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หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563

เวลาและสถานท่ี

 ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 30 เลขท่ี 72 ถนนเจริญกรุง  

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังน้ี

บริษัทมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. คุณอดิศักดิ�  สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ

  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. คุณชาญ อิทธิถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. คุณพิพิธ  พิชัยศรทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. คุณปรีชา ประกอบกิจ  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

5. คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

6. คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน กรรมการ

7. คุณปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ

8. คุณวรยศ ทองตัน กรรมการ

(กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท)

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน  ประกอบด้วย

1. คุณรพีพรรณ ขันตยาภรณ์ ผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2. คุณจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท

3. คุณบุษบา  กุลศิริธรรม ผู้อำานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้บริหารจากบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด คือ

 คุณอัญฑิกร  พิเชฐกร  ผู้อำานวยการสายงานบริหารสินเช่ือและทรัพย์สิน

ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ

 คุณมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ

  จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำากัด

อาสาพิทักษ์สิทธิ�

 คุณมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ

  จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำากัด

 นางสาวพรรษมณี  ภู่ภัทรางค์  ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ดำาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

 เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาสมัครเป็นตัวแทนสังเกตการนับคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) Singer Thailand Public Com
pany Lim

ited

 ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวพรรษมณี ภู่ภัทรางค์  ผู้ดำาเนินการประชุมได้ช้ีแจงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังน้ี

 ในการประชุมคร้ังน้ี บริษัทได้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและมาตรการของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  

โควิด 19 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม รักษาระยะห่างระหว่างกัน หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมี

อาการไอ เจ็บคอ จาม มีนำ้ามูก หรือหายใจเหน่ือยหอบ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีและออกจาห้องประชุมทันที และบริษัทจะดำาเนินการประชุมให้เป็นไปอย่าง

กระชับเพ่ือไม่ให้ผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท่ีประชุมนานเกินไป

 ภายหลังการช้ีแจงมาตรการในการเข้าร่วมประชุม ผู้ดำาเนินการประชุมได้ช้ีแจงวิธีการดำาเนินการประชุมและข้ันตอนการลงคะแนนเสียงของ 

ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังน้ี 

 ภายหลังการช้ีแจงมาตรการในการเข้าร่วมประชุม นางสาวพรรษมณี ภู่ภัทรางค์  ผู้ดำาเนินการประชุมได้ช้ีแจงวิธีการดำาเนินการประชุมและข้ันตอน

การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังน้ี

1. การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมในวันน้ี

• ผู้ถือหุ้นหน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นท่ีมีหรือท่ีได้รับมอบฉันทะมาคือ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2. การลงมติและการนับคะแนนเสียง

• ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลง

ทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• เม่ือประธานฯ ท่ีประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

• ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน

• การนบัคะแนนเสยีง บรษัิทจะนำาคะแนนเสยีงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีงหักออกจากจำานวนเสยีง ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุท้ังหมด  

และถือว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นด้วยตามท่ีเสนอในระเบียบวาระน้ันๆ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น

คัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ 

• สำาหรับกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสยีง

ดังกล่าวตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมการประชุมต้ังแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงต้ังแต่วาระน้ันเป็นต้นไป 

• ในกรณีท่ีผู้ถอืหุ้นท่ีมบีตัรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะได้นำาบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับ

คะแนนให้ เม่ือถึงระเบียบวาระน้ันๆ

3. มติของท่ีประชุม

สำาหรับคะแนนเสียงท่ีจะถืือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติมีดังน้ี

1) วาระท่ี 1 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 53 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 ต้องผ่านการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ท้ังน้ี กรณีดังต่อไปน้ี จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทำาเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่่าและไม่มีลายมือช่ือกำากับ

 หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่่าของเดิมและลงลายมือช่ือกำากับทุกคร้ัง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงใน 

การคำานวณคะแนนเสียง
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หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

 การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามลำาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำาหรับวาระน้ันๆ และเพ่ือเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของของเช้ือไวรัสโควิด 19 หาก 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึน และเม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาตแล้ว  ขอให้แจ้งช่ือ - นามสกุล 

พร้อมระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากน้ันจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำาถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำาถามท่ีไม่ตรงกับ

ระเบียบวาระน้ันๆ ประธานท่ีประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ันๆ หรือวาระท่ี 3 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอ่ืนๆ

เร่ิมการประชุม

 คุณอดิศักดิ� สุขุมวิทยา ประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีได้มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ของ

บริษัทในวันน้ี และช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าขณะน้ีมีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำานวน 48 (ส่ีสิบแปด) ราย คิดเป็นจำานวนหุ้น 43,750,127 (ส่ีสิบสาม

ล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนหน่ึงร้อยย่ีสิบเจ็ด) หุ้น หรือร้อยละ 10.61 ผู้ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจำานวน 411 (ส่ีร้อยสิบเอ็ด) ราย คิดเป็นจำานวนหุ้น 154,091,576 

(หน่ึงร้อยห้าสิบส่ีล้านเก้าหม่ืนหน่ึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก)หุ้นหรือร้อยละ 37.35 สรุปจำานวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะมา

ประชุมรวม 459 (ส่ีร้อยห้าสิบเก้า) ราย นับจำานวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ 197,841,703 (หน่ึงร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดร้อยสาม) หุ้น

 คิดเป็นร้อยละ 47.9587 ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นท่ีมีอยู่ท้ังหมด (จำานวนหุ้นท้ังหมด 412,525,208 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 30 และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2563 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 53 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 
2563

 ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 53 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 ซ่ึงบริษัทได้ส่งสำาเนา

รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามท่ีกฎหมายกำาหนดรวมท้ังได้เผยแพร่

ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดของสำาเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลำาดับท่ี 2 ท่ีได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เพ่ือพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามแต่ประการใด ประธานฯ จึงขอให้

ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 53 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 ตามท่ีเสนอ

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 53 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 

2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี

 เห็นด้วย 198,146,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

 งดออกเสียง  0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

 บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

 ประธานฯ ได้ขอให้คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำาเสนอและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับวาระน้ีต่อท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นคุณกิตติพงศ์แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เพ่ิมเติม เพ่ือชำาระคืนหน้ีคงค้าง และ/หรือ  

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ังการขยายธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังน้ี

วัตถุประสงค์ เพื่อชำาระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำาประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
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มูลค่าการเสนอขาย ไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท หรอื สกลุเงินอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ (เม่ือรวมกบัวงเงินเดมิไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาทหรอืสกลุอืน่ทีเ่ทียบเท่า 

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทจะมีวงเงินสำาหรับ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 

และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท

ออกจำาหน่ายแล้ว และยังไม่ไถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำานวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)

อายุของหุ้นกู้ ตามท่ีจะกำาหนดในแตล่ะคราวโดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู้ หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไข

ของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้งและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกำาหนด ผู้ถอืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธิขอไถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นกำาหนด และ/หรอื บรษิทัอาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่น

กำาหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำานวนหรือบางส่วน

ซ่ึงอาจเป็นการเสนอขายเป็นการท่ัวไปหรือเสนอขายในวงจำากัดและอาจเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว 

และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)

 ท้ังน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำานาจ

ในการกำาหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนท่ียังไม่ได้กำาหนดตามความจำาเป็น

และเห็นสมควรท่ีจะต้องกำาหนดตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำานวนหุ้นกู้ท่ีจะออกและเสนอขาย

ในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การคำ้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำาหนด สิทธิ

และหน้าท่ีอ่ืนใดตามประเภทหุ้นกู้ท่ีจะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบ้ีย วิธีการชำาระเงินต้น และดอกเบ้ีย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขาย

และจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำาหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้

ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซ้ือขาย

หลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำานาจดำาเนินการขออนุญาต ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำาเนินการอ่ืนใด

กับ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ ท้ังปวงตามท่ีจำาเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำาเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี

 ข้อมูลหุ้นกู้ท่ีจะถึงกำาหนดชำาระคืน ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563 หรือส้ินไตรมาสท่ี 3/2563 มี จำานวน 2,387 ล้านบาท จากการดำาเนินการออก

หุ้นกู้ ต้ังแต่ปี 2560 ซ่ึงในปี 2563 น้ีได้ดำาเนินการออกหุ้นกู้มาแล้ว 2 คร้ัง โดยรวมมีหุ้นกู้จำานวน 4,650 ล้านบาท และได้คาดการณ์ออกหุ้นกู้ 

ในเดือนธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 1,000 ล้านบาท ซ่ึงจะทำาให้มีจำานวนหุ้นกู้รวม 5,650 ล้านบาท

 จากตารางกำาหนดชำาระหุ้นกู้ ในเดือนตุลาคม 2563 ได้ชำาระหุ้นกู้แล้วจำานวน 400 ล้านบาท ซ่ึงเป็นวงเงินหุ้นกู้ในปี 2560 จากน้ันในเดือนมีนาคม 

2564 จะดำาเนินการชำาระจำานวน 950 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2565 จะดำาเนินการชำาระจำานวน 1,500 ล้านบาท และจำานวนหุ้นกู้ท่ีได้ออก

ในปี 2563 น้ี มีกำาหนดชำาระในปี 2566
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ประชุมสามัญ

ประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

 ณ เดือนกันยายน 2563 มีจำานวน Port บัญชีลูกหน้ีรวม 5,475 ล้านบาท จากผลงานโดยรวมเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา เติบโต

ข้ึน 59% และไตรมาสท่ี 3/2563 เติบโตข้ึนจากไตรมาสท่ี 2/2563 อยู่ท่ี 18% 

 ปี 2563 ได้คาดการณ์การปล่อยสินเช่ือจำานำาทะเบียนรถไว้ท่ี 2,100 ล้านบาท และต้ังเป้าหมายการปล่อยสินเช่ือจำานำาทะเบียนรถ ปี 2564 อยู่ท่ี 

3,000 ล้านบาท

 ด้านสินเช่ือเคร่ืองใช้ไฟ้ฟ้าซิงเกอร์ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการขยายทีมงานขายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

 คาดการณ์หุ้นกู้สะสม ณ ส้ินปี 2563 หลังจากชำาระไปแล้ว 400 ล้านบาท จะเหลืออยู่ท่ี 5,250 ล้านบาท ในปี 2564 เม่ือรวมแผนการออก 

หุ้นกู้ จำานวน 3,000 ล้านบาท จะทำาให้ภาพรวมมีอยู่ท่ี 7,300 ล้านบาท ซ่ึงในปีเดียวกันน้ีจะมีกำาหนดชำาระหุ้นกู้ จำานวน 950 ล้านบาท และ 

ในปี 2565 มีแผนกำาหนดชำาระหุ้นกู้จำานวน 1,500 ล้านบาท ซ่ึงทำาให้มีภาพรวมอยู่ท่ี 5,800 ล้านบาท
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 ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับการออกหุ้นกู้ โดยจะเห็นว่า ไตรมาสท่ี 3/2563 มีผลกำาไร 117 

ล้านบาท และในช่วง 9 เดือนของปีน้ี มีผลกำาไรรวม 319 ล้านบาท ด้านอัตรากำาไรสุทธิ (net profit margin) เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในไตรมาส

ท่ี 3/2563 อยู่ในอัตรา 266%  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 จากน้ัน มีผู้ถือหุ้นสอบถามและสรุปข้อช้ีแจงในท่ีประชุมได้ดังน้ี

• คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถืือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม

1) HP และ Captive คือ ธุรกิจอะไร

- นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวตอบ HP หรือ Hire Purchase คือ ธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าซิงเกอร์ 

ส่วน Captive Finance คือ สินเช่ือธุรกิจรายย่อยโดยมีหลักทรัพย์เป็นเคร่ืองจักรขนาดใหญ่

2) ธุรกิจเช่าซืื้�อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าซิื้งเกอร์ ธุรกิจสินเช่ือจำานำาทะเบียนรถื และ Captive Finance ธุรกิจใดให้ผลกำาไรสูงสุด และ

เม่ือนำา NPL มาหักแล้วธุรกิจใดให้ผลตอบแทนมากกว่ากัน

- นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวตอบ ธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้ผลตอบแทนสูงกว่าธุรกิจอ่ืน ซ่ึงแม้ว่า

ธุรกิจสินเช่ือจำานำาทะเบียนรถจะให้ผลตอบแทนน้อยกว่า แต่มีภาพรวมของ NPL ท่ีดีกว่าและมีอายุหน้ีท่ียาวกว่า เม่ือนำา NPL มา

หักแล้วธุรกิจสินเช่ือจำานำาทะเบียนรถจะให้ผลตอบแทน (yield) ท่ีสูงกว่า

3) แนวโน้มของ NPL เพ่ิมข้�นหรือลดลง และจากสถืานการณ์โควิด 19 มีผลกระทบทำาให้ NPL เพ่ิมข้�นหรือไม่

- นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวตอบ NPL มีแนวโน้มลดลง และจากสถานการณ์โควิด 19 กลุ่มลูกค้าท่ี

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวมีไม่มาก จ่ึงไม่ได้ส่งผลกระทบกับ NPL ในภาพรวมกลับมีอัตราการเก็บเงินท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ 

NPL ในไตรมาสท่ี 3/2563 ลดลง

4)  สินค้าท่ีได้ถูืกย้ดคืนมานั�น มีกระบวนการอย่างไร

- นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวตอบ สินค้าท่ีได้ยึดมาน้ัน จะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมใหม่ และนำาออก

วางจำาหน่ายยังศูนย์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามือสอง มีผลกำาไรประมาณ 20%

5) มาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ TFRS9 มีผลกระทบหรือไม่

- นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวตอบ ในด้านการต้ังสำารองหน้ี และ การคำานวนค่าการด้อยค่า ได้ดำาเนิน

การตามมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ ไม่ได้ส่งผลกระทบกับผลกำาไรท่ีได้นำาเสนอเน่ืองจากได้ปฏิบัติตามข้ันตอนของมาตรฐานทางบัญชี

ฉบับใหม่ TFRS9 แล้ว
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ประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

 เม่ือไม่มีคำาถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเร่ืองดังกล่าวตามท่ีเสนอ

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทด้วยคะแนน

เสียงดังน้ี

 เห็นด้วย 198,203,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

 งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

 บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาหรือไม่

 จากน้ัน มีผู้ถือหุ้นสอบถามและสรุปข้อช้ีแจงในท่ีประชุมได้ดังน้ี

• คุณปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถืือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม

1) การขอเพ่ิมทุนและออกหุ้นกู้ ของ บมจ. เจมาร์ท มีความเก่ียวข้องกับ บมจ. ซิื้งเกอร์หรือไม่

- ประธานฯ กล่าวตอบ การขอเพ่ิมทุนและออกหุ้นกู้ของ บมจ..เจมาร์ท ไม่มีความเก่ียวข้องกับ บมจ..ซิงเกอร์

2) การทำา Synergy ของบริษัทในเครือเจมาร์ท ส่งผลดีต่อการทำาธุรกิจของบริษัทหรือไม่ และ JFIN COIN สามารถืนำามาซืื้�อ

สินค้าซิื้งเกอร์ได้หรือไม่

- ประธานฯ กลา่วตอบ การทำา Synergy ของบรษัิทในเครอืฯ เปน็ประโยชนต่์อการดำาเนนิธุรกิจของทกุบริษัท ช่วยทำาให้การขบัเคล่ือน

ทางธุรกิจแข็งแรงข้ึน ส่วน JFIN COIN เป็นการดำาเนินการผ่านทาง บ.JVC นำามาใช้ได้เฉพาะการซ้ือโทรศัพท์มือถือกับเจมาร์ท ไม่

สามารถนำามาซ้ือสินค้าซิงเกอร์ได้

3) ซิื้งเกอร์ นำาโทรศัพท์มือถืือจาก เจมาร์ทมาจำาหน่ายได้ และเจมาร์ทสามารถืจำาหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของซิื้งเกอร์ได้หรือไม่

- ประธานฯ กล่าวตอบ ซิงเกอร์สามารถขายโทรศัพท์จากเจมาร์ทได้โดยไม่ต้องสต็อกสินค้าและได้รับส่วนแบ่งจากการขาย ส่วนเจมาร์ทก็

สามารถจำาหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของซิงเกอร์ได้เช่นกัน เพียงแต่เจมาร์ทไม่มีความชำานาญในตัวสินค้า

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี และ

แถลงปิดประชุมเม่ือเวลา 10.41 น.

       

(นายอดิศักดิ�  สุขุมวิทยา)

ประธานท่ีประชุม

 ตรวจทานรายงานการประชุมโดย:    ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ


