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บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ ครั้งท่ี 50 

    

เวลาและสถานท่ี 

 

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 30 

เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

 ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ เลขานุการบริษัท และผู้อ านวยการสายงานปฏบิัติการ 

ได้กล่าวแนะน ากรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังน้ี 

 

บริษทัมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

1. นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา 

  และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

      และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายพิพิธ พิชัยศรทตั   กรรมการอสิระ   กรรมการตรวจสอบ และ 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายปรีชา ประกอบกจิ    กรรมการอสิระ 

5. นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน  กรรมการผู้จดัการใหญ่  

6. นายวิชัย กุลสมภพ   กรรมการ 

7. นายปิยะ พงษ์อชัฌา   กรรมการ 

8. นายกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์  กรรมการ และผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด 

 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน  ประกอบด้วย  

          คุณรพีพรรณ ขันตยาภรณ์  ผู้อ านวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

และมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จาก บริษัท  เอสจี  แคปปิตอล จ ากดั  1   ท่าน   คือ 

          

 คุณพิรักษ์  เหลืองสมพิทกัษ์   ผู้อ านวยการสายงานบริหารสนิเช่ือและทรัพย์สนิ 

 

 

ผูส้อบบญัชี  คือ  

  คุณพรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4208 จาก  

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ 

 

  คุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ   ที่ปรึกษากฎหมายอสิระ 

 

เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ท่าน คือ นายวิสทิธิ์  นิตย์วิมล ผู้

ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นอาสาสมัคร เพ่ือตรวจสอบและร่วมเป็นผู้สงัเกตการณน์ับคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในคร้ังนี้ ด้วย 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 50 หนา้ 2/18 
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 นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอน และวิธปีฏบิัติในการ

ออกเสยีงลงคะแนนในแต่วาระ ดังนี้  

 

1.  การออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชุมในวันน้ี 

  ผู้ถือหุ้นหน่ึงรายมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสยีง 

 

2.  การลงมติและการนับคะแนนเสยีง 

 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่

ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการด้วยค่ะ 

 เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้

ออกเสยีงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  

 ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเกบ็บัตรลงคะแนน

ของท่าน 

 การนับคะแนนเสียง บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจ านวนเสียง  

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และถือว่าคะแนนเสยีงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็น

ด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระน้ันๆ ทั้งน้ี ในกรณทีี่ไม่มีผู้ใดแสดงความเหน็คัดค้านหรือแสดงความคิดเห็น

เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันทต์ามเสนอ และ เพ่ือมิให้เป็นการเสยีเวลา

ระหว่างที่รอการนับคะแนนเสยีงจะให้พิจารณาวาระถัดไป 

 ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทกึคะแนนเสยีงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่

วาระน้ันเป็นต้นไป และเพ่ือมิให้เป็นการเสยีเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสยีงจะให้พิจารณาวาระถัดไป 

 ในกรณทีี่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพ่ือเป็น

การรักษาสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับ

เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้น าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้ เมื่อถึงระเบียบ

วาระนั้นๆ 

 

3. มติของที่ประชุม 

 ส าหรับคะแนนเสยีงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังน้ี 

1) วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนน 

2) วาระที่ 4  เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระน้ัน ถือว่าเป็นวาระปกติ  

แต่จะมีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายๆ ไป 

3) วาระที่ 5 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต้องผ่านการอนุมัตด้ิวยคะแนนเสยีง สอง

ในสาม ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 
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การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระในหนังสอืเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคดิเหน็ก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้นๆ กรณทีี่ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเหน็ กรุณายกมือข้ึน และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว  

ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งช่ือ - นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเหน็หรือ

ค าถาม โดยถ้าเป็นความคิดเหน็หรือค าถามที่ไม่ตรงกบัระเบียบวาระน้ันๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือ

สอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ันๆ หรือวาระที่ 7 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ 

 

ขณะน้ีมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะมาประชุมรวมจ านวน สองร้อยเจด็ (207) ราย นับ

จ านวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ หน่ึงร้อยสามสบิเก้าล้านห้าแสนเจด็หมื่นสามพันเจด็ร้อยย่ีสบิหุ้น (139,573,720 หุ้น) 

คิดเป็นร้อยละ ห้าสบิเอด็จุดหกเก้า (51.69%) ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจ าหน่ายแล้ว ถือว่าครบเป็นองค์

ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก าหนดแล้ว 

 

เร่ิมการประชุม 

 

 นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา ประธานฯ ได้กล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมการประชุมสามัญประจ าปีผู้

ถือหุ้น คร้ังที่ 50 ในวันน้ี และขอเปิดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 50 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ

วาระดังต่อไปนี้  

 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ครั้งท่ี 49 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 

2559 

 

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 49 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 50 เพ่ือพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว 

 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมเป็นอย่างอื่น  

 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณา จึงมีมติเป็นเอกฉันท ์ดังต่อไปน้ี 

 

มต ิ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 49 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 

ด้วยคะแนนเสยีง ดังต่อไปนี้  

 

เหน็ด้วย 139,913,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 
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2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายละเอยีดของรายงาน

ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ไว้ด้วยกนั และได้

น าส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า ประธานฯ จึงขอให้นางนงลักษณ ์ ลักษณะโภคิน (กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่) ช้ีแจงรายละเอยีดให้ที่ประชุมรับทราบ 

 

นางนงลักษณ ์ลักษณะโภคิน ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ที่ผ่าน

มา และแผนการด าเนินงานในปีต่อๆ ไปของบริษัท โดยบรรยายรายงาน การฉายภาพนิ่ งและ

ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมี

วัตถุประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และผลงานที่จะน าเสนอ ซ่ึงสรุปได้

ดังต่อไปนี้  

 

ในวันนี้  SINGER ยังคงเป็นผู้น าอนัดับหนึ่งในการท าธุรกิจเช่าซื้ อ โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าครอบคลุม

ทั้งหมดในประเทศ ดังสโลแกนที่ว่า “ไม่มีพ้ืนที่ไหน ที่ซิงเกอร์ไปไม่ถึง” และได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา

ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 128 ปีที่ซิงเกอร์ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 1889 โดยการน าจักรเยบ็

ผ้าเข้ามาจ าหน่ายเป็นสนิค้าตัวแรก ซ่ึงเป็นสนิค้าเอกลักษณ์ที่ท  าให้ผู้คนน้ันนึกถึงซิงเกอร์ ในปี  1925 ซิง

เกอร์ได้เร่ิมการท าธุรกิจเช่าซื้ อ จากนั้น ในปี 1984 ซิงเกอร์ได้ท าการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ คือ ผู้ถือหุ้นในระดับต้นๆ คือ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร

มหาภมูิพลอดุลยเดชฯ พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่

ชาวซิงเกอร์เป็นอย่างสงู ในปี 2004 ซิงเกอร์ได้รับพระราชทานตราตั้งพระครุฑพ่าห์ และบริษัทฯ ได้มีการ

เปล่ียนแปลงคร้ังล่าสดุ ในปี 2015 คือการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ น่ันคือ Jaymart ได้ท าการถือหุ้น 

24.99% และSINGERได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Jaymart Group ซ่ึงเป็นบริษัท ที่คิดเรว็ ท าเรว็ มีความตื่นตัว

ตลอดเวลา 

 

ก่อนที่ SINGER จะเข้าสู่การเปล่ียนแปลงในปี 2015 นั้น ได้มีบริษัทในเครือฯ 3 บริษัท แต่เพ่ือให้เข้ากับ

ธุรกจิที่ได้ด าเนินการอยู่ในขณะน้ี จึงได้ท าการเปล่ียนช่ือบริษัทในเครือฯ ทั้ง 3 บริษัท ดังนี้   

 - บริษัท ซิงเกอร์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เปล่ียนเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั (SGC) 

 - บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากดั เปล่ียนเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากดั (SGS) 

 - บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั เปล่ียนเป็น บริษัท เอสจี (โบรคเกอร์) จ ากดั (SGB) 

รายได้หลักของ SINGER นั้นได้จากส่วนต่างของการขายสินค้า (Margin) ส่วน SGC รายได้หลักมาจาก

ดอกเบี้ ยจากการปล่อยสินเช่ือ  SGS เน้นในก้านการบริการหลังการขาย โดยการบริการให้กับลูกค้า 

SINGER และบุคคลภายนอก และ SGB คือเป็นตัวแทนในการขายประกนั 

 

จากนั้น ได้น าเสนอให้ผู้เข้าประชุมได้เห็นความแตกต่างก่อนและหลังที่ SINGER มีการปรับเปล่ียนระบบ

เป็น Direct Payment System ดังนี้  ในอดีตอ านาจการขายสนิค้า พนักงานขาย คือผู้ที่ ตัดสนิใจในตัวลูกค้าที่

จะซื้ อสนิค้านั้น ซึ่งบางคร้ังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของลูกค้า 100% จึงท าให้เกิดมีบัญชีที่เสยีหาย 
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ข้อมูลบัญชีลูกค้าจึงอยู่ที่พนักงานขาย ท าให้บริษัทไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรงและไม่มีฐานข้อมูล

ของลูกค้า นอกจากหน้าที่ในการขายสินค้า พนักงานขายยังมีหน้าที่หลักอีก คือ การเก็บเงิน จนท าให้

บางคร้ังเกิดการทุจริตจากตัวพนักงานขาย คือ ไม่น าเงินนั้นส่งบริษัท และบางคร้ังพนักงานขายอาจมีการ

ออกเงินแทนลูกค้าในบัญชีที่ไม่สามารถเกบ็เงินได้ ซ่ึงอาจท าให้บัญชีดังกล่าวน้ันเกิดเป็นปัญหาข้ึนมาได้ 

ดังนั้น การรับสมัครพนักงานขายนั้นจึงต้องมีการคัดกรองผู้สมัครและต้องมีการค ้าประกันเพ่ือใช้ในการ

ชดใช้เมื่อพนักงานท าให้เกดิการเสยีหายแก่บริษัท จึงท าให้มีการเพ่ิมจ านวนของพนักงานขายได้ในปริมาณที่

ไม่มาก และในปัจจุบัน SINGER จึงได้มีการเปล่ียนแปลงดังน้ี  

 

- การบริหารบัญชีลูกหนี้  เร่ิมจาก กระบวนการพิจารณาลูกค้าเช่าซื้ อใหม่ ต้องผ่านการตรวจสอบจากศูนย์

อนุมัติสนิเช่ือ ลูกค้าจะถูกตรวจสอบด้วย Credit Scoring ใช้ตรวจสอบ NCB ,Blacklist จากฐานข้อมูลลูกค้า 

Jaymart Group, Blacklist จากฐานข้อมูลลูกค้า SINGER 

 

- การเกบ็เงิน ในปัจจุบันพนักงานขายไม่ต้องตามเกบ็เงินจากลูกค้า แต่ลูกค้าสามารถช าระค่าสนิค้าได้ตาม

ช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ธนาคาร, เคาทเ์ตอร์เซอร์วิส หรือช าระผ่านตู้ช าระบิลของซิงเกอร์ และลูกค้าสามารถ

ช าระตามช่องทางดังกล่าวได้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยแจ้งเพียงหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

13 หลัก กส็ามารถท าการช าระเงินได้ ส าหรับลูกค้าที่ค้างช าระจะได้รับ SMS แจ้งเตือนการช าระเงิน และใน

ปัจจุบันลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้  เพ่ือแจ้งยอดการช าระและมูลค่าคงเหลือ ซึ่งจากเดิมลูกค้าไม่เคยได้รับ  

 

- การติดตามบัญชีค้างช าระ ถ้าลูกค้าค้างช าระเกินระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งไปที่ 

เจ้าหน้าที่ติดตามบัญชีภาคสนาม (FC) ได้ลงพ้ืนที่ไปสอบถามทวงหน้ี, เสนอรีไฟแนนซ์ หรือเสนอส่วนลด

ในการปิดบัญชี ในกรณทีี่ลูกค้าไม่สามารถช าระต่อได้ และถ้าลูกค้าไม่ยินยอมช าระค่าสนิค้า จะด าเนินการยึด

สนิค้าคืนพร้อมทั้งเรียกเกบ็ส่วนต่างจากลูกค้า การติดตามบัญชี Over Due ทาง SGC จะติดตามในบัญชี

ลูกค้าปัจจุบันที่เป็นบัญชีใหม่ และถ้าลูกค้าค้างช าระ Over Due ทาง SGC จะส่งข้อมูลบัญชีลูกค้าไปที่ JMT 

ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีความช านาญในการติดตามหน้ี แต่ถ้าลูกค้าไม่ให้ยินยอมในการช าระหนี้  หรือยินยอมให้ยึด

สนิค้า กจ็ะเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมายต่อไป 

 

- การเพ่ิมจ านวนผู้แทนเครือข่ายการขาย (SN) เป็นนโยบายที่ส  าคัญของ SINGER คือต้องการมีพนักงาน

ขายที่สามารถครอบคลุมการขายได้ทั่วประเทศ พร้อมทั้งพนักงานขายของ SINGER จะเป็นที่สนใจจาก

ลูกค้าเพราะสามารถท าการขายได้สนิค้า บริการ และธุรกจิต่างๆ ทุกรูปแบบที่ช่องทางการขายของ SINGER 

จะรองรับได้ 

 

- สนิค้าที่ SINGER น ามาจ าหน่าย ไม่ได้มีเพียงแค่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือสนิค้าสร้างรายได้เท่านั้น 

แต่ได้เพ่ิมสนิค้าเข้ามาจ าหน่าย ได้แก่ โทรศัพทม์ือถือ ธุรกจิสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

 

- การตรวจสอบ จะท าการตรวจสอบลูกค้าที่เป็นบัญชีในขณะน้ีเพ่ือยืนยันสถานภาพการเช่าซ้ือของลูกค้า 

- ระบบ IT โดยการวางระบบ IT ใหม่ ทั้งภายส่วนกลาง และภาคสนาม โดยมีเป้าหมายว่า พนักงานขายจะ

สามารถขายสินค้าผ่านแทป็เล็ต โดยสามารถส่งข้อมูลการอนุมัติการขายในเบื้ องต้นได้ และข้อมูลลูกค้า
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ดังกล่าว สามารถเช่ือมโยงมาทางส่วนกลางเพ่ือท าการตรวจสอบได้ ฐานข้อมูลลูกค้าจะรวมอยู่ที่ศูนย์กลาง  

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถดูข้อมูลลูกค้าได้เป็นปัจจุบัน ขณะน้ีการปรับเปล่ียนระบบดังกล่าวได้เร่ิม

ด าเนินการแล้ว คาดว่าในปี 2561 จะสามารถน าระบบดังกล่าวเข้ามาใช้ได้อย่างเตม็รูปแบบ 

 

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ขอให้ นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการ และ

ผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด ได้น าเสนอผลการด าเนินงานบริษัท เพ่ิมเติมในล าดับต่อไป 

 

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการ และผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด ได้น าเสนอรายละเอียด 

ดังนี้  ในปัจจุบันน้ีกระบวนการการท างานด้านการขายได้เข้าสู่ระบบที่สามารถตรวจสอบได้ มีความชัดเจน

มากขึ้น ในด้านการขายจากเดิม SINGER เคยขายเพียงแค่จักรเยบ็ผ้า จากนั้นกไ็ด้พัฒนาน าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

เข้ามาขาย กระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นธุรกิจหลักของ SINGER กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใน

บ้านเป็นสนิค้าหลักที่สร้างรายได้  กลุ่มสนิค้าเชิงพาณชิย์เป็นสนิค้าสร้างรายได้ให้กบัลูกค้า เป็นสนิค้าที่ลูกค้า

น าเงินมาลงทุนแล้วแบ่งส่วนก าไรมาเพ่ือผ่อนช าระค่างวด ในอดีตรูปแบบการขายสนิค้า SINGER มีอ านาจ

การขายเบด็เสร็จในสาขา ท าให้การขยายกลุ่มสินค้าเพ่ือการขายให้หลากหลายขึ้นเป็นไปค่อนข้างยาก แต่

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงในปีที่ผ่านมา  การขายสนิค้าทุกชนิดต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติสนิเช่ือ ซึ่ง

วิธดี าเนินการน้ีท าให้ในปีที่ผ่านท าให้สามารถขยายกลุ่มสนิค้า ได้แก่ โทรศัพทเ์คล่ือนที่ Smart Phone กล้อง

ดิจิตอล เป็นต้น 

 

เมื่อรูปแบบการท างานที่เปล่ียนไป ท าให้บริษัทสามารถท าการรับสมัครพนักงานขายได้ในจ านวนที่มากข้ึน 

จากเดิม เมื่อต้นปี 2559 มีจ านวนพนักงานขายประมาณ 2,900 คน ช่วงปลายปี 2559 มีจ านวนพนักงาน

ขาย ประมาณ 10,000 คน  ณ ปัจจุบันมีจ านวนพนักงานขาย ประมาณ 13,000 คน และคาดการณ์สิ้นปี 

2560 นี้ จะมีจ านวนพนักงานขายประมาณ 20,000 คน ข้อดีของการเพ่ิมจ านวนพนักงานขายคือ สามารถ

กระจายการขายไปยังลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และปัจจุบันนี้ ได้ขยายกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เข้ามา

จ าหน่าย ผู้ผลิตน าสินค้าดังกล่าวเข้ามาเผื่อฝากขาย (Consignment) โดยที่ SINGER ไม่ต้องมีการสตอ็ก

สนิค้าแต่เป็นการขายในรูปแบบ Back To Back  

 

การขยายธุรกจิอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจสนิเช่ือรถท าเงิน ซึ่งจะท าการเปิดตัวธุรกิจใหม่นี้  ต้นเดือนพฤษภาคม โดย

จะสามารถสร้างยอดขายของธุรกิจน้ีได้จากเครือข่ายการขาย ที่ครอบคุลมพ้ืนที่การขายทั่วประเทศ ซ่ึงมี

จ านวนสาขา กว่า 180 สาขา และนอกจากนี้ยังมีบริการ สนิเช่ือหมุนเวียน บริหารโดย JMT เพ่ือให้เครือข่าย

การขาย SINGER ได้น าไปบริการให้แก่ลูกค้าอกีด้วย 

 

ทั้งน้ี แม้จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน แต่รูปแบบการขายของ SINGER ทีเป็นเอกลักษณ์มายาวนาน คือ

สามารถเข้าถึงลูกค้าครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การบริการเหมือนญาติสนิทมิตรสหาย ใกล้ชิดเหมือนพ่ีน้อง และใน

ทุกๆเดือนได้มีการจัดกิจกรรมการขาย จัดบู๊ธแสดงสนิค้า ประมาณ 800-900 กิจกรรมต่อเดือน ซึ่งเป็น

การเพ่ิมพ้ืนที่ในการเข้าพบลูกค้า 
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ปัจจุบันบริษัทมีนักขายรายใหม่เข้ามาเพ่ิมมากขึ้ น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น และบริษัทก าลังท าสัญญากับ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เพ่ือรับสมัครนักศึกษาในระดับ ปวส. เข้ามาเป็นทมีงานขาย และมีเป้าหมาย

ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแบรนด์ SINGER มากขึ้น 

 

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการ และผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด ได้น าเสนองบการเงิน

ของบริษัทดังนี้   ในปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายและดอกเบี้ ยที่ได้รับฯ เมื่อเทียบปี 2015 ลดลง 26% 

เน่ืองจากในคร่ึงปีหลังการขายสนิค้าน้ันต้องผ่านการพิจารณาจากศูนย์อนุมัติสนิเช่ือทุกบัญชี ซึ่งต่างจากการ

ขายในปี 2015 ที่ผ่านมา ทั้งน้ี รายได้ที่ลดลงน้ียังไม่ได้รวมผลการขายโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงมีผลการขาย

ประมาณ 568 ล้านบาท ในช่วงคร่ึงปีหลัง ส าหรับรายได้จากการขายโทรศัพทม์ือถือนั้น จะอยู่ในรายได้รวม  

 

ในปีที่ผ่านมา รายได้รวมลดลง 25% แต่ยังมีรายได้ในส่วนอื่นเพ่ิมขึ้นมาประมาณ 35 ล้านบาท เช่นการเกบ็

เบี้ ยปรับ ที่ลูกค้าที่ค้างช าระ ค่าธรรมเนียมในการขออนุมัติสนิเช่ือโทรศัพทม์ือถือซึ่งแต่เดิมบริษัทไม่เคยเกบ็

เบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมดังกล่าว  

 

ด้านต้นทุนการขาย ลดลง 28%  จากสาเหตุในปีที่ผ่านมาผลการขายสนิค้าเชิงพาณิชย์ลดลง ส่วนค่าใช้จ่าย

ในการขายและการบริหาร ลดลง 22% โดยลดลงจากค่านายหน้าการขายซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของ

อัตราส่วนการขาย การอนุมัติส่วนลดราคาสนิค้า และค่านายหน้าจากการเกบ็เงินที่ลดลงซ่ึงเป็นผลมาจาก

ระบบ Direct Payment System (DPS) ในช่วงคร่ึงปีหลัง  

 

ด้านสนิทรัพย์รวม ลดลงจากเดิม 6% โดยลดลงจากมูลค่าเงินสดที่ลดลงประมาณ 82 ล้านบาท ลูกหนี้ อื่นๆ

ลดลงประมาณ 79 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 19 ล้านบาท ทั้งนี้ แม้รายได้จากการขายจะ

น้อยลง แต่เมื่อเทยีบบัญชีลูกหนี้ ในปี 2015 และปี 2016 นั้นมีความใกล้เคียงกนั  

 

ด้านหนี้ สนิรวมของบริษัท ลดลง 14% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 245 ล้านบาท มาจากสาเหตุหลัก คือ ลดลง

จากเงินกู้ยืม ประมาณ 265 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการช าระเงินของลูกค้า ในปัจจุบันบริษัทจะได้รับเงิน

ที่ช าระค่าสนิค้าจากลูกค้าโดยตรง ท าให้มีกระแสเงินสดเข้าบริษัททุกวันซ่ึงช่วยลดภาระน้ีสนิให้น้อยลง 

 

ก าไรสทุธิ รวมประมาณ 120 ล้านบาท ลดลงจากปี 2015 ประมาณ 16% เกิดจากสาเหตุการขายที่ลดลง 

อันเป็นผลมาจากอยู่ในช่วงเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน แต่เมื่อเปรียบเทยีบอัตราส่วนก าไรสุทธิ เทยีบ

กบัรายได้รวมนั้น ในปี 2016 ดีขึ้นจากปี 2015  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ดูจากอตัราส่วน อตัราส่วนหนี้สนิของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามมาตรฐานแล้วไม่ควรเกิน

อตัราส่วน 3 ต่อ 1 ซึ่งในปี 2016 SINGER อยู่ที่ 0.93 ต่อ 1 จากอตัราส่วนตัวนี้  จะเห็นว่ายังมีสภาพคล่อง

ที่ดี เพียงพอต่อการขยายธุรกจิเพ่ิมเติม เช่น ธุรกจิสนิเช่ือรถท าเงิน หรือการบริการสนิค้าอื่นๆ  

 

อัตราส่วนหน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing ratio) ตามมาตรฐานแล้วไม่ควร

เกนิอตัราส่วน 2 ต่อ 1 ในปี 2016 SINGER อยู่ที่ 0.47 ต่อ 1 ซึ่งส่งผลดีกบับริษัท 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 50 หนา้ 8/18 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

ประธานฯ ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

  คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)  ได้สอบถามเกี่ยวกับบัญชีเช่าซ้ือ จากรายงาน

ประจ าปี แสดงให้เหน็รายได้จากการขายลดลง แต่มีจ านวนบัญชีเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 จ านวน 21,440 บัญชี  

จากแนวทางและวิธีการต่างๆ ที่ผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับระบบบัญชีเช่าซ้ือใหม่โดยให้ลูกค้าจ่ายค่างวดตรงไม่

ผ่านพนักงานขาย กเ็หน็ควรเป็นเร่ืองที่ดีในการตรวจสอบสถานะลูกค้าซิงเกอร์ และจากข้อมูลการเกบ็เงิน มี

เปอร์เซน็ต์เกบ็เงินอยู่ที่ 66.6%  ซึ่งมีเปอร์เซน็ต์ที่เกบ็เงินไม่ได้กว่า 30%  จากเดิมเปอร์เซน็เกบ็เงินต้องไม่

ต ่ากว่า 90%  ท าให้เกิดเป็นเงินค้างช าระ ฉะนั้น ในปัจจุบันการให้ลูกค้าช าระตรงถึงบริษัทฯ วิธีนี้ จะได้ผล

หรือไม่  และในควอเตอร์แรกของปีนี้  เปอร์เซน็ต์การเกบ็เงินสงูขึ้ นหรือไม่  รายได้ดอกเบี้ ยรับจากการผ่อน

ช าระลดลงถึง 138.1 ล้านบาท  จากข้อมูลงบกระแสเงินสด มีหนี้ สญูและหนี้ สงสยัจะสญู ในปี 2559 เทยีบ

กบัปี 2558 เพ่ิมขึ้น จึงอยากทราบว่าเป็นหนี้สญูอะไรและหนี้สงสยัจะสญูจากอะไร 

 

ประธานฯ ได้สรุปค าถามจาก นายบุญ จรัสฉิมพลีกุล ได้สอบถาม ดังนี้  

 1. เหตุใด รายได้จากการขายจึงลดลงในขณะที่มีจ านวนบัญชีเพ่ิมข้ึน 

 2. สาเหตุที่ท  าให้เปอร์เซน็ต์การเกบ็เงินลดลง 

 3. สาเหตุของรายได้ดอกเบี้ยรับจากการผ่อนช าระลดลง 

 4. หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูนั้นเกดิจากสาเหตุใด 

 

  คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) กล่าวตอบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ทาง

บริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนกระบวนการช าระเงินของลูกค้า จากเดิมคือเกบ็โดยพนักงานขาย ซ่ึงเรียกระบบน้ันว่า 

DC และพนักงานขายจึงจะน าเงินที่ลูกค้าช าระค่างวดส่งบริษัทในวันปิดบัญชี แต่ในปัจจุบันได้เปล่ียน

กระบวนการช าระค่างวดใหม่ ซึ่งเรียกระบบนี้ ว่า DPS คือ ลูกค้าสามารถช าระค่างวดได้โดยท าการช าระผ่าน 

ร้านเซเว่นอเีลฟเว่น หรือช่องทางช าระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ท าให้เงินที่ลูกค้าช าระน้ันเข้าสู่บริษัท

โดยตรง ลูกค้าใหม่ในระบบ DPS นี้  จะผ่านการพิจารณาอนุมัติสนิเช่ือก่อนการขายและการช าระค่างวดนั้น

เงินจะเข้าบริษัทโดยตรง ท าให้บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะลูกค้าได้ แต่ส าหรับลูกค้าในระบบเก่า หรือ 

DCนั้น จะผ่านการอนุมัติการขายด้วยตัวของพนักงานขายเอง ท าให้บริษัทไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

ได้ 100% จากการที่บริษัทฯไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าได้น้ัน ท าให้ลูกค้าบางส่วนไม่ทราบถึงระบบ

การช าระเงินระบบใหม่  ดังนั้น %NPL ที่สงูข้ึนในช่วงปลายปี 2559 จึงเกดิขึ้นจากลุ่มลูกค้าระบบ DC ใน

ปัจจุบันมีจ านวนบัญชี DC ประมาณ  12,000 บัญชี  ซึ่งบัญชีดังกล่าวจะถูกปิดทั้งหมดประมาณเดือน

มิถุนายน 2561 จะท าให้เปอร์เซน็ต์ %NPL นั้นลดลง และลูกค้าในระบบ DPS นี้ เมื่อได้ผ่านขั้นตอน

พิจารณาอนุมัติสนิเช่ือก่อนการขายแล้วน้ี จะช่วยท าให้เกดิ %NPL น้อยลง ดังนั้น ขณะนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่

บริษัทฯ ก าลังปรับทั้ง 2 ระบบให้เข้ากนั และท าการติดต่อลูกค้าระบบ DC ให้ได้ เพ่ือท าให้มีเปอร์เซน็ต์การ

เกบ็เงินที่เพ่ิมข้ึนและลด %NPL ลง 

 

  คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล ได้สอบถามเพ่ิมเติม ดังนี้  จากเดิมการช าระค่างวดของลูกค้า จะช าระผ่าน

พนักงานขาย แต่กยั็งมีลูกค้าบางรายที่พนักงานไปเกบ็เงินค่างวดแต่ลูกค้ากยั็งไม่ช าระ แล้วถ้าให้ลูกค้าต้อง
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ไปช าระค่างวดเองลูกค้าจะไปช าระหรือไม่ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดในพ้ืนที่ไกล ๆ จึงมีช่องทางการ

ช าระค่างวดน้อยกว่าในกรุงเทพฯ จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ เกบ็เงินค่างวดได้ลดลงหรือไม่ 

 

  คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) กล่าวตอบว่า ในกรณีที่ลูกค้าค้างช าระ ไม่ช าระ

ตามก าหนดวันที่แจ้งน้ัน ทางบริษัทจะมีเบี้ ยปรับในอัตราที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ จะมีการส่งข้อความ

(SMS) ไปที่ลูกค้าเพ่ือแจ้งเตือนการช าระเงิน หรือถ้าเลยก าหนดการช าระเงิน จะมีการโทรทวงถามจากทมี

ติดตามหน้ีทางโทรศัพท ์และในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถช าระค่างวดต่อได้ ทางบริษัทฯ กม็ีข้อเสนอให้ลูกค้า 

ได้ท ารีไฟแนนซ์ คือให้ลูกค้าสามารถท าสญัญาใหม่ในหนี้ เก่าได้  ส่วนในเร่ืองการช่องทางการช าระค่างวด

ส าหรับพ้ืนที่ในต่างจังหวัดน้ัน ขณะน้ีร้านสะดวกซ้ือ หรือเคาน์เตอร์เซอรวิสที่รับช าระค่าบริการต่าง และตู้ รับ

ช าระบิลของซิงเกอร์ มีกระจายครอบคลุมอยู่ทุกพ้ืนที่   แต่มีพ้ืนที่เดียวที่บริษัทฯ ให้การยกเว้นช าระเงิน ทาง

จุดรับช าระเงินต่างๆ คือ หมู่บ้านเป้ิงเคิ่ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เน่ืองจากในพ้ืนที่น้ันการใช้ไฟฟ้ายังไม่สะดวก

เท่าที่ควร 

 

ด้านจ านวนมูลค่าค้างช าระที่ท  าให้เกดิ NPL นั้น มีมูลค่าประมาณ 300 กว่าล้านบาท เป็นจ านวนที่เกิดข้ึนใน

เดือน ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559 ซึ่งยังเป็นกระบวนการขายและเกบ็เงินในรูปแบบเดิม ส่วนข้อมูล

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูน้ัน เป็นการตั้งส ารองตามระบบบัญชีอายุหนี้  

 

  คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล ได้สอบถามเพ่ิมเติม หากตั้งส ารองสงูจะท าให้เงินปันผลผู้ถือหุ้นลดลงหรือไม่ 

 

  คุณนงลักษณ ์ลักษณะโภคิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) กล่าวตอบว่า หากมีการบริหารจัดการที่ดี กจ็ะท า

ให้ได้รับผลงานที่ดีกลับมา 

 

ประธานฯ ได้ให้ทมีผู้บริหารอธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองการตั้งส ารองหน้ีสญูที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม 80 กว่าล้าน  เมื่อปี 

2558 ความเสียหายเกิดจากพนักงานเป็นจ านวน 38 ล้าน ในปี 2559  จ านวน 50 ล้าน ส่วนในปี 2560 

ยังไม่ทราบจ านวน  แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นต้องยอมรับความจริงว่าเป็นจ านวนที่ค่อนข่างมาก  ดังน้ันในช่วง 1 ปีที่

ผ่านมาทมีผู้บริหารได้ท างานเตม็ที่เพ่ือตรวจสอบถึงปัญหาที่แท้จริงของบัญชีเก่าในระบบ DC ที่เกิดบัญหา 

ซึ่งยังแก้ปัญหาได้ไม่หมด   แต่ใน 1 ปีที่ทมีผู้บริหารเข้ามาแก้ไขปัญหาน้ัน เช่ือว่าได้แก้ไขปัญหาไปแล้วกว่า 

ร้อยละ 80 พร้อมทั้งขอเวลาในช่วงคร่ึงปีจะแก้ไขปัญหาได้เพ่ิมอีกร้อยละ 20 จึงจะท าให้เห็นภาพชัดเจน

และตอบได้ทนัทว่ีาตัวเลขนั้นจะเป็นอย่างไร   และให้ประธานฯ ได้ให้ทมีผู้บริหารตอบค าถามเร่ืองดอกเบี้ ย

รับที่ลดลง 

 

 คุณชุลีพร เป่ียมสง่ากุล (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) กล่าวตอบว่า เนื่องจากว่า NPL เทยีบปีที่แล้วเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

20  นโยบายการรับรู้ดอกเบี้ย ถ้าลูกค้ามียอดค้างช าระตั้งแต่งวดที่ 3 เป็นต้นไป เมื่อเกิดเป็นบัญชีค้างช าระ

จึงท าให้เป็นส่วนหน่ึงที่ท  าให้ดอกเบี้ ยรับลดลง และท าให้ NPL สูงข้ึนอีกด้วย และอีกหน่ึงสาเหตุที่ท  าให้

ดอกเบี้ ยรับลดลง คือ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการขายสินค้าเชิงพาณิชย์ลดลง ซึ่งดอกเบี้ ยของสินค้าเชิง

พาณิชย์นั้นค่อนข้างสูง และมูลหน้ีกส็ูงเช่นเดียวกัน เมื่อมีผลการขายที่ลดลงจึงส่งผลให้ดอกเบี้ ยรับลดลง

ด้วย 
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 คุณวรพล  เลาหะพลวัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)  ได้สอบถามดังนี้   

- จากจ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้ นจากเมื่อปีที่แล้วเป็นจ านวนมาก  แต่บริษัทกลับมีใช้ค่าจ่ายในการ

บริหารลดลง โดยเฉพาะเงินเดือนในการจ้างพนักงานที่เพ่ิมข้ึน แต่เพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริหารจึง

ลดลง 

- อยากทราบว่า Jaymart เข้ามาถือหุ้น SINGER ตั้งแต่เมื่อใด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่ม

เดียวกนัหรือไม่  จะท าให้แย่งลูกค้ากนัเองหรือไม่ และ SINGER มีนโยบายการท างานอย่างไร 

 

    คุณนงลักษณ ์ลักษณะโภคิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) กล่าวตอบว่า  

- ทางบริษัทเพ่ิงมีพนักงานในรูปแบบ Sale network หรือเป็นเครือข่ายในการขาย ซึ่งสามารถ

เพ่ิมได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด และไม่มีการจ่ายเงินเดือน เพราะพนักงานขาย(Sale network) มีรายได้จากค่า

นายหน้าการขายเพียงอย่าเดียว  ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถจะเพ่ิมพนักงานขายได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด  ใน

อนาคต  บริษัทฯ จะมีโครงการเพ่ิมพนักงานขายไปยังกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน หรือสถาบัน

ศึกษาในท้องถิ่น นักเรียน/นักศึกษากลุ่มน้ี จะเป็นคนในพ้ืนที่ เมื่อเรียนจบแล้วโดยส่วนใหญ่จะประกอบ

อาชีพในท้องถิ่นของตนเอง โดยบริษัทฯ สามารถรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาดังกล่าวเข้ามาเป็นพนักงานใน

ต าแหน่งช่างบริการหรือพนักงานขายได้ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นคนในครอบครัวหรือคนในท้องถิ่นของตนเอง 

 

- ส าหรับกลุ่มลูกค้า Jaymart และกลุ่มลูกค้าซิงเกอร์ มีความแตกต่างกัน คือ กลุ่มลูกค้า 

Jaymart นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองเลือกซื้ อสินค้าจากการเดินห้างสรรพสินค้า และเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี

เงินเดือน แต่กลุ่มลูกค้า SINGER เป็นกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ซ่ึงมีการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตที่แตกต่าง 
Jaymart ซึ่ง SINGER สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ถึงตามชนบทที่อยู่พ้ืนที่ไกลๆ ที่ Jaymart  ยังคงเข้าไม่

ถึง จากการที่ SINGER ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Jaymart Group น้ัน นับว่าเป็นเร่ืองที่ดีที่ SINGER 

มีการเพ่ิมกลุ่มของสนิค้าในการจ าหน่าย โดยที่ Jaymart น าสนิค้านั้นมาให้ทาง SINGER ในรูปแบบการ

ฝากขาย พนักงานขายของSINGER มีศักยภาพในด้านการขายการเข้าพบลูกค้าการเพ่ิมกลุ่มสนิค้าในการ

ขายจึงเป็นการเพ่ิมรายได้อกีด้วย และอกีเร่ืองหน่ึงที่เป็นการดีจากการอยู่ใน Jaymart Group นั้น เมื่อการ

ขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าผิดนัดการช าระค่างวด กย็ังมีบริษัทในเครือฯ นั่นคือ JMT เป็นบริษัทฯ 

ติดตามหน้ีที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย  และมีศักยภาพในการติดตามหนี้  เมื่อ SINGER ไม่สามารติดตาม

หนี้จากลูกค้าได้ กจ็ะส่งบัญชีค้างช าระดังกล่าวให้ทาง JMT ได้ติดตามต่อไป 

  

• ประธานฯ ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้  ต่อไป SINGER จะขายโทรศัพทม์ือถือมากกว่า Jaymart  

เพราะนอกจาก SINGER จะขายแบบผ่อนช าระแล้วยังสามารถขายเงินสดได้ด้วย SINGER ในอนาคต

ต่อไป SINGER จะเป็นผู้น าในตลาดการขายโทรศัพทม์ือถือและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แม้ว่าในอดีต SINGER 

จะได้ประสบปัญหาการขาดทุนจากการขายรถจักรยานยนต์ โทรศัพทม์ือถือ มาแล้วและถ้ายังยึดรูปแบบการ

ขายแบบเดิมกอ็าจกลับไปเป็นแบบเดิมอีก แต่ในปัจจุบันนี้ ด้วยการขายในระบบใหม่มีการควบคุมโดยน า

เทคโนโลยีมาท างานท าให้การขายให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ซึ่งเช่ือว่าจะน าอะไรมาให้ SINGER ขายกข็าย

ได้ ทมีผู้บริหารมีสิ่งที่ต้องท ามากมาย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ถ้าเปรียบ SINGER เหมือนต้นไม้ใหญ่ ทีม

ผู้บริหารได้ช่วยกันหาเช่ือโรคและก าจัดเช่ือโรคต่างๆ แม้ต้องมีกิ่งไม้บางส่วนที่ต้องตัดทิ้ งไป แต่กเ็พ่ือ

ต้องการให้บริษัทได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแขง็แรง พร้อมที่จะออกดอกออกผลและสร้างความมั่นใจให้กับผู้
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ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อ Jaymart ได้เข้ามาถือหุ้นใน SINGER ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2015 นับว่าเป็นเร่ืองที่

ภมูิใจเป็นอย่างย่ิง ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของบริษัทที่มีอายุและประวัติที่ยาวนาน และเช่ือว่าเมื่อ Jaymart 

ได้เข้ามาบริหาร SINGER น้ันจะท าให้เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานสากล และประธานฯ ได้ขอให้ คุณปิยะ 

พงษ์อชัฌา กรรมการ ได้กล่าวเพ่ิมเติมในที่ประชุม 

 

 คุณปิยะ พงษ์อชัฌา กรรมการ ได้กล่าวดังนี้  รู้สกึยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาร่วม SINGER พร้อมทั้ง

รายงานสถานะการเกบ็หนี้ ในเดือนล่าสุด จากกระแสเงินสดเทยีบตัวเลขล่าสุด  ณ เดือนมีนาคม 2560 มี

กระแสเงินสด 90%  ซึ่งเป็นเงินที่ช าระตรงจากลูกค้า จากการขายในระบบเดิม ซึ่งเกิดเป็นบัญชีค้างช าระ

และไม่สามารถติดตามทวงหนี้ ได้นั้น เมื่อ JMT ได้เข้ามาดูแลในส่วนนี้  ได้แบ่งการเกบ็หนี้ เป็นแต่ละระดับ 

และเมื่อได้ลงไปตรวจสอบตามบัญชีที่ได้มาน้ันท าให้พบปัญหา คือ เป็นบัญชีที่ลูกค้าไม่มีตัวตน เป็นบัญชีที่

ลูกค้าช าระเงินครบแล้วแต่ไม่มีการปิดบัญชีในระบบ เป็นต้น ทั้งน้ีปัญหาที่พบน้ันเป็นกลุ่มลูกค้าระบบเก่า

(DC) ซ่ึงเป็นส่วนที่ท  าให้เกิด NPL  ดังนั้น จึงมีการตั้งส ารองหน้ีสญูตามจ านวนลูกค้าที่ไม่มีตัวตน จาก

ปัญหาต่างๆนั้นทาง  JMT ซ่ึงมีบุคคลากรที่มีศักยภาพในการติดตามหน้ี จะได้เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา 

โดยขอเวลาในการแก้ไขปัญหา 6 เดือน ปัญหาต่างๆน้ันกจ็ะคล่ีคลายลง 

  

หลังจากเสรจ็สิ้นการช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2559 และพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปน้ี 

 

มติ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย

คะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 140,267,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

3. พิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วน้ัน บริษัทมีก าไรสทุธิ 119.81 ล้าน

บาท คณะกรรมการจึงเหน็ว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับปีบัญชี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 

0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.34 ของก าไรสุทธิ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 

มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
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ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังต่อไปน้ี 

 

มติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยจะ

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสทิธิผู้ถือหุ้นเพ่ือสทิธิ

ในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 

พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 140,267,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

4. พิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อที่ 14 ของบริษัท ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปี 

กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจ าปี  

ผู้ถือหุ้นในคราวน้ี มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

 

1. นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา   ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา 

      และพิจารณาค่าตอบแทน   

2. นายพิพิธ พิชัยศรทตั   กรรมการอสิระ   กรรมการตรวจสอบ และ 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์  กรรมการ และผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด 

 

และเนื่องจากวาระการประชุมนี้  กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในมติที่ประชุม จึง

ขอให้ท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโดยปราศจากผู้มีส่วน

ได้เสยี 

 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมถึงกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ในปีน้ี ได้พิจารณา

เห็นถึงประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของบริษัทรวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตาม

ก าหนดวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ ง โดยพิจารณาให้ 

นายพิพิธ พิชัยศรทตั  เป็นกรรมการอสิระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ซึ่งมีรายละเอียดประวัติ ระบุในรายงาน

ประจ าปี 2559 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 50 หนา้ 13/18 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

ประธานฯขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

 คุณวรณยั ยุทธนาอมร (ผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทกัษ์สทิธิ์สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)   ได้ถามดังนี้  

-  จุดเด่นส าคัญของผู้ถูกเลือกเป็นกรรมการอิสระ คืออะไร ที่จะเป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ที่

บริษัทได้ก าหนดไว้  

-  ได้มีการหารือเร่ืองกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ และในอนาคตมีนโยบายเร่ือง

การก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไม่ให้เกนิ 9 ปีด้วยหรือไม่ 

  

 คุณลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ซ่ึงท าหน้าที่ประธานฯ ได้ตอบค าถามดังน้ี ตามที่

ทุกท่านเห็นควรแล้วว่าคณะกรรมทุกท่านเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ และประสบการณ์อยู่แล้ว ส าหรับคุณพิพิธ พิชัย

ศรทัต เป็นกรรมการที่ด ารงต าแหน่งมา 7 ปี และเห็นว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์รวมทั้งหน้าที่การงานที่

เกี่ยวข้องดี คิดว่าท่านมีความเหมาะสมที่จะยังคงเป็นกรรมการอสิระต่อเน่ืองต่อไป  ส าหรับนโยบายเร่ืองการ

ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องส าหรับกรรมการอิสระเรามีการพิจารณากันอยู่แล้ว  และคณะกรรมการกเ็สนอให้คุณ

พิพิธ พิชัยศรทตั ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่อไปอกี 

 

ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

หลังจากที่ได้มีการพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาโดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระไม่อยู่ในห้อง

ประชุมในระหว่างพิจารณา ที่ประชุมได้ลงมติ ดังน้ี 

  

มต ิ มีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีง

ดังต่อไปนี้  

 

1. นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน

เสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 140,267,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน

เสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 140,267,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

3. นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย

คะแนนเสยีง ดังนี้  
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เหน็ด้วย 140,267,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

ประธานฯได้ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม 

  

5. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี พ.ศ. 2560 

  

ประธานฯได้ให้นายพิพิธ พิชัยศรทัต (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ช้ีแจงต่อที่

ประชุมดังนี้  เน่ืองจากถึงก าหนดพิจารณาค่าตอบแทนรายปีของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จึง

ควรมีการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงต้องอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัท ส าหรับปี 2560 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา และเสนอว่า ในปัจจุบันภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบต่างๆ ตามกฎหมายของกรรมการเพ่ิมขึ้น และบริษัทมิได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี

ที่ผ่านมา โดยปรับปรุงคร้ังสดุท้ายในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาให้

สอดคล้องกบับริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิปัจจุบัน 

 

จึงขอเสนอค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและกรรมการตรวจสอบ ประธานและ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ส าหรับปี 2560 ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา 

ดังนี้  

 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 (ปีท่ีเสนอ) เพิม่ข้ึน % 

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

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อ 1 ท่าน ปีละ 141,000.- บาท ปีละ    141,000.-  บาท - % 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา 

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

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน ต่อ 1 ท่าน 
ปีละ 30,000 บาท ปีละ 30,000 บาท -% 

 

ทั้งน้ีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 

 

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

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

 

ทั้งน้ีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 
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ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม 

  

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 140,267,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

6. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี พ.ศ. 2560 

  

ประธานฯ ได้ขอให้นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอวาระน้ีต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น 

 

นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทครบ

ก าหนดต้องพ้นจากวาระตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งได้อีก 

และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ส าหรับรอบปีการเงินน้ี ทางบริษัทขอ

เสนอแต่งตั้ง ส านักงานเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 ต่อไปอีก 

1 ปี เป็นปีที่ 15 ซึ่งตลอด 15 ปี ได้มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชี รวมผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเป็น 4 ท่าน เพ่ือให้

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ กลต. ก าหนด โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชี ดังน้ี 

 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวพรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์ 4208 (2559) 

2. นางศิริเพญ็ สขุเจริญย่ิงยง  3636 (2557-2558) 

3. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  4409 - 

4. นายศักดา เกาทณัฑท์อง  4628 - 

 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยเสนอ

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2560  รวมทั้งสิ้นเป็น 2,915,000 บาท จากจ านวน

เดิมในปี 2559  จ านวน 2,670,000  บาท ซึ่งจะเพ่ิมขึ้น  245,000  บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นในอัตรา  9.18% 

ดังนี้  

 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 
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รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 งบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปี 1,030,000 930,000 900,000 900,000 

 งบการเงินประจ าปีส าหรับบริษัทย่อย 910,000 690,000 630,000 630,000 

 สอบทานงบการเงินและงบการเงิน 

รวมรายไตรมาส 

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

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

ส าหรับบริษัทย่อย 

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

รวม 2,915,000 2,670,000 2,580,000 2,580,000 

 

ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

 คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท ์ ได้สอบถามดังนี้  ในปีทผ่ีานมาส านักงานเคพีเอม็จีฯ  การตรวจสอบได้พบ

ระบบลูกหน้ีที่มีปัญหา ส านักงานตรวจสอบบัญชีฯ มีการตรวจพบและได้รายงานให้ทราบหรือไม่ 

 

 คุณลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ตอบค าถามดังนี้  ทางส านักงานตรวจสอบ

บัญชีฯ ได้มีการประชุมร่วมกบัฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานสถานะลูกหนี้  การตั้งส ารอง มี

การตรวจสอบและรายงานอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ให้คุณ

พรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์ (ผู้สอบบัญชี) ได้แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติม  

 

 คุณพรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์ (ผู้สอบบัญชี) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้  จากงบการเงินของบริษัทฯ ส่วน

บัญชีลูกหนี้ซึ่งมีความส าคัญกบัฐานะการเงินของกจิการ การควบคุมภายใน การตรวจสอบยอดคงเหลือซึ่ง

แจ้งในรายงาน เร่ืองการตรวจสอบลูกหนี้ เช่าซื้อจากระบบของบริษัท เร่ืองการเกบ็หนี้  การตั้งส ารอง โดย

ภาพรวมจากมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ทั้งหมด คือ บริษัทฯ มีการตั้งส ารองลูกหนี้ ที่เลยก าหนดช าระ

(over due) และมีการบันทกึเป็นหนี้สงสยัจะสญูแล้ว ดังนั้น ภาพรวมเร่ืองของสถานะการเงินของกจิกรรม

เกี่ยวกบัลูกหน้ีเช่าซ้ือ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเหน็โดยรวมไปแล้ว 

 

 คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท ์ได้สอบถามเพ่ิมเติม ดังนี้  จากระบบลูกหน้ีที่มีปัญหา มีความคิดเหน็ว่าน่าจะ

เกดิสะสมหลายปีแล้ว ทางส านักงานตรวจสอบบัญชีฯ ได้ท าการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

 

 คุณพรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์ (ผู้สอบบัญชี) ได้ตอบค าถามดังนี้  ทางส านักงานตรวจสอบบัญชีฯ ได้มีการ

ติดตามเร่ืองนี้มาโดยตลอด จากส่วนของหมายเหตุ จะมีการแจ้งเร่ืองพนักงานขายที่ทุจริตหรือไม่น าเงินส่ง

บริษัท  ทางผู้ตรวจสอบบัญชีพิจารณาให้มีการก าหนดหน้ีสงสยัจะสญูไปแล้ว ส่วนลูกค้าที่สามารถจะติดตาม

หนี้ ได้ตามกระบวนการทางกฏหมายจะยังไม่มีการตั้งส ารองหนี้สญู  

 

 คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท ์ได้สอบถามเพ่ิมเติม ดังนี้  จากการเปล่ียนผู้บริหารใหม่เมื่อปีที่ผ่านมา อยาก

ทราบว่าระบบการตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีฯ ได้ตรวจพบระบบลูกหน้ีซ่ึงเป็นรายการที่เป็น

สาระส าคัญ ควรพบข้อบกพร่องมายาวนานแล้ว เท่าที่ได้ข้อมูลมีลูกหนี้ ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญในการที่

ต้องตั้งส ารองปีนี้ จ านวนมาก จึงอยากถามว่าในอดีตได้มีการตั้งส ารองหนี้สญูในเร่ืองนี้หรือไม่ เพราะเข้าใจว่า
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เมื่อตรวจพบแล้ว เหน็ว่าเป็นลูกหนี้ ไม่มีตัวตนเป็นการตั้งส ารองหนี้สญูอยู่แล้ว แต่ปีนี้ท  าไมจึงตั้งส ารองหนี้

สญูจ านวนมาก 

 

 คุณพรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์ (ผู้สอบบัญชี) ได้ตอบค าถามดังนี้  ฝ่ายจัดการได้ช้ีแจงกบัผู้ถือหุ้นว่า ก่อน

หน้าน้ีทางบริษัทฯ ได้ให้อ านาจแก่พนักงานขายเป็นผู้เกบ็หนี้ จากลูกค้า เมื่อมีการพิจารณาการไม่ช าระหนี้

ตามก าหนดช าระ (over due) กจ็ะดูจากพนักงานขายว่าจะมียอดเกบ็หนี้ ได้เท่าไร ถ้าถึงระยะเวลาการช าระ

แล้วไม่สามารถน าเงินมาช าระได้กจ็ะพิจารณาเป็นยอดค้างช าระ โดยจะมีการตั้งส ารองตามระยะเวลา  แต่

ขณะนี้บริษัทฯ มีการเปล่ียนระบบให้มีการช าระโดยตรงถึงบริษัทฯ กจ็ะท าให้บริษัทฯได้มีกระแสเงินสดกลับ

สู่บริษัทได้รวดเรว็และในจ านวนที่มาก   จากการเปล่ียนระบบการช าระเงินจึงท าให้มีการตั้งส ารองหนี้ สญูสงู

จ านวนมากในปี 2559 

 

 คุณลักษณะน้อย  พ่ึงรัศมี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้  ในปีที่ผ่านมาได้มีการ

จ้างบริษัทที่ปรึกษา เพ่ือเสริมการท างานของฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ท าการ

ตรวจสอบเสรจ็สิ้นไปแล้วและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเร่ืองการปรับระบบใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจกบัผู้

ถือหุ้นว่าได้มีการตรวจสอบในเร่ืองนี้อย่างเข้มงวด 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ า ปี 

พ.ศ. 2560 และก าหนดค่าตอบแทนตามอตัราที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 140,267,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

     

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอื่น

ใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ 

 

 คุณวรพล  เลาหะพลวัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)  ได้สอบถามดังนี้  อยากทราบเร่ืองอัตราการ

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของทาง SINGER ซ่ึงเมื่ออ่านข้อมูลในรายงานประจ าปี แล้วได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 

 

 คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) กล่าวตอบว่า ทางบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลไม่เกนิ 60% ของก าไร ซึ่งไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงจากเดิม 

 

 คุณไพบูลย์  ภาสพานทอง ได้สอบถาม ดังน้ี จากการที่บริษัทฯน้ันมีระบบการขายตรง (Direct Sales) ที่
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แขง็แกร่งที่สุด ดังนั้นการเลือกสินค้าเข้ามาจ าหน่ายควรจะน าสินค้าประเภทใดมาขาย  ตามที่ได้แจ้งว่ามี

ผู้ผลิตติดต่อเข้ามามากนั้นมีการคิดผลตอบแทนอย่างไร 

 

 คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการ และผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด)  ได้ตอบค าถามดังนี้  

ในเบื้ องต้นทางบริษัทฯ ยังคงขายสนิค้ากลุ่มเดิม คือ  1. สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  2 สนิค้าเชิงพาณิชย์ GET 

Rich ส่วนสนิค้าใหม่ๆ เราพิจารณาตามเทอม และตามส่วนต่างของการขายสินค้า (margin) ของสนิค้า  

3. กลุ่มสนิค้าฝากขาย ที่มีส่วนต่างของการขายสนิค้า (margin) ไม่มาก จะไม่มีการสต๊อกสนิค้า  4. ธุรกิจ

ใหม่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ขายแบบ Back to Back คือเมื่อมีการขายได้จึงจะท าการสั่งสตอ๊กสนิค้า 

 

 คุณไพบูลย์  ภาสพานทอง ได้สอบถามเพ่ิมเติม ดังนี้   สามารถดูข้อมูลการขายสนิค้าแบบ real time ได้

หรือไม่ว่า สนิค้าใดที่ท  าก าไรสงูในขณะนี้  

 

  คุณกติติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ (กรรมการ และผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด)  ได้ตอบค าถามดังนี้  

ในขณะนี้ สามารถตรวจดูผลการขายแบบ real time ได้ ซึ่งสามารถดูได้ว่าเป็นการขายสนิค้ากลุ่มใดชนิดใด 

และยังสามารถดูผลอนุมัติสนิเช่ือแบบ real time ได้เช่นกนั 

 

 

เมื่ อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้แถลงขอบคุณผู้ถือหุ้นและ

คณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และแถลงปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น. 

 

  

 

 

 

              

      

(นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา) 

ประธานที่ประชุม 

 

 

 

ตรวจทานรายงานการประชุมโดย:    ที่ปรึกษากฎหมายอสิระ 


