป็น 186 สาขาในปัจจุบัน จ านวนคนขายเดิมยังคงมีอยู่เกินกว่า 70% การปรับ

เปล่ียนเป็น Farmer model จะต้องมีการดูแลคุณภาพพนักงานอย่างใกล้ชิดกว่าเดิม

ต้องมีการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพราะต้องทั้งขายและเกบ็เงิน มีการคัดพนักงานออกหาก

ท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะบริษัทต้องการจ านวนยอดขาย ไม่ได้

ต้องการจ านวนคนขาย 

o จ านวนพนักงานขายที่ท  ารายได้ 2,000 ใน 8,000 ยังเป็นก าลังส าคัญ และถือว่า

โอเคแล้วถ้าเปรียบเทยีบกบัฐานของบริษัท 

 คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)  ได้สอบถามว่าหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ มีการแยกเป็นหน้ีศูนย์ส่วนหน่ึง กับหน้ีพนักงานทุจริตส่วนหน่ึงหรือไม่ จ านวนหน้ีทั้ง

สองต่างกันมากน้อยแค่ไหน และบัญชีที่ไม่สามารถเกบ็ได้และตัดเป็นหน้ีศูนย์ เมื่อเป็นหน้ี

ศูนย์แล้ว การเกบ็เงินที่เพ่ิมมา 3 เปอร์เซน็ต์ที่เกดิข้ึนเกดิจากการตัดหน้ีศูนย์ใช่หรือไม่ 

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  กล่าวตอบว่าการที่ฐานลูกหน้ีเพ่ิมขี้ น

น้ันมาจากการมีธุรกิจเพ่ิมขึ้น เปอร์เซน็ต์การเกบ็เงินที่ดีขึ้นเกิดจากการเกบ็เงินได้ดี หน้ีที่ตัด

หน้ีสูญ หรือหน้ีที่ถูกขายออกไปเป็นรอบๆอยู่แล้ว ทุกๆเดือนจะตัดหน้ีสูญ คือ หน้ีเดือน 13 

ออก ไม่มีการเร่งเอาหน้ีมาตัดหน้ีสูญแต่อย่างใด เปอร์เซน็ต์คุณภาพหน้ีส่วนที่เสียหาย ซ่ึง

เป็นหน้ีเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง ณ สิ้นปี 2017 เหลืออยู่ 40,000 ราย ซ่ึงเป็นหน้ีที่ท  า

กระบวนการติดตามทุกอย่างแล้วตามขั้นตอน ซ่ึงสุดท้ายคือการตัดหน้ีสูญ หน้ีเสียที่เหน็เป็น

หน้ีของลูกหน้ีทั้งหมด ในส่วนของหน้ีพนักงานทุจริตรายใหม่จะมีการตั้งส ารอง ซ่ึงในปี 2560

บริษัทได้เข้มงวดในการตรวจสอบบัญชีอย่างมาก ซ่ึงท าให้เกณฑ์ทุจริตลดลง โดยหน้ีที่เสีย

เป็นทั้งลูกหน้ีฐานเก่าและใหม่ ที่ไหลตกตะกร้าลงมาเร่ือยๆ ในแต่ละเดือน  

 

 คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)  ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าบัญชีที่ตัด

บัญชีเสยีหายออกไปแล้วจ านวนบัญชีลดลง จะท าให้เปอร์เซน็ต์การเกบ็เงินดีขึ้นหรือไม่ 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ )  กล่าวตอบว่าทุกๆ เดือนมีการตัด หน้ี

สูญ และมีบัญชีใหม่เติมทุกเดือน จะไม่มีสถานการณ์ที่มีการขายเป็นก้อนใหญ่ๆ อีก รอบที่

ขายแต่ละคร้ังจะเป็นการสะสม และจะรวบรวมอายุหน้ีที่ใกล้เคียงกันแล้วท าการเปิดประมูล 

ซ่ึงจะไม่มีการเร่งตัดหน้ีสญูเพ่ือลดฐานหน้ี 
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 คุณกติติ งามมหรัตน์  (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามถึงโครงสร้างราคาของ ซิง

เกอร์ ในการตั้งราคาได้มีการตั้งเผื่อส ารอง NPL ต้ังไว้กี่เปอร์เซ็นต์ และธุรกิจรถท าเงินต้ัง 

NPL กี่เปอร์เซน็ต์จึงจะไม่กระทบผลก าไร 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) กล่าวตอบว่าเป็นการตั้งตาม Business 

model เดิม ตามโครงสร้างราคาเดิม แต่วันน้ีได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างราคากับ Supplier 

บางส่วนเพ่ือปรับ Margin ให้สูงขึ้นเพ่ือรองรับ NPL ซ่ึงตั้งเป้าหมาย NPL ต้องต ่ากว่า 10 

เปอร์เซน็ต์ ซ่ึงน่าจะอยู่ที่ 7 เปอร์เซน็ต์ ส่วนธุรกิจรถท าเงินมีโครงสร้างราคาดอกเบ้ีย อ้างอิง

ตามสภาวะตลาด โดยตั้งโครงสร้าง NPL ไม่เกิน 7 เปอร์เซน็ต์ ซ่ึงตอนน้ี NPL ของรถท าเงิน

ค่อนข้างต ่ามาก  

 

 คุณกิตติ งามมหรัตน์  (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ถามเพ่ิมเติมว่าหากบริษัทมี NPL ที่

ต ่ากว่า 7 เปอร์เซน็ต์ บริษัทยังมีก าไรในโครงสร้างราคาแล้วใช่หรือไม่ 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  กล่าวตอบว่าสามารถเข้าใจแบบน้ันได้ 

และได้อธบิายเพ่ิมเติมว่าธุรกจิของ ซิงเกอร์ เป็น 3 ด้านคือ   

  ด้านที่1) การขายแล้วได้ Margin บนผลิตภัณฑ ์หรือสนิค้าที่ขาย   

ด้านที่2) ได้ก าไรจากดอกเบ้ีย Interest Earning ด้วย Business model ที่มีค่าปรับ

กรณีช าระล่าช้า ค่าติดตามทวงถาม ซ่ึงในอดีตไม่มี  

ด้านที่3) สินค้าบางประเภท เช่นตู้เติมเงิน มีส่วนแบ่งจากการบริการ และการ

สนับสนุนจาก Supplier เข้ามา 

 

 คุณกติติ งามมหรัตน์  (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ถามเพ่ิมเติมว่า จาก Business model 

ใหม่น้ัน บัญชีที่เปิดใหม่ 6 เดือนที่ผ่านมา NPL อยู่ที่กี่เปอร์เซน็ต์ 

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)  กล่าวตอบว่าจากการที่เร่ิมรวมศูนย์

อนุมัติตั้งแต่ปลายปี 2559 ณ วันน้ีมีการกระจายเป็น 10 ศูนย์เขตเพ่ือให้การอนุมัติเรว็ขึ้ น 

กับสินค้าที่ราคาต ่ากว่า 50,000 บาท การขายบนการอนุมัติรวมศูนย์ NPL อยู่ที่ไม่เกิน10 

เปอร์เซ็นต์ ณ สิ้ นปีที่ผ่านมา เป็นกลุ่มที่ควบคุมได้เน่ืองจากทราบว่าลูกค้าอยู่ที่ไหน เห็น

เอกสารลูกค้า รวมถึงมีการติดตาม ส่งผลให้ ลูกหน้ีกลุ่ม current อยู่ที่ 60 เปอร์เซน็ต์ ส าหรับ

กลุ่มที่เกดิเหตุทั้งหลายจะมาจากหน้ีเดิม 
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 คุณชูเกียรติ หาญประมุขกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้ถามว่าการขายสินค้าหลัก

ของซิงเกอร์ ลดลงเกือบทุกชนิดยกเว้น ตู้ เติมเงิน และโทรศัพท์มือถือ บริษัทมีแผนจะ

ด าเนินการอย่างไร 

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ได้กล่าวตอบว่า Farmer model จะ

ตอบโจทย์การกลับไปขายสินค้าเดิม ประเภท ทีวี ตู้ เยน็ เคร่ืองซักผ้า กล่าวคือกระบวนการ

เดิมที่คนขายกลุ่มเดิมคุ้นเคยกับการขายสินค้า อนุมัติเอง เกบ็เงินเอง เอกสารมาถึงบริษัทใน

เวลาที่ก  าหนดไม่ได้จะมีความคล่องตัวระดับหน่ึง แต่เมื่อมีการเปล่ียนกระบวนการเม่ือ

ปลายปี 2559 เอกสารการขายต้องส่งเร่ืองเข้ามาที่ ร้านสาขา เพ่ือท าเ ร่ืองขออนุมัติ 

กระบวนการน้ีกว่าจะได้รับอนุมัติและส่งสินค้าไปขัดแย้งกับกระบวนการเดิม ท าให้ไม่เกิด

ความคุ้นเคย รายได้ในส่วนน้ีจึงลดลง ในส่วนของการขายตู้เติมเงิน ที่เติบโตข้ึนเน่ืองมาจาก

การมีรุ่นใหม่ๆ เข้ามา และโทรศัพท์มือถือที่เติบโตข้ึน เกิดจากการที่มีทีมนักขายรายใหม่ที่

ถูกสร้างขึ้นมา เน่ืองจากเข้ามาและรับรู้กระบวนการในรูปแบบใหม่เลย นักขายใหม่กลุ่มน้ีจะ

เข้าใจเทคโนโลยีในการขาย และอยากขายตู้ เติมเงินเน่ืองจากได้ Incentive และเป็นสินค้าซ่ึง

สร้างรายได้ให้แก่ลูกค้า โดยหลักแล้วเกดิจากการปรับเปล่ียนระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่ ช่วง

ปลายปี 2560 ยอดขายของสินค้าหลักเร่ิมกลับมาแล้วเน่ืองจากการน า Mobile application 

มาใช้ คนขายที่ขาดความคุ้นเคยเร่ิมใช้งานโปรแกรมเก่งขึ้น  ท าให้การส่งเอกสารและ KYC 

หรือการยืนยันตัวลูกค้าชัดเจน ท าให้การอนุมัติง่ายขึ้ น ซ่ึงเป็นแนวทางที่น ามาแก้ไข โดยใช้

เทคโนโลยีและการกระจายศูนย์เขตเข้าไปช่วย ท าให้การขายสนิค้าเร่ิมกลับเข้ามา 

 

 คุณชูเกียรติ หาญประมุขกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้ถามเพ่ิมเติมว่าแสดงว่าการ

ขายสนิค้าหลักของซิงเกอร์จะกลับขึ้นมา 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ได้กล่าวตอบว่าสินค้าหลักของซิงเกอร์

จะกลับมา รวมถึงสนิค้าท าเงินกลุ่มหยอดเหรียญด้วย 

 

 คุณชูเกียรติ หาญประมุขกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้ถามเพ่ิมเติมว่าการขาย

น้อยลงไม่ใช่เพราะ การให้ Incentive กับสินค้าอื่นมากกว่าการให้ Incentive สินค้าหลัก กลุ่ม

ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ หรือโทรศัพทม์ือถือใช่หรือไม่ 

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ) ได้กล่าวตอบว่าไม่มีการให้พิเศษ 

Incentive จะพิจารณาจากโครงสร้างมาตรฐาน และ Margin ที่เกิดข้ึนในสินค้าแต่ละชนิด 

และมีสินค้าบางชนิดที่ทาง Supplier มีการสนับสนุน Incentive เข้ามากจ็ะมีการบวกเพ่ิมให้ 

ไม่มีโครงสร้างพิเศษแต่อย่างใด 
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 คุณสมชัย จิตสชุน (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า 

(1) แผนในการขยายตัวของสินค้าหลักซิงเกอร์ในอนาคต 2-3 ปี มีหรือไม่ เป็นอย่างไร 

รวมถึง captive finance ด้วย 

(2) จากงบการเงิน มี D/E Ratio เพ่ิมขึ้นจาก 2559 และ 2560 และในวาระที่ 8 จะมี

แผนขอหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท ซ่ึงจะท าให้ Ratio เพ่ิมอีก มีแผนจะเพ่ิมทุนหรือไม่ 

เพ่ือให้ Ratio ปรับลดลงมา 

(3) อยากทราบว่า Projection ผลก าไร ในอกี 5 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร จะปรับตัวเมื่อไร 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ) ได้กล่าวตอบว่า 

o การขยายของสินค้าหลัก จะขยายทั้งสินค้าหลัก สินค้ากลุ่ม Get Rich รวมถึงสินค้าที่

เป็น ทีวี ตู้ เยน็ เคร่ืองซักผ้า มีการปรับโฉม ปรับรุ่น และเพ่ิมเทคโนโลยีใหม่เข้ามา 

โดยจะท าการเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการเพ่ิมเติมสินค้ากลุ่มเกษตร เช่น

เคร่ืองสข้ีาวขนาดเลก็ สนิค้าท าเงินพวกกลุ่มหยอดเหรียญจะเพ่ิมเข้ามาเร่ือย ๆ ส่วน 

Captive Finance มีแผนการขยายทมี ซ่ึงปัจจุบันมี 3 ทมีตั้งเป้าไว้ต้องมีไม่น้อยกว่า 

5 ทีม หากทุกสินค้าขยายตัวน่ิงแล้ว นอกจากน้ีจะมี Nano finance ที่อยู่ระหว่าง

การศึกษาเพ่ิมเติมข้ึน และการขอใบอนุญาต ซ่ึงจะไปเกี่ยวข้องกับการขอหุ้นกู้ใน

วาระที่ 8 ด้วย 

o D/E Ratio ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 1.12 ซ่ึงถือว่ายังน้อยถ้าเทยีบกับ 1:3 เพ่ิมจากธุรกิจรถ

ท าเงินในปีทีผ่านมา ซ่ึงซิงเกอร์เดิมเป็นธุรกิจที่ด าเนินการหมุนวนไปในระบบเดิม 

แต่เมื่อมีธุรกิจใหม่เพ่ิมเข้ามากต้็องมีการน า Debenture มาช่วย การจะท าให้ ratio 

ลดลงมาไม่ใช่แค่การเพ่ิมทุนอย่างเดียว จะต้องมีเร่ืองผลประกอบการที่ดีด้วย ซ่ึง

ก าลังพยายามอย่างหนักให้ผลประกอบการออกมาดี 

o ในส่วนของ Projection 5 ปี ยังไม่สามารถตอบในส่วนน้ีได้ แต่จะพยายามและขยาย

ธุรกจิให้ดีขึ้นทุๆ ปี ถ้ากรุ๊ปเติบโตได้ ซิงเกอร์กจ็ะเติบโตตามไปด้วย 

 

 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับเร่ือง Nano finance ว่าน่าสนใจ มีแผนเป็นรูปธรรมให้รับทราบ

อย่างไรได้บ้าง มีทศิทางอย่างไร  

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ) ได้กล่าวตอบว่า ยังอยู่ในแผนและ

การศึกษาเบ้ืองต้นเพราะมีกฎกติกาพอสมควร มีส่วนที่เกี่ยวข้องในหลายเร่ืองทั้ง Funding, 

Capital, Equity มุมมอง ณ ปัจจุบัน Business plan จะใช้โครงสร้าง Structure Distribution 

ของซิงเกอร์ ณ วันน้ี ลูกค้าของ Nano กค็ือลูกค้าซิงเกอร์ จะมีระบบการปล่อยกู้ไปตามจุด
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ย่อยๆ ทั่วประเทศของซิงเกอร์ และมีคนไปเกบ็เงิน หากการศึกษาพร้อมแล้ว กจ็ะสามารถ

ตัดสนิใจได้ว่าจะตัดสนิใจท า Nano หรือไม่ต่อไป 

 

 คุณกิตติ งามมหรัตน์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้ถามว่า จากการน าเสนอน้ีการท า

ธุรกิจของซิงเกอร์ที่มีธุรกิจหลายหลายอย่าง ขอสอบถามท่านประธานฯ ช่วยตอบว่าจะดีกว่า

ไหม หากบริษัทจะท าธุรกิจขาเดียวอย่างไร การที่บริษัทท าหลายอย่างเป็นการกระจาย 

Resource มากไปหรือไม่ 

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ) ได้กล่าวตอบก่อนว่า ซิงเกอร์ น้ันที่

จริงแล้วประกอบธุรกิจ Retail Finance เป็นการขายแบบเงินผ่อนกว่า 90% ลูกค้าหลักของ 

ซิงเกอร์คือลูกค้ารายย่อยที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ การขายสินค้าเช่นตู้ เติมเงิน 

แตกต่างจากบริษัทที่ท  าธุรกิจน้ีอย่างเดียว คือตู้ซิงเกอร์มีการขายขาด ได้รายได้จาก Margin 

ไม่มีภาระจากตู้ ได้ดอกเบี้ ยจากตู้ที่ยังใช้งานอยู่มีก าไรจากการให้บริการ บริษัทได้ผลก าไรจาก

การมีส่วนแบ่งโดยไม่ได้มีต้นทุนจากการพัฒนา การบริหารความเสี่ยง การบริหารผลก าไร 

แตกต่างกนักบัธุรกจิที่ท  าเฉพาะอย่าง ย่ิงขยายได้มากเท่าไร กจ็ะย่ิงได้ผลก าไร และไม่ต้องตั้ง

ส ารองจากค่าเสื่อมที่เกดิ เน่ืองจากไม่ใช่สนิทรัพย์ของบริษัท กลุ่มรถท าเงินกยั็งเป็นฐานลูกค้า

เดียวกนั ท้ายที่สดุธุรกจิของซิงเกอร์ คือท าแบบ Retail Finance ต้องการดอกเบ้ียจากการเช่า

ซ้ือแต่เราใช้หลักการคือการว่ิงเข้าหาลูกค้าทุกกลุ่มที่อยู่ในฐานของบริษัท 

 

 คุณอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา (ประธานฯ) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การท า Synergy ในกลุ่ม ท้ายที่สุด

แล้วอยากเหน็ทุกบริษัทในกลุ่มเป็นพันธมิตรในกลุ่มดีกว่าพันธมิตรนอกกลุ่ม ช่วยเหลือกัน

และกันได้ ต้องกา Channel ต้องการ Retail ในกลุ่มโดยในเมืองเป็นเจมาร์ท นอกเมืองเป็น 

ซิงเกอร์ ซ่ึงเราต้องการเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน เราจะขายสินค้า ได้ทั้ง Margin และได้ทั้ง

ดอกเบ้ีย แต่จะท าอย่างไรให้ซิงเกอร์เข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด และสามารถขยายฐานลูกค้า

ให้มากที่สุดที่เป้าหมาย 500,000 รายในระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงมีอย่างเดียวคือการน า

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซ่ึงในกลุ่มจะมีบริษัท JVC ที่จะมาช่วยให้บริษัทในกลุ่มทั้งหมดมี

พ้ืนฐานเทคโนโลยีที่ได้เปรียบกับบริษัทอื่นๆ การท า Synergy จะท าให้ซิงเกอร์เติบโตได้

รวดเรว็กว่าการเติบโตด้วยตนเองคนเดียว 

 

หลังจากเสร็จสิ้ นการช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 

2560 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปน้ี 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และมีมติเป็น 

เอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 131,414,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 หุ้น   

 

3. พิจำรณำอนุมติักำรงดจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ส ำหรบัผลกำรด ำเนิน งำนส้ินสุดวนัที่ 31 

ธนัวำคม 2560 

  

ประธานฯ ได้แถลงว่า เน่ืองจากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอยีดในงบแสดงฐานะทาง

การเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วน้ัน  บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน

สุทธิจ านวน เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่ นเจ็ดพันหกสิบเจ็บบาท (9,757,067 บาท) ซ่ึงตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พุทธศักราช 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 

ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่าน้ัน และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอด

ขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชี 2560 ให้กบัผู้ถือหุ้น   

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชี 2560 ให้กบัผู้ถือหุ้น 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังต่อไปน้ี 

 

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับผลการ

ด าเนินงานสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 131,474,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 หุ้น   
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4. พจิำรณำและอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 

คุณพิพิธ พิชัยศรทตั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม

ข้อบังคับ ข้อที่ 14 ของบริษัท ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจาก

ต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นในคราวน้ี 

มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 2 ทา่น ดังน้ี 

 

1. นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน  กรรมการ    

2. นายปิยะ พงษ์อชัฌา   กรรมการ 

 

และเน่ืองจากวาระการประชุมน้ี กรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในมติที่

ประชุม จึงขอให้ท่านกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากการประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโดย

ปราศจากผู้มีส่วนได้เสยี 

 

คุณพิพิธ กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมถึงกรรมการที่ต้อง

ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านในปีน้ี พิจารณาเหน็ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้ง  คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน และ คุณปิยะ พงษ์อัชฌา ซ่ึงเป็นกรรมการที่ต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อไปอกีวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ 

ส าหรับประวัติและการปฎิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดปรากฎในหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้น และเอกสารแนบ  4  เพ่ือพิจารณาล่วงหน้าแล้ว   

  

นอกจากน้ี ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิชัย กุลสมภพ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทแล้วเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2561 และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ จึงขอสงวนต าแหน่งกรรมการ

ดังกล่าวเพ่ือให้จ านวนต าแหน่งกรรมการของบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 8 ทา่น 

  

ประธำนฯขอเชิญใหผู้ถ้ือหุน้ซักถำม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

  

หลังจากที่ได้มีการพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาโดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ออกตามวาระไม่อยู่

ในห้องประชุมในระหว่างพิจารณา ดังน้ี 
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มติ ที่ประขุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  

 

1. นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 131,457,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9874 

ไม่เหน็ด้วย 16,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0126 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 หุ้น   

 

2. นายปิยะ พงษ์อัชฌา ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ด้วย

คะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 131,457,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9874 

ไม่เหน็ด้วย 16,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0126 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสยี 0 หุ้น   

 

ประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการทั้ง 2 ทา่น กลับเข้าที่ประชุม 

  

5. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิพิธ พิชัยศรทัต (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมดังน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา และ

เสนอว่า ในปัจจุบันภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ตามกฎหมายของกรรมการเพ่ิมขึ้ น และ

บริษัทมิได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยปรับปรุงคร้ังสุดท้ายในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นปี 2557 โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิปัจจุบัน 

 

จึงขอเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ส าหรับปี 2561 

ในอตัราเดียวกบัปีที่ผ่านมา ดังน้ี 
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 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 (ปีทีเ่สนอ) เพิม่ข้ึน % 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท ปีละ 467,000.- บาท ปีละ 467,000.-  บำท - % 

ค่าตอบแทนกรรมการ ต่อ 1 ทา่น ปีละ 292,000.- บาท ปีละ 292,000.-  บำท - % 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 176,000.- บาท ปีละ 176,000.-  บำท - % 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อ 1 

ทา่น 

ปีละ 141,000.- บาท ปีละ 141,000.-  บำท - % 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 
ปีละ 50,000 บาท  ปีละ 50,000.-  บำท -% 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน ต่อ 1 ทา่น 
ปีละ 30,000 บาท   ปีละ 30,000 บำท -% 

 

ทั้งน้ีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 (ปีที่เสนอ) เพ่ิมข้ึน % 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ต่อ 1 ทา่น ปีละ    240,000.- บาท ปีละ 240,000.- บาท -% 

 

ทั้งน้ีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ ที่ประขุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและ

และกรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมทั้งหมด ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 131,457,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9836 

ไม่เหน็ด้วย 16,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0126 

งดออกเสยีง 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0038 

บัตรเสยี 0 หุ้น   
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6. พจิำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

  

ประธานฯ ได้ขอให้นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอวาระน้ีต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ครบก าหนดต้องพ้นจากวาระตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่มีสิทธิได้รับแต่งต้ังกลับเข้ามาด ารง

ต าแหน่งได้อีก และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ส าหรับรอบปี

การเงินน้ี ทางบริษัทขอเสนอแต่งตั้ง ส านักงานเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เ ป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทในปี 2561 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 16 ซ่ึงตลอด 16 ปี ได้มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชี รวม

ผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเป็น 4 ท่าน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. ก าหนด โดยมีรายช่ือผู้สอบ

บัญชี ดังน้ี 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวพรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์ 4208                        (2559-2560) 

2. นางศิริเพญ็ สขุเจริญยิ่งยง  3636 (2557-2558) 

3. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  4409 - 

4. นายศักดา เกาทณัฑท์อง  4628 - 

 

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท  โดยเสนอ

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2561  รวมทั้งสิ้นเป็น 5,445,000 บาท จาก

จ านวนเดิมในปี 2560  จ านวน 2,915,000 บาท ซ่ึงจะเพ่ิมขึ้น  2,530,000  บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้ น

ในอตัรา 86.79% ดังน้ี 

 

ค่ำสอบบญัชี (บำท) 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

 งบการเงินและงบการเงิน

รวมประจ าปี 

1,670,000 1,030,000 930,000 900,000 

 สอบทานงบการเงินและงบ

การเงินรวม รายไตรมาศ 

840,000 705,000 750,000 750,000 

 งบการเงินประจ าปีส าหรับ

บริษัทในเครือ 

2,230,000 910,000 690,000 630,000 

 สอบทานงบการเงินรายไตร

มาศส าหรับบริษัทในเครือ 

705,000 270,000 300,000 300,000 

รวม 5,445,000 2,915,000 2,670,000 2,580,000 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล (อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)ได้

สอบถามว่าจากค่าสอบบัญชีที่เพ่ิมข้ึน 80 กว่าเปอร์เซน็ต์ อยากให้ช้ีแจงในส่วนน้ี เน่ืองจาก

ในแต่ละปีจะเพ่ิมข้ึนไม่ถึง 10 เปอร์เซน็ต์ แต่ปีน้ีเพ่ิมข้ึนถึง 80 กว่าเปอร์เซน็ต์ 

 

 คุณลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) ได้กล่าวตอบ

ว่าต้องยอมรับว่าสูงขึ้นมาก ซ่ึงฝ่ายจัดการมีการพิจารณาทบทวนกับผู้สอบบัญชีอีกหลายคร้ัง

สาเหตุเน่ืองมาจากงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัท งบการเงินประจ าปีส าหรับบริษัทใน

เครือ และจากมาตรฐาน TFRS ฉบับที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือการเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า 

ซ่ึงต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่ปีน้ี จะมีการบันทึกบัญชีและการรีวิวเร่ืองต่างๆ เพ่ิมขึ้ นสูงมาก 

นอกจากน้ี จากที่ผู้บริหารได้แจ้งแล้วว่าจะมีการเพ่ิม และขยายธุรกิจหลายด้าน มีผลิตภัณฑ์

ทางการเงินเพ่ิมข้ึน จึงได้พิจารณาแล้วและเหน็ว่าค่าสอบบัญชีเหมาะสมแล้ว 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท ประจ าปี พ.ศ. 2561 และก าหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ  

ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 131,455,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9821 

ไม่เหน็ด้วย 21,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0164 

งดออกเสยีง 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0015 

บัตรเสยี 0 หุ้น   

 

7. พจิำรณำและอนุมติักำรแกไ้ขเพิม่เติมขอบงัคบัของบริษทั 

 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมสืบเน่ืองจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 

เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 

2560 ให้ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้มีการก าหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

บริษัทจึงต้องแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกบัค าสั่งฉบับดังกล่าว 
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นอกจากน้ี ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ อ

อเิลก็ทรอนิกส์ ได้ก าหนดให้สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้ด้วย แต่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ต้องอยู่ในราชอาณาจักร  บริษัทจึงประสงค์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการ

แก้ไขดังกล่าวและเพ่ือความคล่องตัวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

ข้อบังคับบริษัท ที่ท  าการแก้ไขมีจ านวน 4 ข้อได้แก่ 

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 21 

2. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 

3. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 26 

4. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 28 

 

โดยรายละเอียดข้อบังคับใหม่ บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว โดยได้น าเสนอ

อยู่ในหนังสอืเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คร้ังที่ 51 ดังน้ี 

 

ข้อบงัคบัเดมิ ข้อบงัคบัใหม่ 

ข้อ 21.ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ ได้ ให้

กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง

ข้ึนเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง

มาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 

เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 21.ในการประชุมคณะกรรมการซ่ึงเป็นการ

ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่ งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ใน

กรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่

ในราชอาณาจักร และกรรมการที่ เข้าร่วม

ประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามขององค์

ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 

และจะต้องกระท าผ่านระบบควบคุมการ

ประชุมที่ มีกระบวนการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้มีการ

บันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่

กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว 

และ ร ะบบควบ คุ มก า รปร ะ ชุ ม ต้ อ งมี
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องค์ประกอบพ้ืนฐานเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความม่ันคง

ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมี

แก้ไขเพ่ิมเติม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ ได้ ให้

กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง

ข้ึนเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง

มาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 

เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการ หรือผู้ ซ่ึงได้ รับมอบหมาย ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า

เจด็วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น

รีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ

ก าหนดวันนัดประชุมเรว็กว่าน้ันกไ็ด้  

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น

การประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ 

หรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วันก่อน

วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันนัด

ประชุมเร็วกว่านั้นกไ็ด้ ทั้งน้ี หากการประชุม

ใน คร า ว น้ั น เ ป็ น ก า รป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้  

ข้อ 26. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย

สามเ ดื อน ต่ อค ร้ั ง  ณ สถานที่ ต ามแ ต่

ข้อ 26. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 

เ ดื อ น ต่ อ ค ร้ั ง  ณ  ส ถ า น ที่ ต า ม แ ต่
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คณะกรรมการจะก าหนด  คณะกรรมการจะก าหนด หรือประธาน

กรรมการจะหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือน

นับแต่วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว

แ ล้ ว  ใ ห้ เ รี ย ก ว่ า ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ส า มั ญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็

ได้สุดแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน

นับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่ น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน

หนังสอืดังกล่าวด้วย 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจาก 

ผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือน

นับแต่วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าว

แ ล้ ว  ใ ห้ เ รี ย ก ว่ า ก า รป ร ะ ชุ ม วิ ส า มั ญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็

ได้สุดแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหน่ึง

หรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ 

โดยจะต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้

เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้

ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่

ได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้ งหลายซ่ึง

เข้าช่ือกนัหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จ านวน

หุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองกไ็ด้

ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือ

ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทึ่คณะกรรมการ

เป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ

ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ทั้งน้ี หากจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก  าหนดไว้ ผู้ถือ

หุ้นทั้งหลายซ่ึงเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม 

ผู้ถือหหุ้นในคร้ังน้ันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
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ชดใช้ค่าใช่จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการ

ประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับข้อ 21, 22, 26 และ 28 ของบริษัท ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 131,474,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9962 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0038 

บัตรเสยี 0 หุ้น   

 

8. พจิำรณำและอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุน้กูว้งเงินไม่เกิน 5,000 ลำ้นบำท 

 

ประธานฯ ได้แถลงว่าสืบเน่ืองจากบริษัท มีความประสงค์จะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ เพ่ือ

ช าระคืนหน้ีคงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฎ

ตามหนังสอืเชิญประชุมที่ได้น าส่งให้กบัผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม ดังน้ี 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือช าระคืนหน้ีคงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกจิ 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน  

มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง 

มูลค่าการเสนอขาย ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า (โดยไม่รวมวงเงินหุ้นกู้ไม่

เกิน 3,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 45)  

ทั้งน้ี บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม และ/หรือ ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้

ที่บริษัท ออกจ าหน่ายแล้วและยังไม่ไถ่ถอน ในขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจ านวน

เงินไม่เกนิวงเงินดังกล่าว 

อายุของหุ้นกู้ ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวน้ัน 
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สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทยีบเทา่ภายในวงเงิน 

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละคร้ังและปัจจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

การไถ่ถอนก่อน

ก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจ

มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ

เง่ือนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 

ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

ในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ทั้งจ านวนหรือบางส่วนซ่ึง

อาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/

หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) น้ัน 

 

ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 

คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้ก าหนด ตามความจ าเป็นและเหน็สมควรที่

จะต้องก าหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ที่

จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค า้ประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ

หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออก

ในแต่ละคราว อัตราดอกเบ้ีย วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบ้ีย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและ

จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัด

จ าหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหู้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ 

หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาตด าเนินการเปิดเผย

ข้อมูล และการด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ทั้งปวง

ตามที่จ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

 คุณสรุเชษฐ์ วินิยกูล (อาสาพิทกัษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถาม

ว่าจากการดูประวัติการออกหุ้นกู้ 3 ปีย้อนหลัง ในปี 2559 ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท ปี 2560 ออก

หุ้นกู้ 700 ล้านบาท ปี 2561 ออกหุ้นกู้ 950 ล้านบาท และในรอบน้ีขอใหม่เพ่ิมอีก 5,000 ล้านบาท

เหน็ว่าค่อนข้างสงูมาก มีการส ารองเพ่ือไว้ส าหรับธุรกจิ Nano Finance หรือมี Project ใหม่เพ่ิม 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 51 หนา้ 29/27 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

 คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ )ได้กล่าวตอบว่า การออกหุ้นกู้ที่ผ่านมาได้มา

จากมติการประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือหลายปีที่แล้ว ซ่ึงอนุมัติให้ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

วงเงินสุดท้ายในปี 2561 จ านวน 950 ล้านบาท ครบตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ันให้ไว้ คร้ังน้ีจึง

ขออนุมัติเพ่ิมอีกจ านวน 5,000 ล้านบาท เหตุผลคือเพ่ือรองรับแผนการในการขยายธุรกิจเพ่ิมเติม 

เพ่ือรองรับ Nano Finance สนิเช่ือรถท าเงิน และ Captive Finance 

 

 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าจากหนังสือเชิญประชุมที่ส่งมา แจ้งว่าเป็นการขอออกหุ้นกู้ 5,000 

ล้านบาทในคร้ังน้ี โดยไม่รวมหุ้นกู้เดิม 3,000 ล้านบาท รวมแล้วเป็น 8,000 ล้านบาท หรือ 5,000 

ล้านบาท 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ) ได้กล่าวตอบว่าการขออนุมัติออกหุ้นกู้ในคร้ัง

น้ีคือ 5,000 ล้านบาท โดยไม่รวมกบัหุ้นกู้ในส่วน 3,000 ล้านบาท ซ่ึงจะมีรอบระยะเวลาในปี 2559, 

2560 และ 2561 ตามล าดับ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้วงเงินไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ดังมี

รายละเอยีดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 131,462,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9874 

ไม่เหน็ด้วย 16,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0126 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

บัตรเสยี 0 หุ้น   

 

9 พจิำรณำเรือ่งอื่นๆ 

 

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามค าถาม หรือแสดงความคิดเหน็  หรือเสนอ

เร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ 
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