
 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่54 
 

เวลำและสถำนที ่
 
 ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-AGM) โดยด าเนินการถ่ายทอดจากหอ้งประชุมอาคาร กสท. โทรคมนาคม ชัน้ 30 เลขท่ี 72 อาคาร กสท. 
โทรคมนาคม ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอัญญาจิศานี ภู่ภัทรางค ์ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด  าเนินการประชุมไดก้ล่าว
ตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม เขา้สู่การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 54 ของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) และกล่าวแนะน ากรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
ดงันี ้
 
บริษัทมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 8 ท่ำน ประกอบด้วย 
 

1. นายอดศิกัดิ ์ สขุมุวิทยา  ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ    
     พิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายชาญ อิทธิถาวร   ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
       และกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายพิพิธ   พิชยัศรทตั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายปรีชา ประกอบกิจ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวรยศ ทองตนั กรรมการอิสระ 

6. นายกิตตพิงศ ์กนกวิไลรตัน ์ กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7. นายนงลกัษณ ์ลกัษณะโภคนิ กรรมการ 

8. นายปิยะ พงษอ์ชัฌา กรรมการ 

 (กรรมการเขา้รว่มประชมุคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิัท) 
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ผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม 3 ท่ำน  ประกอบด้วย 

1. นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ ์ ผูอ้  านวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2. นางสาวจนัทรจิรา กอ้งทอ้งสมทุร ์ ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบตักิาร และเลขานกุารบรษิัท 
3. นางสาวปิยนนัท ์วิสารทเวคนิ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

 
ผู้บริหำรจำกบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกัด คือ 

1. นางสาวบษุบา กลุศริธิรรม  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
ผู้สอบบัญชี  คือ  

นายโชคชยั งามวฒุิกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 9728   
จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 

 
ทีป่รึกษำกฎหมำย คือ 
 คณุมนญัญา ฐิตนินัทวรรณ           ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ 

จากบรษิัท ท่ีปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั 
อำสำพทัิกษสิ์ทธิ์ 

คณุวิมล ปัญญาเดชกลุ   ผูร้บัมอบอ านาจจาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้น จ  านวน 1 ท่าน คือคุณกิตติพร  
อนนัตวิทยวงศ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง เป็นอาสาสมคัร เพ่ือตรวจสอบและร่วมเป็นผูส้งัเกตการณน์บัคะแนน
เสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีด้ว้ย 

จากนัน้นางสาวอญัญาจิศานี ภู่ภทัรางค ์ ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงวิธีการด าเนินการประชมุและ
ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระ ดงันี ้

1. เน่ืองจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนน

ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
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2. ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหนา้ตา่ง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแตล่ะ

วาระภายในเวลาท่ีก าหนด เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้หนึ่ง

ว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ใหก้ดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยันการลงคะแนนส าหรบัวาระแจง้เพ่ือ

ทราบ ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะไมส่ามารถลงคะแนนได ้

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หาก

วาระไดถ้กูปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไมส่ามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนได ้

4. ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นอปุกรณมื์อถือหรือ Tablet ขอใหท้่านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงั

โปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมน ูE-Voting 

5. เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหนา้ตา่ง E – meeting (โปรแกรม zoom) 

เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชมุตอ่ 

6. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ท่ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ท่ี

ลงคะแนนลว่งหนา้ผา่นเอกสารมอบฉนัทะ 

7. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชมุแลว้ แตไ่ม่ไดท้  าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงนัน้เห็นดว้ยกบัท่ีประชมุ 

 
มตขิองทีป่ระชุม 

 ส าหรบัคะแนนเสียงท่ีจะถือวา่ท่ีประชมุมีมตอินมุตั ิจะเป็นดงันี ้

1. วาระปกตติอ้งผา่นการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงรอ้ยละ 52 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2. ในวาระท่ี 4 เรื่องการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระนัน้ ถือว่าเป็นวาระ
ปกต ิ แตจ่ะมีการพิจารณาลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในวาระท่ี 5 เรื่องการพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ตอ้งผ่านการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง 
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

 
 การประชมุจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรบัวาระ
นัน้ๆ  
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กรณีท่ีทา่นผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าไดด้งันี ้
1. ใหท้า่นไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 
2. กดปุ่ ม Enter เพ่ือสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 
กรณีท่ีทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าไดด้งันี ้

1. ใหท้า่นไปท่ีเมน ูReaction ทางดา้นลา่ง  
2. กดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)  
3. เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอปุกรณข์องท่าน กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) 
ผูถื้อหุน้สามารถพิมพค์  าถามของผ่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้  าเนินรายการจะไดท้  าการ
อา่นค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทน 

4. ในการถามค าถามแตล่ะครัง้ทัง้ผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณใหผู้เ้ขา้รว่ม
ประชุมแจง้ช่ือ-นามสกลุ พรอ้มระบุว่ามาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุก
ครัง้เพ่ือประโยชนใ์นการจดบนัทกึการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

5. บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุส่งค าถามในแตล่ะวาระ กรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเขา้
มาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค  าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์
ค  าถามเขา้มาผา่นชอ่งทาง Chat เจา้หนา้ท่ีจะท าการอา่นค าถามของทา่นในภายหลงั 

6. เม่ือสอบถามเสรจ็เรียบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพ่ือเป็นการเอามือลง 
7. โดยหากเป็นความคดิเห็นหรือค าถามท่ีไมต่รงกบัระเบียบวาระนัน้ๆ ประธานในท่ีประชมุจะขอใหเ้สนอ

หรือสอบถามใหมใ่นชว่งของการพิจารณาระเบียบวาระนัน้ๆ หรือวาระท่ี 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอ่ืนๆ 
 
เร่ิมกำรประชุม 
 
 นายอดิศกัดิ ์ สขุมุวิทยา ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีไดม้ารว่มการประชมุสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 54 ในวนันี ้  และไดม้อบหมายให ้นายกิตตพิงศ ์ กนกวิไลรตัน ์กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูด้  าเนินการประชมุ รวมทัง้เป็นผูเ้ปิดการประชมุฯ เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ 

นายกิตตพิงศ ์ กนกวิไลรตัน ์ กลา่วเปิดประชมุและรายงานวา่ ขณะนีมี้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ย
ตนเอง จ านวน  15  ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  31,215,862 หุน้ ผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉันทะจ านวน  543  ราย คิด
เป็นจ านวนหุน้ 189,882,090 หุน้ สรุปจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยรบัมอบฉนัทะมา
ประชมุรวม 558  ราย นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้ 221,097,892 คดิเป็นรอ้ย 48.5753 ซึ่งเกินกวา่ 1 ใน 3 
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ของจ านวนหุน้ท่ีมีอยูท่ัง้หมด (จ านวนหุน้ทัง้หมด 455,164,940 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชมุตามมาตรา 103 แหง่
พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ท่ี 30 จงึขอเปิดประชมุสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 54 เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกำยน 2563 

 นายกิตตพิงศ ์ กนกวิไลรตัน ์ ไดแ้ถลงตอ่ท่ีประชมุว่าตามท่ีบรษิัทไดจ้ดัสง่ส าเนารายงานการประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ไปใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 54 เพ่ือพิจารณาก่อนลว่งหนา้แลว้นัน้ 

นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว และไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือขอแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นอย่างอ่ืน แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซักถาม หรือขอใหแ้กไ้ข
รายงานการประชุมเพิ่มเติมเป็นอย่างอ่ืน นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติรบัรองรายงาน
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ดงักลา่ว 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้

มต ิ ท่ีประชมุมีมตริบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 6 
พฤศจิกายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 52 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 219,985,192 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 94.494 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 1,119,700 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.506 

บตัรเสีย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
 
 

2. รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 และพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

 นายกิตตพิงศ ์กนกวิไลรตัน ์ไดแ้ถลงตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2563 ดงัปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 และไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ไวด้ว้ยกนั ซึ่งไดน้  าสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นทราบลว่งหนา้แลว้ 
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 นายกิตตพิงศ ์กนกวิไลรตัน ์ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ท่ี
ผ่านมาและแผนการด าเนินงานในปีต่อๆ ไปของบริษัทโดยบรรยายรายงาน การฉายภาพนิ่ งและ
ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบถึงผลการด าเนินการของบรษิัท โดยมีวตัถปุระสงคใ์หผู้ถื้อหุน้เขา้ใจ
ถึงผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาและผลงานท่ีน าเสนอ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้
 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทมีผลก าไรสุทธิ (Profit Margin) รวม 443 ลา้นบาท ในส่วนของผล
ประกอบการบริษัทมีผลก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) คิดเป็น 46.4% จากการวางแผนการจ าหน่าย
สินคา้แยกประเภทตามกลุ่มสินคา้ หมวดเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน  47% หมวดสินคา้เชิงพาณิชย ์ 52% 
และหมวดโทรศพัทมื์อถือ 1%     

 ส าหรบัผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 มีผลก าไรรวม 124 ลา้นบาท  และมีผลก าไรสะสมรวมทัง้ปี 
433 ลา้นบาท  อตัราการเตบิโตตัง้แตปี่ 2562-2563 รวม 167%   

 อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth) ตัง้แตปี่ 2562-2563 รวม 41%  ผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้
เกิดจากอตัราดอกเบีย้รบัท่ีเติบโตสงูขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การควบคมุคา่ใชจ้่ายในการขาย และ คา่ใชจ้่ายในการบริหาร  (SG&A control)  ปี 2563 เทียบกบั
รายไดค้ดิเป็น 42.1%  
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 ธุรกิจสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนัในปี 2564  มีอตัรา
ดอกเบีย้รบัเพิ่มสงูขึน้  ส่วนรายไดอ่ื้น ๆ ก็จะมาจากรายไดใ้นส่วนของหมวดสินคา้เชิงพาณิชย ์อาทิ ตูเ้ติมเงิน  
รวมไปถึงธุรกิจนายหนา้ขายประกนัซึ่งมีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตสงูขึน้ นอกจากนีย้งัมีการขยายเครือข่ายซิง
เกอร ์ ซึ่งปัจจบุนับรษิัทมีสาขายอ่ย หรือซิงเกอรแ์ฟรนไชสก์ว่า 2,030  ราย  เป็นอตัราการเติบโตตามแผนท่ีวาง
ไว ้และตัง้เป้าหมายการขยายซิงเกอรแ์ฟรนไชสใ์หถ้ึง 4,000 ราย  ปัจจบุนับริษัทมีจ านวนสาขาย่อยดงักล่าว
กระจาย 800 อ าเภอจากจ านวนทัง้สิน้ 850 อ าเภอทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทยงัคงตัง้เป้าขยายเครือข่ายซิงเกอร์
แฟรนไชสต์อ่ไปใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

 ลกูหนีข้องบรษิัทมีคณุภาพดีขึน้ โดยจากการปิดงบในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563  จะพบว่า บริษัทมีหนีไ้ม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) รวม 4.4%  มีการปรบัตวัดีขึน้ในทกุชนิดของกลุ่มธุรกิจกล่าวคือ ในส่วนเงินกู ้(Loan)  
ลดลง 0.5%   ซึ่งบริษัทสามารถควบคมุระดบัหนีไ้ม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL)   มีการตัง้หนีส้ญู (Bad Deb) และ
หนีส้งสยัจะสญู (Doubtful Accounts) ภายใตม้าตรฐานบญัชี TFRS 9 โดยตัง้ส  ารองในปี 2563 เพิ่มขึน้มา 
111 ลา้นบาท 
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ส าหรบัธุรกิจจ าน าทะเบียนรถ (C4C) บริษัทมีการขยายพอรต์ฐานลกูคา้ธุรกิจสินเช่ือจ าน าทะเบียน
รถ (C4C) อยา่งตอ่เน่ือง สิน้ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563  บริษัทมีพอรต์ฐานลกูคา้รวม 3,449 ลา้นบาท มีผลการเติบโต
คิดเป็น  128% และมีการขยายอย่างตอ่เน่ือง ผลตอบแทนเฉล่ีย (Yield) รวม 16% มีหนีไ้ม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
(NPL)  0.5%  ซึ่งท าใหเ้กิดสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้สงูขึน้ 
 

 
  
ธุรกิจสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ (C4C)  บริษัทมีการแยกประเภทลูกคา้เป็นกลุ่ม  Retail 58% และ 

กลุ่ม Fleet 42%  ส  าหรบัรถกลุ่มท่ีน าไปใชธุ้รกิจประเภท Fleet  ไดมี้การกระจายความเส่ียงไปยงัหลายธุรกิจ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการเขา้ไปพบลกูคา้ 
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และขยายพอรต์ลูกคา้หลากหลายธุรกิจโดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม อาทิ  กลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภค
บริโภค (FMGC) กลุ่มธุรกิจก่อสรา้ง กลุ่มธุรกิจชิน้ส่วนรถยนต ์กลุ่มการเกษตร  โดยมีทีมงานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
การตลาดท่ีดแูลลกูคา้ตามภมูิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ  ซึ่งภาพรวมการขยายเครือขา่ยไดต้ามเปา้หมาย 

 

 
 
จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในปี 2562 บริษัทมีพอรต์ลูกคา้อยู่ท่ี 3,612 ลา้นบาท และเพิ่มเป็น 

6,604 ลา้นบาท ในปี 2563 พอรต์ลกูหนี ้C4C คิดเป็น 50% ของพอรต์ลกูคา้ทัง้หมด โดยมีแผนจะขยายพอรต์
ลกูคา้เพิ่มขึน้ 10,000 ลา้นบาท    

 ปัจจบุนับรษิัทมีแบรนดแ์อมบาสเดอร ์ คือคณุโนต้ อดุม แตพ้านิช เขา้มาช่วยเสริมกิจกรรมการดา้น
การตลาด  ซึ่งในปีนีจ้ะไดเ้ห็นกิจกรรมตา่ง ๆ ของบรษิัทมากขึน้ 
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 ในส่วนของการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น  บริษัทไดเ้ขา้ร่วมลงนามในการ
แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และในการประชุมของ
คณะกรรมการแนวรว่มตอ่ตา้นการทจุรติ ประจ าไตรมาส 2/2563  

ท่ีประชมุมีมตใิหก้ารรบัรอง “บรษิัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จากดั (มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวรว่มตอ่ตา้น
คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองดงักล่าวมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรองคือวันท่ี 30 
กันยายน 2563 ครบก าหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน 2566 โดยบริษัทมีการทบทวนการ
ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจริต การก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียวกับการตอ่ตา้นการทุจริต 
จัดให้มีการส่ือสารนโยบาย แนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเก่ียวข้องหรือเห็นการทุจริต โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบภายในบริษัทขึน้มา และได้ท าหนงัสือแจง้
รายละเอียดเง่ือนไข นโยบาย ใหพ้นกังานทกุคนในองคก์รไดล้งนามรบัทราบไปเรียบรอ้ยแลว้    

 
นายกิตตพิงศ ์กนกวิไลรตัน ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม ภายหลงัจากทีไดน้  าเสนอผลการ

ด าเนินการแลว้เสรจ็ 

 คุณธีรพล  วีระพันธุชั์ย ผู้ถอืหุ้นมำด้วยตนเองสอบถำมว่ำ 

1. ปี2564 ไตรมาสท่ี 1 ยอดขายยงัเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และยอดขายสูงสดุ 5 อนัดบัแรกมา
จากสินคา้ใด  
o นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์กล่าวตอบว่า:  ผลการขยายพอรต์สินเช่ือไดต้ามเป้าหมายท่ี

บริษัทก าหนดไว้  ในปี 2564 สินค้าเครื่องปรับอากาศมียอดขายเข้ามาเร็วขึน้กว่าปกติ
เน่ืองจากสภาพอากาศ  และยงัมีกลุ่มตูแ้ช่ จากธุรกิจชุมชนเติบโตได ้กลุ่มสินคา้หมวดเชิง
พาณิชยเ์ตบิโตดี โดยเฉพาะตูน้  า้มนัหยอดเหรียญ  

2. การขยายสาขา และสาขาย่อย (ซิงเกอรแ์ฟรนไชส)์ ในปี 2564 ยังเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม ่
ขณะนีมี้ก่ีสาขา 
o นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์กล่าวตอบว่า :  สาขาย่อย หรือซิงเกอรแ์ฟรนไชสมี์จ านวนกว่า 

2,500 ราย  ทัง้นีบ้รษิัทมีแผนการเพิ่มสาขายอ่ยใหม้ากกวา่ไตรมาสท่ี 1 
3. หนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้ (NPL)  มีแนวโนม้ดีขึน้หรือไม ่ทัง้ธุรกิจเชา่ซือ้และ ธุรกิจรถท าเงิน (C4C) 
o นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์กล่าวตอบว่า :  หนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPL)  ดีขึน้ตาม

เปา้หมายไมเ่กิน 4%  ส  าหรบัผลประกอบการตอ้งรอประกาศไตรมาส 1 ก่อน 
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 หลังจากเสร็จสิน้การชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัท และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม เพิ่มเติม 
นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
พ.ศ. 2563 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา และมีมติเป็น 
เอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 221,105,092 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
3. พจิำรณำและอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2563 

นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรัตน์ ได้แถลงว่า จากงบการเงินรวมส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษัทมีก าไรสทุธิเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 443,298,181 
บาท และตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั ก าหนดใหบ้รษิัทจา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ 

ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษิัท ก าหนดใหจ้า่ยเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได ้ส ารองตามกฎหมายและสารองอ่ืนๆ ในแต่ละปี ทั้งนีก้าร
จ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และ
คณะกรรมการของบรษิัทมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด  าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลง
นโยบายดงักลา่วไดเ้ป็นครัง้คราว 

จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา ตามงบ
การเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
บรษิัทมีก าไรสทุธิส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 จ  านวน 443,298,181 บาท  
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ท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัทไดมี้มตเิห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ไม่เกิน 74,216,646.30 บาท โดยก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
 

ทัง้นีเ้ม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 115,014,707.80 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 25.9 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบรษิัท เน่ืองจากบรษิัทจะส ารองเงินสว่นหนึ่งไวเ้พ่ือขยายธุรกิจ และใหบ้รษิัทสามารถด ารงอตัราส่วนหนีส้ิน
ท่ีมีภาระตอ้งช าระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ตามนิยามในขอ้ก าหนดสิทธิไมเ่กิน 3 : 1 เทา่ อีกดว้ย 

นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แตไ่ม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม จึง
ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล ส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 ตามท่ีเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้

มต ิ ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
52 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 214,512,992 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 97.019 

ไมเ่ห็นดว้ย 6,592,100 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.981 

งดออกเสียง 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
4. พจิำรณำและอนุมัตกิำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

  นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ไดข้อเชิญนายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้
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นายพิพิธ  พิชยศรทตั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่าตาม
ขอ้บงัคบั ขอ้ท่ี 14 ของบริษัท ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ในคราวนี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1) ดร. นงลกัษณ ์ลกัษณะโภคนิ กรรมการ  
2) นายปิยะ พงษอ์ชัฌา  กรรมการ 

และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการทัง้ 2 ท่านดงักล่าว
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในมติท่ีประชมุ จึงไดเ้ชิญกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากการประชมุ เพ่ือใหท่ี้ประชุมไดมี้การ
พิจารณาโดยปราศจากผูมี้สว่นไดเ้สีย และจะกลบัเขา้หอ้งประชมุอีกครัง้ภายหลงัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดล้งมติ
เรียบรอ้ยแลว้  

นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระออกจากหอ้งประชมุ และแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  

นายพิพิธ พิชยัศรทตั กลา่ววา่ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการ
ท่ีต้อ ง ออกจากต าแหน่ งตามวาระทั้ ง  2 ท่ า น ใน ปี นี ้  พิ จ า รณา เห็ นว่ า  คว ร เสนอให้ ท่ี ป ระชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ ดร. นงลกัษณ ์ลกัษณะโภคิน และนายปิยะ พงษอ์ชัฌา ซึ่งเป็นกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้
ความรูค้วามสามารถ อนัจะเป็นประโยชนแ์ละช่วยสนับสนุนใหธุ้รกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ ส าหรบั
ประวตัแิละการปฏิบตังิานของกรรมการแตล่ะท่าน มีรายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และเอกสาร
แนบ  4  เพ่ือพิจารณาลว่งหนา้แลว้   

นายพิพิธ พิชัยศรทัต เปิดโอกาสผู้ถือหุน้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุน้รายใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้
 

มต ิ ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 2 ท่าน กลับเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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1. ดร. นงลกัษณ ์ลกัษณะโภคิน ไดร้บัการเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 221,017,892 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.9606 

ไมเ่ห็นดว้ย 87,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0394 

งดออกเสียง 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
2. นายปิยะ พงษอ์ชัฌาไดร้บัการเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนน

เสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 221,017,892 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.9606 

ไมเ่ห็นดว้ย 87,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.0394 

งดออกเสียง 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
 นายพิพิธ พิชยัศรทตั ไดเ้รียนเชิญใหก้รรมการทัง้ 2 ทา่น กลบัเขา้สูก่ารประชมุ 

5. พจิำรณำและอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

  นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ไดข้อเชิญนายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

  นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงว่าต่อท่ีประชุมว่า ท่ี
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี  
2564 จากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหส้อดคลอ้งกบับริษัท
จดทะเบียนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ หน้าท่ีความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก 
“รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยส าหรบัปี 2564 ในอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ดงันี ้ 
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 พ.ศ. 2563 
(บาท/คน/ปี) 

พ.ศ. 2564  
(บำท/คน/ปี) 

เพิม่ขึน้ 
% 

ประธานกรรมการ 513,700 565,500 10 % 

กรรมการ 321,200 353,500 10 % 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 193,600 213,000 10 % 

กรรมการตรวจสอบ 155,100 171,100 10 % 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 55,000 60,500 10 % 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 33,000 36,500 10 % 

ทัง้นีก้รรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษิัท จะไมไ่ดร้บัเงินคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

นายกิตตพิงศ ์กนกวิไลรตัน ์เปิดโอกาสผูถื้อหุน้ซกัถาม แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเตมิ จงึขอใหท่ี้
ประชมุพิจารณาอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้

มต ิ ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการก าหนดคา่ตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท 
ประธานและและกรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 221,105,092 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 

6. พจิำรณำและอนุมัตกิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 
2564  

 นายกิตตพิงศ ์กนกวิไลรตัน ์ไดข้อเชิญนายชาญ อิทธิถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอ
วาระนีต้อ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 นายชาญ อิทธิถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก
ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทในปี 2564 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษัท 

1. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ   9728 2563-2564 
2. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัตธิ ารง   4208 2559-2562 
3. นางสาวฐิตมิา พงศไ์ชยยง 10728 - 

 
 โดยใหท้่านใดท่านหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  โดยเสนอ
คา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชี  ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 6,100,000 บาท จากจ านวน
เดิมในปี 2563 จ  านวน 5,990,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากค่าตอบแทนเดิม 110,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ในอตัรา 
2% ดงันี ้
 
ค่ำสอบบัญชี (บำท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 งบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปี 1,924,000 1,900,000 1,840,000  1,670,000 

 สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม รายไตรมาศ 840,000 840,000 840,000 840,000 

 งบการเงินประจ าปีส  าหรบับริษัทในเครือ 2,631,000 2,545,000 2,555,000 2,230,000 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาศส าหรบับริษัทในเครือ 705,000 705,000 705,000 705,000 

รวม 6,100,000 5,990,000 5,940,000 5,445,000 
 

นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามแต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม
เพิ่มเตมิ จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้

มต ิ ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากส านักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด ตามรายช่ือท่ีน าเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ
ก าหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 221,105,092 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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7.       พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ 
 

นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์ไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะถามค าถาม หรือแสดงความ
คดิเห็น หรือเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ี้ประชมุพิจารณาหรือไม่ 

เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอเรื่องอ่ืนใดใหพ้ิจารณาอีก นายกิตตพิงศ ์กนกวิไลรตัน ์จงึขอเชิญ 
นายอดศิกัดิ ์สขุมุวิทยา ประธานกรรมการบรษิัท ไดก้ลา่วปิดการประชมุ    

นายอดิศกัดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการบริษัท แถลงขอบคณุผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการซึ่งไดเ้ขา้
รว่มประชมุในวนันี ้และกลา่วปิดการประชมุเม่ือเวลา 11.00 น.    

 
              
 
 

       
   (  นายอดิศกัดิ ์สขุมุวิทยา  ) 

  ประธานท่ีประชมุ 
 
 
 

ตรวจทานรายงานการประชมุโดย:    ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ 


