
 

 
 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่45 

    
เวลาและสถานที ่
 
 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขท่ี 
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

 ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวจนัทรจิรา กอ้งทอ้งสมุทร์ เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขั้นตอน 
และวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ดงัน้ี 
 

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีมีหรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมาคือ หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
 

2. เม่ือเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติในแต่ละวาระ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรือมีความเห็นเป็น
ประการอ่ืน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะขอรับใบออกเสียงลงคะแนนท่ีแจกใหผู้ถื้อหุน้ไวก่้อนแลว้ จากผูถื้อ
หุน้ท่ียกมือ ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือใหถื้อวา่เห็นดว้ยกบัมติตามท่ีเสนอ โดยถือหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
ทั้งน้ี ในวาระการประชุมท่ีมีการขอใหอ้อกเสียงลงคะแนน จะแจง้ผลใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบหลงัจากนบั
คะแนนเสร็จ 

 

สาํหรับกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ท่ีผู ้
ถือหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูเ้ขา้ประชุมไดย้ื่นต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ใน
ตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

 

3. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเร่ิมเขา้ร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่
วาระนั้นเป็นตน้ไป  

 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมีบตัรลงคะแนนจะไม่อยูใ่นห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพ่ือ
เป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัไดข้อให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และ
มอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดน้าํบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นมารวมนบัคะแนนให ้
เม่ือถึงระเบียบวาระนั้นๆ 

 
 ทั้งน้ี บริษทัได้แจ้งต่อผูถื้อหุ้นให้ทราบว่า กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัทุกระเบียบวาระ และงดออกเสียงสาํหรับวาระท่ีมีส่วนไดเ้สีย ส่วนกรณี
ท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษทัคนหน่ึงคนใดหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไป
ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 2 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

 ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอ
คาํถามขอให้ยกมือ และเม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว้ ขอให้แถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะ และแจง้ช่ือ – นามสกุล หลงัจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคาํถาม โดยถา้เป็นความคิดเห็นหรือคาํถามท่ี
ไม่ตรงกบัระเบียบวาระนั้นๆ ประธานฯท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระ
ท่ี 8 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอ่ืนๆ 
 

เร่ิมการประชุม 
 

 พลเรือเอก หม่อมหลวง อศันี ปราโมช ประธานกรรมการ เป็นประธานฯท่ีประชุม ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และดว้ยการรับมอบฉนัทะเป็นจาํนวน หน่ึงร้อยหกสิบเกา้ (169) ราย 
ถือหุ้นรวมกนัเป็นจาํนวนทั้งส้ิน หน่ึงร้อยหกสิบแปดลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัเกา้ร้อยแปดสิบเจ็ด (168,777,987) 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ หกสิบสองจุดหา้หน่ึง (62.51%) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 270,000,000 หุน้ และครบเป็น
องค์ประชุมตามท่ีได้กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัแล้ว และประธานฯได้แถลงต่อไปว่า การประชุมคร้ังน้ีมี
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ประชุมอยา่งพร้อมเพรียง ประธานฯจึงขอให้นายบุญยง ตนั
สกลุ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูก้ล่าวแนะนาํ 
 

  นายบุญยง ตนัสกลุ ไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
ดงัน้ี 
 

บริษทัมีกรรมการ เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากทั้งส้ิน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวง อศันี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายอุดม ชาติยานนท ์   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายพิพิธ พิชยัศรทตั   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายบุญยง ตนัสกลุ   กรรมการผูจ้ดัการ 
6. นายไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์   กรรมการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

กรรมการบริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม รวม 2 ท่าน ประกอบด้วย 
 

1. นายบุญยง ตนัสกลุ   กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์   กรรมการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 3 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

สําหรับกรรมการ 2 ท่าน ทีต่ดิภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คอื 
 

1. นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน ์  กรรมการ 
2.  นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คอื 
 

1. นายคณิศร นุชนาฏ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
2. นายสยาม อุฬารวงศ ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ 
3. นายสมพร กิจทวีสินพนู   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

 

ผู้สอบบญัชี คอื 
 

 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชยสอบบญัชี 
จาํกดั 
 

ทีป่รึกษากฎหมาย คอื 
 

 นางเพียงเนตร สวสัดิพงษ ์จากบริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเ์ล่อร์และทองเอก จาํกดั 
 

 ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณนายบุญยง ตนัสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ และผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
จากนั้นประธานฯไดก้ล่าวเปิดการประชุม 
 

1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถอืหุ้นของบริษทั คร้ังที ่ 44 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 28 
เมษายน 2554 

 

ประธานฯไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายการการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 44 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2554 และบริษทัไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุม ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 45 เพ่ือพิจารณาก่อนหนา้น้ีแลว้ 

 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรอง 
 

หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณา จึงมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัต่อไปน้ี 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 4 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

มติ อนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 44 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ดว้ย
คะแนนเสียง 175,063,347 คิดเป็นร้อยละร้อย (100%) ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชุม และใชสิ้ทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและ 
งบกาํไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

  
ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั ดงัปรากฏในรายละเอียดของรายงาน
ประจาํปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงแสดงงบดุลและงบกาํไรขาดทุน และไดน้าํส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้ 
ซ่ึงจากผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2554 บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2553 โดยมีผลกาํไร
สุทธิรวมทั้งปีเท่ากบั 142.5 ลา้นบาท มากกวา่ปี 2553 และทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรต่อหุน้หุน้ละ 0.53 บาท จากราคา
มูลค่าหุน้หุน้ละ 1 บาท ประธานฯจึงขอใหน้ายบุญยง ตนัสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ี้
ประชุมรับทราบ 
 

นายบุญยง ตนัสกลุ ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการแถลงผลการดาํเนินงานประจาํปีของบริษทัโดยบรรยายรายงาน 
และฉายภาพน่ิง เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยมี
วตัถุประสงคใ์ห้ผูถื้อหุ้นเขา้ใจถึงผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และผลงานท่ีจะนาํเสนอ ซ่ึงสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

ผลประกอบการประจําปี 2554 
 
ในปี 2551-2553 บริษทัมุ่งเนน้การปรับองคก์รธุรกิจ การเช่าซ้ือ โดยมุ่งเนน้คุณภาพของสินเช่ือ ในปี 2554-
2555 บริษทัมุ่งเนน้การสร้างเครือข่าย เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ารขายสินคา้ของบริษทั 
 
บริษทัมีวิสยัทศันท่ี์ชดัเจน โดยเป็นผูน้าํตลาดเครือข่ายจาํหน่ายสินคา้พร้อมบริการดา้นสินเช่ือ และเช่าซ้ือ
สาํหรับผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ พนัธกิจของบริษทั คือ พฒันาคุณภาพชีวิต
ของมนุษยด์ว้ยสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ ดว้ยราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ้ บริษทัไดมี้สินคา้ท่ีสามารถสร้างอาชีพ สร้าง
รายไดใ้หก้บัคนในสงัคม ซ่ึงนอกจากเพื่อสร้างธุรกิจแลว้ ยงัสร้างสงัคมควบคู่กนัไป ซ่ึงถือเป็นพนัธกิจของ
บริษทัท่ีไดก้าํหนดและใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 
 
ปัจจุบนับริษทัมีกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในครัวเรือนคือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด 
รวมทั้งจกัรเยบ็ผา้ ต่อมาบริษทัไดพ้ฒันายกระดบัสินคา้สูงข้ึน เช่นการจาํหน่ายตูเ้ยน็สองประตูท่ีมีขนาดใหญ่
เคร่ืองซกัผา้ระบบอตัโนมติั มีความสามารถในการซกัผา้ในปริมาณมากกวา่สิบกิโลกรัม 
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กลุ่มลูกคา้เคร่ืองปรับอากาศของบริษทัไดผ้ลตอบรับท่ีดีมาก ปัจจุบนันอกจากจาํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศใน
บา้น บริษทัไดจ้าํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศเชิงพาณิชยท่ี์ใชใ้นสถานประกอบการเพิ่มข้ึนดว้ย  
 
นอกจากน้ีบริษทัยงันาํเสนอวิธีการขายโดยมุ่งเนน้การขายสินคา้โดยตรงไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการ
สินคา้ชนิดนั้น ซ่ึงไดผ้ลมากกวา่การใชว้ิธีโฆษณาแบบทัว่ไป 
 
บริษทัไม่เพียงแต่จาํหน่ายสินคา้ในครัวเรือน แต่ยงัมีสินคา้สําหรับจาํหน่ายให้แก่ร้านคา้หลากหลายมากข้ึน 
เช่น  สินคา้ตูห้ยอดเหรียญ ตูห้ยอดเหรียญเติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน ์ตูห้ยอดเหรียญเติมนํ้ามนั 
 
บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะขยายตลาดสินคา้เชิงพาณิชย ์โดยบริษทัจะใหพ้นกังานขายนาํสินคา้เหล่าน้ีนาํเสนอต่อ
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามร้านคา้สะดวกซ้ือ ตลาดนดั และตามหมู่บา้น  
 
บริษทัมีตูเ้ติมเงินหลายประเภท และสินคา้อ่ืนๆ อีกหลากหลายประเภทท่ีบริษทัจะนาํออกสู่ตลาดตั้งแต่ปีน้ีเป็น
ตน้ไป 
 
สัดส่วนการจาํหน่ายสินคา้ในปี 2554 สินคา้ขายไดม้ากอนัดบัหน่ึงคือตูเ้ติมเงินมือถือออนไลน์ มียอดขายร้อย
ละยีสิ่บ (20%) ของยอดขายสินคา้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงปีน้ีคาดวา่จะขายไดป้ระมาณ 10,000 ตู ้เน่ืองจากธุรกิจ
ตูเ้ติมเงินมือถือออนไลน์ยงัคงเติบโตต่อไปอีก เคร่ืองซกัผา้มียอดจาํหน่ายร้อยละยีสิ่บ (20%) ตูแ้ช่จาํหน่ายได้
ร้อยละสิบเจ็ด (17%) เคร่ืองปรับอากาศจาํหน่ายไดร้้อยละสิบสาม (13%) ตูเ้ยน็จาํหน่ายไดร้้อยละสิบสอง 
(12%) โทรทศัน์จาํหน่ายไดร้้อยละสิบ (10%) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็จาํหน่ายไดร้้อยละส่ี (4%) และจกัรเยบ็
ผา้จาํหน่ายไดร้้อยละส่ี (4%) 
 
เม่ือปี 2550 ยอดจาํหน่ายของบริษทัลดลง บริษทัใช้เวลา 3 ปี กลบัมามุ่งเน้นธุรกิจการเช่าซ้ือ และปรับปรุง
ระบบสินเช่ือ พฒันาระบบการตรวจสอบ สร้างทีมงานเพ่ือตรวจสอบระบบการขาย สร้างรูปแบบการนาํเสนอ
สินคา้ ทาํให้ดชันีการช้ีวดัสินเช่ือดีข้ึน และดีท่ีสุดในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา ทาํให้ยอดจาํหน่ายสินคา้เติบโตข้ึน
ตามลาํดบั และคาดวา่ตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไปธุรกิจของบริษทัจะเติบโตข้ึนเป็นขั้นบนัไดสูงข้ึนเร่ือยๆ 
 
ปัจจุบนับริษทัมีบญัชีลูกคา้จาํนวนนอ้ยแต่มูลค่าลูกหน้ีเช่าซ้ือมากข้ึนทาํใหจ้าํนวนหน้ีเงินค่างวดมีมากข้ึน ทาํ
ให้ความเส่ียงน้อยลงและเป็นบญัชีร้านสะดวกซ้ือเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีมีคุณภาพดี ปัจจุบนับริษทัมี
ความแขง็แรงทั้งบญัชีลูกคา้และคุณภาพของลูกคา้ควบคู่กนัไป ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรเพ่ิมข้ึนตามลาํดบัเป็น หน่ึง
ร้อยส่ีสิบสองลา้น (142,000,000) บาท ในปี 2554 ซ่ึงนบัเป็นกาํไรท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัในอดีตท่ี
ผ่านมา ทาํให้สถานะของบริษทัจากแสดงผลขาดทุนกลบัเป็นสถานะท่ีมีกาํไรสะสมถึง สามร้อยสิบหกลา้น 
(316,000,000) บาท  
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กลยุทธ์ 
 
1. เพิ่มยอดจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน ปัจจุบนับริษทัไดจ้าํหน่ายโทรทศัน์จอแบนแบบ LCD มาก

ข้ึน เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ต่างจงัหวดัมากข้ึน และราคาคงท่ีมากข้ึน นอกจากน้ีบริษทัไดน้าํเสนอ
สินคา้ไปยงัลูกคา้ตามโรงงาน ทาํใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยในการจดัเกบ็ค่างวดผอ่นชาํระ นอกจากน้ี บริษทัมี
การตั้งร้านจาํหน่ายชัว่คราวจาํหน่ายสินคา้ทุกส้ินเดือนหนา้โรงงาน ชุมชน ตลาดนดั เป็นตน้ 
 

2. จดัตั้งศูนยบ์ริการ ไดแ้ก่ Singer Service โดยเร่ิมให้บริการในกรุงเทพมหานคร หมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงมี
ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วมเม่ือปลายปี 2554 โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการ
หลงันํ้ าท่วม และซ่อมเคร่ืองไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เป็นจาํนวนถึง 20,000 ราย ปัจจุบนั Singer Service 
ใหบ้ริการซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนใหก้บัสมาชิกของบริษทัตามนโยบาย “บริการนาํหนา้การขาย” 
ซ่ึงคาดวา่ภายในส้ินปีน้ีบริษทัจะมีลูกคา้ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกเกินกวา่ 10,000 ราย 
 

3. ขยายธุรกิจสู่ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก เพิ่มจากร้านสะดวกซ้ือมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ร้านเบเกอร่ี ร้านขายยา 
ร้านขายดอกไม ้ร้านขายกาแฟ  รวมถึงโรงพยาบาล  

 
นอกจากน้ียงัมีสินคา้ใหม่ของบริษทัท่ีจะเปิดตวัจาํหน่ายในเดือนพฤษภาคมน้ีไดแ้ก่ หมอ้ก๋วยเต๋ียวปลอด
สารตะกัว่ 
 

4. เพิ่มรุ่น และประเภทสินคา้ในเชิงพาณิชยใ์หม้ากข้ึน บริษทัมีโครงการ “ช่วยชาติประหยดัไฟ ช่วยคนไทย
ประหยดัเงิน” โดยใหบ้ริการทาํความสะอาดอุปกรณ์ทาํความเยน็ของตูแ้ช่ทุกยีห่อ้ทุกคร้ังท่ีพนกังานทาํ
การเกบ็ค่างวด ทาํใหลู้กคา้ประหยดัค่าไฟฟ้า และประทบัใจในบริการของบริษทั 
 

5. พฒันาตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัใหห้ลากหลายมากข้ึน 
 
ผลการดาํเนินงานดา้นสินเช่ือปี 2554 การเกบ็เงินในช่วงปลายปี 2554 ลดลงเน่ืองจากสภาวะนํ้าท่วมในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในภาคกลาง 7-8 จงัหวดั ปัจจุบนัสถานการณ์ดงักล่าวดีข้ึนเป็นลาํดบั ทาํให้
การเกบ็เงินดีท่ีสุดในรอบ 14 ปี รวมทั้งมีลูกคา้ท่ีจ่ายเกินบญัชีเกือบร้อยละหา้สิบ (50%) เพื่อลดความเส่ียงของ
การชาํระเงิน 
 
กจิการเพือ่สังคม 
 
บริษทัมีการร่วมกิจกรรมเพือ่สงัคมในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
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 โครงการกาํลงัใจในพระราชดาํริ พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา โดยมอบจกัรเยบ็ผา้ และฝึก
วิชาชีพใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํ 

 จดักิจกรรมเยบ็เตา้นมเทียมเพื่อมอบใหแ้ก่ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมในโครงการ “ส่งต่อกาํลงัใจ...ใหผู้ป่้วยมะเร็ง
เตา้นม” 

 มอบจกัรและฝึกอาชีพใหก้ลุ่มแม่บา้น อาํเภอศรีสาคร จงัหวดันราธิวาส 
 ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด ทุกยีห่อ้ ท่ีเสียหายจากสภาวะนํ้าท่วม โดยบริการโดยไม่คิด

ค่าบริการ เม่ือปลายปี 2554 
 

บริษทัมุ่งเนน้ธุรกิจการสร้างธุรกิจ สร้างลาํดบั ควบคู่ไปกบัความโปร่งใส และปฏิบติัตามธรรมาภิบาล 
 
หลงัจากเสร็จส้ินการช้ีแจงผลการดาํเนินงานของบริษทั ผูถื้อหุ้นไดมี้การเสนอแนะ ซักถามและมีการตอบ
คาํถามของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

คาํถาม ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามวา่ ทาํไมบริษทัไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง 
 
คาํตอบ คุณบุญยง ตนัสกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถามผูถื้อหุน้วา่ การตั้งโรงงานตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ความคล่องตวั

ในการปรับตวัทางธุรกิจทาํไดย้าก อาจมีผลกระทบจากค่าแรงขั้นตํ่า การจา้งแรงงาน ซ่ึงการจา้ง
ผลิตจะสามารถควบคุมตน้ทุนและมีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนธุรกิจไดง่้ายกวา่ 

 
คาํถาม ผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามวา่ ช่ืองบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ จึงขอใหแ้กไ้ขในเอกสารเชิญประชุมใหถู้กตอ้งในคราว
ต่อไป 

 
คาํตอบ คุณไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์ อธิบายวา่ บริษทัรับทราบการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแลว้ แต่เกรงวา่จะ

เกิดความสบัสน จึงยงัคงช่ือเรียกเดิมไว ้ซ่ึงจะแกไ้ขใหถู้กตอ้งในคราวต่อไป 
 
คาํถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามต่ออีกวา่ สินคา้ของบริษทัส่วนมากจะเป็นสินคา้ท่ีเหมาะกบัผูใ้หญ่หรือคน

สูงอาย ุ อยากใหบ้ริษทันาํเสนอสินคา้สาํหรับเดก็หรือวยัรุ่น เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ Note 
Book  มาจาํหน่ายดว้ย 

 
คาํตอบ คุณบุญยง ตนัสกุล ไดต้อบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นว่า ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้เทคโนโลยีไม่ประสบ

ผลสาํเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากราคาจะเปล่ียนแปลงมาก และสินคา้พฒันาเปล่ียนแปลงเร็วทาํใหมี้การ
แข่นขนัมาก ซ่ึงมีความเส่ียงสูงและไม่คุม้กบัการลงทุน 
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อยา่งไรกต็าม แมลู้กคา้ของบริษทัจะเป็นกลุ่มผูใ้หญ่ แต่ผูใ้ชบ้ริการสินคา้ของบริษทันั้นรวมถึงเดก็
นกัเรียนประถมและมธัยม เช่น ตูห้ยอดเหรียญอตัโนมติั 

 
คาํถาม คุณณรงค ์หวงัเจริญวงศ ์ไดซ้กัถามว่า หมอ้ก๋วยเต๋ียวปลอดสารตะกัว่ท่ีบริษทัจาํหน่ายแตกต่างจาก

หมอ้ก๋วยเต๋ียวทัว่ไปอย่างไร และบริษทัมีโครงการท่ีจะนาํเคร่ืองเติมลมหยอดเหรียญมาจาํหน่าย
หรือไม่ 

 
คาํตอบ คุณบุญยง ตนัสกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

(1) หมอ้ก๋วยเต๋ียวท่ีเป็นสินคา้ใหม่ของบริษทันั้น รอยเช่ือมของหมอ้จะใชเ้ลเซอร์เช่ือมซ่ึงไม่
เป็นอนัตรายต่อร่างกาย แต่หมอ้ก๋วยเต๋ียวทัว่ไปจะเช่ือมดว้ยสารตะกัว่ 
 

(2) ปัจจุบนัยงัไม่มีเคร่ืองเติมลมหยอดเหรียญ แต่จะรับไปพิจารณา 
 
คาํถาม คุณฉตัรชยั วงแกว้เจริญ ไดซ้กัถามวา่ ทาํไมบริษทัไม่ทาํการตลาดในโรงเรียนแทนการทาํตลาด

ตามหมู่บา้นจดัสรร การทาํการตลาดในหมู่บา้นจดัสรรจะทาํใหเ้สียเวลา เพราะตอ้งไปพบลูกคา้แต่
ละราย แต่ถา้ทาํกบัโรงเรียนสามารถพบกบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนเท่านั้น ในการจาํหน่ายสินคา้ได้
ทั้งโรงเรียน ซ่ึงปัจจุบนัโรงเรียนส่วนมากจะติดเคร่ืองปรับอากาศ 

 
คาํตอบ คุณบุญยง ตนัสกุล ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นว่า บริษทัตอ้งการทาํการตลาดกบัลูกคา้ทุกกลุ่ม 

แต่กาํลงัของช่างท่ีให้บริการมีจาํนวนจาํกดั ท่ีบริษทัเร่ิมจากการเจาะกลุ่มหมู่บา้นจดัสรรเน่ืองจาก
ภายหลงัการตรวจซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นแลว้บริษทัจะสามารถจาํหน่ายสินคา้อยา่งอ่ืนไดด้ว้ย 
แต่ถา้เป็นโรงเรียนจะไดเ้พียงการบริการอยา่งเดียว 

 
 คุณสมชาย คาํภู่ ได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า บริษทัควรจะหาวิธีการให้ลูกค้าจําตราของ 

ซิงเกอร์ไดต้ั้งแต่เด็ก อาจใชว้ิธีการเขา้ไปร่วมกบั อบต. หรือ อบจ. โดยให้ทุนกบัหมู่บา้นหรือ
พื้นท่ีท่ีมียอดจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัสูง และมอบทุนนั้นให้เด็กนกัเรียน ซ่ึงจะทาํให้เด็กได้
รู้สึกวา่ไดทุ้นนั้นมาจากยีห่อ้ซิงเกอร์ 

 
อีกประการหน่ึง บริษทัควรใหบ้ริการในต่างจงัหวดัแขง็แกร่งเท่ากบัในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยอาจจะจดัให้มีช่างประจาํตาํบล หรือจดักลุ่มช่างจากวิทยาลยัช่างในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
โดยเขา้ร่วมทาํเป็นกิจกรรม ซ่ึงหากชาวบา้นไดรั้บบริการเช่นน้ีอาจทาํให้ชาวบา้นเหล่านั้นมี
ความรักและภกัดีกบัตราของซิงเกอร์ 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 9 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

คาํถาม คุณเอกฤทธ์ิ เอกสมิทธ์ ไดซ้กัถามวา่ (1) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 9 ลูกหน้ีอ่ืนหวัขอ้
ลูกหน้ีพนกังานขายค่อนขา้งสูง เป็นลูกหน้ีท่ีทุจริตหรือไม่ (2) หน้ีสูญท่ีเพิ่มมากข้ึนส่วนใหญ่มา
จากอะไร (3) การขาดทุนจากการยดึสินคา้คืน อยากทราบวา่บริษทัจดัการอยา่งไรกบัสินคา้ท่ียดึคืน
มา 

 
คาํตอบ คุณไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์ ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
 

(1) ลูกหน้ีพนกังานขายจะรวมถึงพนกังานท่ีทุจริต และพนกังานท่ีดูแลรับผดิชอบสินคา้ท่ี 
สูญหายดว้ย ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีเกิดมาตั้งแต่ในอดีตและสะสมมาจนถึงปัจจุบนั โดยท่ีส่วนใหญ่อยู่
ในระหวา่งการทยอยผอ่นชาํระจากพนกังานขายหรือผูค้ ํ้าประกนัของพนกังานขายนั้นๆ
หลงัจากท่ีไดมี้การฟ้องดาํเนินคดีไปแลว้ ซ่ึงบริษทัจะใหมี้การตดัออกจากบญัชีหากไดมี้การ
ดาํเนินการถึงท่ีสุดแลว้แต่ไม่สามารถเกบ็เงินไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบกรมสรรพากร
ในการบนัทึกเป็นรายจ่าย 
 

(2) ในความเป็นจริง หน้ีสูญท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนไม่มากนกั แต่ท่ีเห็นว่ามีการเพ่ิมข้ึนก็เพราะว่าในอดีต
บริษทัไดส้าํรองหน้ีสูญไวเ้ป็นจาํนวนมาก ดงันั้นเม่ือบริษทัมีการพฒันาการเก็บเงินท่ีดีข้ึน 
สํารองหน้ีสงสัยจะสูญเหล่านั้นก็จะถูกลา้งออกมาจนทาํให้หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเป็นรายจ่าย
ลดลง แต่ในปัจจุบนัสํารองหน้ีสงสัยจะสูญนั้นไดม้าอยู่ในระดบัปรกติแลว้ จึงทาํให้หน้ี
สงสยัจะสูญท่ีเป็นรายจ่ายนั้นเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 
(3) สินคา้ท่ียดึมา บริษทัไดน้าํมาซ่อมทาํความสะอาดแลว้ขายเป็นสินคา้มือสอง ซ่ึงบางคร้ัง

ราคาท่ีขายเกือบเท่ากบัราคาท่ีคา้งชาํระหรืออาจมีกาํไร แต่วิธีการทางบญัชีจะไม่ไดบ้นัทึก
ทั้งหมด จึงแสดงยอดขาดทุนจากการยดึสินคา้คืนคา้งอยู ่
 

คาํถาม คุณสุนีย ์จารุอาํพรพรรณไดซ้กัถามวา่ (1) ธุรกิจของบริษทัมีแฟรนไชส์หรือไม่ (2) บริษทัมีกลยทุธ์
ท่ีจะรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีก 3 ปีขา้งหนา้อยา่งไร 

 
คาํตอบ คุณบุญยง ตนัสกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

 
(1) ธุรกิจของซิงเกอร์ 190 สาขา เป็นธุรกิจของซิงเกอร์โดยตรง ไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 
(2) การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น ปัจจุบนับริษทัพยายามสร้างเครือข่าย

ให้ครอบคลุมในพ้ืนท่ีต่างๆอยู่แลว้ ในอนาคตหากมีพนัธมิตรนาํสินคา้เขา้มาจาํหน่ายใน
ประเทศไทยเพื่อจาํหน่ายตามหมู่บา้นพนัธมิตรเหล่านั้นอาจนึกถึงซิงเกอร์เป็นอนัดบัแรก 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 10 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้ง 2 ดา้น คือ พนัธมิตรท่ีจะทาํการคา้กบัซิงเกอร์ หรือ ผูผ้ลิตท่ีบริษทัจะสั่ง
ผลิตสินคา้มาจากต่างประเทศดว้ย ปัจจุบนับริษทัพยายามปรับปรุงร้านคา้แถบชายแดนให้
มากข้ึนเพื่อเป็นโอกาสท่ีจะไดข้ยายธุรกิจไปในประเทศเพ่ือนบา้น 

 

ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี พ.ศ. 2554 และ
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 
 

มติ รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา และอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียง 176,026,867 คิดเป็นร้อยละเกา้สิบเกา้จุดเกา้เกา้ (99.99%) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

3. พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
  

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ จากผลการดาํเนินงาน และในฐานะการเงินรวมของบริษทั ประจาํปี 2554 
บริษทัมีกาํไรสุทธิ 142.5 ลา้นบาท คณะกรรมการจึงเห็นวา่ บริษทัควรจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรับปีบญัชี 
2554 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 37.91 ของกาํไรสุทธิ โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ี
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผลวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 และในกรณีน้ีผูไ้ดรั้บเงิน
ปันผลจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี เน่ืองจากเงินปันผลท่ีจ่ายนั้น จ่ายจากกาํไรสุทธิในส่วนท่ีไม่ไดเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบญัชีปีปัจจุบนั 

 

 คุณวรพล เลาหะพลวฒันา ไดเ้สนอแนะให ้ บริษทัประกาศจ่ายเงินปันมากข้ึน เพราะปัจจุบนัคิดเป็น
ประมาณร้อยละสอง (2%) เท่านั้น  
 
คุณบุญยง ตนัสกุล ไดเ้รียนว่า การจ่ายเงินปันผล บริษทัไดพ้ิจารณาประกอบหลายประการ โดยบริษทั
เพ่ิงจะมีกาํไรจากธุรกิจเม่ือ 2-3 ปีท่ีผ่านมา และคาดว่าหากผลประกอบการดีข้ึนเร่ือยๆ บริษทัอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มข้ึน 

 
ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัตามท่ีเสนอ 

  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดงัต่อไปน้ี 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 11 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

มติ อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ โดยจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) 
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวนัท่ี 26 เมษายน 2555 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 
2555 ดว้ยคะแนนเสียง 176,074,423 คิดเป็นร้อยละเกา้สิบเกา้จุดเกา้เกา้ (99.99%) ของจาํนวนหุน้ท่ีมา
ประชุม และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

4. พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ท่ี 14 ของบริษทั กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจาํปี 
กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมสามญัประจาํปีผู ้
ถือหุน้ในคราวน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี ปราโมช ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
  และกรรมการอิสระ 
2. นายบุญยง ตนัสกลุ ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์ ตาํแหน่ง กรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมถึงกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ในปีน้ี พิจารณาเห็น
ว่า ควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี ปราโมช นายบุญยง ตนัสกุล 
และนายไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าว เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอนัจะเป็น
ประโยชน์และช่วยสนบัสนุนให้ธุรกิจของบริษทัประสบความสําเร็จ สําหรับประวติัและการปฏิบติังานของ
กรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2554 หนา้ท่ี 10-19 
 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

หลงัจากท่ีไดมี้การซกัถามท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดล้งมติ ดงัน้ี 
  

มติ มีมติเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 

 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี ปราโมช ไดรั้บการเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกดว้ยคะแนน
เสียง 176,074,423 คิดเป็นร้อยละเกา้สิบเกา้จุดเกา้เกา้ (99.99%) ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชุมและ
ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 12 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

2. นายบุญยง ตนัสกลุ ไดรั้บการเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกดว้ยคะแนนเสียง 176,074,423  
คิดเป็นร้อยละเกา้สิบเกา้จุดเกา้เกา้ (99.99%)  ของจาํนวนหุ้นท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

3. นายไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์ ไดรั้บการเลือกให้กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกดว้ยคะแนนเสียง 
176,074,423 คิดเป็นร้อยละเกา้สิบเกา้จุดเกา้เกา้ (99.99%)  ของจาํนวนหุ้นท่ีมาประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

5. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี พ.ศ. 2555 
  

ประธานฯไดข้อใหน้ายบุญยง ตนัสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม 
 
นายบุญยง ตนัสกุล ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากถึงกาํหนดพิจารณาค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ
บริษทั และกรรมการตรวจสอบ จึงควรมีการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงตอ้งอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทั 
 

กรรมการท่ีเป็นคณะฝ่ายจดัการและเป็นผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไม่ไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ
บริษทัไดพ้ิจารณาและเสนอว่า ในปัจจุบนัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ตามกฎหมายของกรรมการ
เพิ่มข้ึน และบริษทัมิได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา โดยปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ปี 2553 การพิจารณาในปีน้ีไดเ้ปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน” 
ซ่ึงจดัทาํโดย “ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้เห็นวา่ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัมีมูลค่าตํ่ากวา่ค่าตอบแทนเฉล่ียของคณะกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผล
ประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั จึงขอเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2555 ควรจะมีการ
ปรับเพิ่มค่าตอบแทนจากปี 2554 ดงัน้ี 

 

 ประธานกรรมการ (1 ท่าน) จาํนวน 430,000 บาท 
 กรรมการ (3 ท่าน ๆ ละ 268,700) จาํนวน 806,100 บาท 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) จาํนวน 161,300 บาท 
 กรรมการตรวจสอบ (2 ท่านๆ ละ 129,000) จาํนวน 258,000 บาท 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 1,655,400 บาท 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 13 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

สาํหรับกรรมการท่ีเป็นคณะฝ่ายจดัการ ไม่ไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษทั เน่ืองจากมีฐานะ
เป็นผูบ้ริหารของบริษทั 
 

อน่ึง ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนแต่อยา่งใด 
 

ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดล้งมติ ดงัน้ี 
 

มติ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดว้ยคะแนน
เสียง 176,075,123 คิดเป็นร้อยละเกา้สิบเกา้จุดเกา้เกา้ (99.99%) ของจาํนวนหุ้นท่ีมาประชุม และใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

6. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี พ.ศ. 2555 
  

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ผูส้อบบญัชีของบริษทัครบกาํหนดตอ้งพน้จากวาระตามท่ีกฎหมายกาํหนด
ไว  ้แต่มีสิทธิได้รับแต่งตั้ งกลับเขา้มาดาํรงตาํแหน่งได้อีก และประธานฯได้ขอให้นายอุดม ชาติยานนท ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 

นายอุดม ชาติยานนท ์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า สาํหรับปีการเงินน้ี ทางบริษทัขอเสนอแต่งตั้ง สํานกังาน เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2555 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีท่ี 10 ซ่ึงตลอด 10 
ปี ไดมี้การเปล่ียนผูส้อบบญัชี รวมผูส้อบบญัชีปีปัจจุบนัเป็น 4 ท่าน เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ี กลต. กาํหนด โดยมี
รายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  3920 3 
2. นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ  4068 - 
3. นางสาวสุรียรั์ตน ์ทองอรุณแสง  4409 - 
4. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง  4628 - 
 

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยเสนอ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2555 รวมทั้งส้ิน 2,050,000 บาท จากปี 2554 เป็นจาํนวน 
1,970,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 80,000 บาท และสาํหรับค่าบริการท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต ขอให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารท่ีจะพิจารณาต่อไป ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประกอบดว้ย 
 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 45 หนา้ 14 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

 

 การจดัทาํงบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปี เป็นจาํนวน 1,010,000 บาท 
 การจดัทาํงบการเงินประจาํปีสาํหรับบริษทัในเครือ รวมทั้งส้ิน 170,000 บาท 
 การสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส เป็นจาํนวน 870,000 บาท 
 การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสาํหรับบริษทัในเครือ เป็นจาํนวน  -  บาท 

รวมค่าสอบบญัชีทั้งส้ิน 2,050,000 บาท 
 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดล้งมติ ดงัน้ี 
 

มติ อนุมติัแต่งตั้งให ้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี พ.ศ. 
2555 และกาํหนดค่าตอบแทนตามอตัราท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 176,075,123 คิด
เป็นร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า (99.99%) ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชุม และใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

7. การพจิารณารับรองยนืยนั และอนุมตัิการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
 

ประธานฯไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 189 ซ่ึงประชุมไปเม่ือ
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีผ่านมา ไดมี้การอนุมติัรายละเอียด เง่ือนไข และโครงสร้างการออกหุ้นกูจ้าํนวน
แรกภายใตม้ติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ซ่ึงไดแ้จง้ใหก้บัผูถื้อหุน้ไป
ก่อนหนา้น้ีแลว้นั้น และประธานฯไดข้อให้นายไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์ กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน แจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ หลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2549 อนุมติัใหบ้ริษทัสามารถออกหุน้กู ้ แต่บริษทัยงัมิได้
ดาํเนินการออกหุน้กูต้ามมติดงักล่าวแต่อยา่งใด บดัน้ี บริษทัน้ีมีการขยายตวัและมีความพร้อมในดา้นสถานะ
ทางธุรกิจและตอ้งการเงินทุน เพ่ือนาํไปชาํระหน้ีเดิมซ่ึงมีอยูก่บัสถาบนัการเงิน อนัจะทาํใหเ้กิดความสะดวก
และคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ จึงมีความจาํเป็นและความเหมาะสมในการระดมเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินการ
ของบริษทั เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงเห็นสมควรแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
เพื่อใหรั้บรองยนืยนัการออกหุน้กู ้ตามมติของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ซ่ึงอนุมติัไวด้งัน้ี 
 
วตัถุประสงค:์ เพ่ือหาเงินทุน ขยายธุรกิจ กูเ้งินใหม่เพื่อนาํไปชาํระหน้ีเดิมซ่ึงมีอยูก่บัสถาบนั

การเงิน 
ประเภทของหุน้กู:้ หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั และ/หรือหุน้กูมี้หลกัประกนั รายละเอียดประเภทของ

หุน้กูข้ึ้นอยูก่บัสภาพตลาดในช่วงท่ีออกหุน้กู ้ ซ่ึงคณะกรรมการจะเป็นผู ้
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พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ 
จาํนวน: มูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 3,000,000,000 บาท 
การจดัสรร: จดัสรรใหก้บันกัลงทุนในประเทศ นกัลงทุนต่างประเทศ ประชาชนทัว่ไป นกั

ลงทุนสถาบนั หรือเสนอขายในวงจาํกดั โดยการออกเป็นบางส่วน หรือ
ทั้งหมดคร้ังเดียว หรือหลายคร้ัง 

อตัราผลตอบแทน: ข้ึนอยูก่บัสภาพตลาดของการออกหุน้กูท่ี้เป็นอยูข่ณะนั้น 
ระยะเวลา: ไม่เกิน 5 ปี 
การไถ่ถอนก่อนกาํหนด: ผูถื้อหุน้กู ้หรือบริษทัอาจจะไดห้รือไม่ไดสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนกาํหนด ข้ึนอยู่

กบัขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของการออกหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง 
ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ: ขอ้จาํกดัและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ของหุน้กู ้ เช่น ช่ือ ประเภท มูลค่าท่ีตราไว ้อตัรา

ผลตอบแทน ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ จาํนวนการออกแต่ละคร้ัง การจดัจาํหน่าย การ
ไถ่ถอน การจดัสรรและการจดทะเบียนในตลาดรอง เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั ผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการผู ้
มีอาํนาจคนหน่ึงซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งภายหลงั 

 
ทั้งน้ี โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ัง 189 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2555 ท่ี
ผา่นมา ไดมี้การอนุมติัรายละเอียด เง่ือนไข และโครงสร้างการออกหุน้กูจ้าํนวนแรกภายใตม้ติของท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 
ประเภทของหุน้กู:้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั 
มูลค่าการออกหุน้กู:้ มูลค่ารวมไม่เกิน 750,000,000 บาท 
ประเภทนกัลงทุน: เสนอขายใหก้บัผูล้งทุนภายในประเทศ ผูล้งทุนทัว่ไป การเสนอขายในวงจาํกดั 

และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั 
อายขุองหุน้กู:้ อายไุม่เกิน 5 ปี 
ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ: แต่งตั้งและมอบอาํนาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ หรือ

คณะผูบ้ริหารของบริษทั พิจารณาและกาํหนดเง่ือนไข และรายละเอียด และ
รูปแบบท่ีเก่ียวกบัการออกหุน้กู ้ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการตกลงทาํสญัญา และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ใหมี้อาํนาจในการแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู ้ ผูจ้ดัจาํหน่ายและผูรั้บประกนัการ 
 
จาํหน่าย และ/หรือท่ีปรึกษา หรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และใหก้ระทาํการอ่ืนใด
ทั้งหมดท่ีจาํเป็นเพื่อใหธุ้รกรรมน้ีสาํเร็จ และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เหตุผลในการออกหุ้นกู้ 

1) ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี 
 ตารางการชําระเงนิกู้ หน่วย: ล้านบาท 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 ยอดรวม 
หน้ีตามสญัญาขยายเวลาการชาํระหน้ี 68 182 182 273 - 705 
หน้ีตามหุน้กูที้ออกใหม่ - 150 150 250 200 750 
2) ประหยดัดอกเบ้ียจ่าย 
     อตัราดอกเบีย้ หน่วย: % ต่อปี 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 อตัราเฉลีย่ 
หน้ีตามสญัญาขยายเวลาการชาํระหน้ี 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 
หน้ีตามหุน้กูท่ี้ออกใหม่ - 4.65 4.95 5.27 5.5 5.25 
3) เพิ่มสภาพคล่องและความคล่องตวัทางการเงินใหก้บับริษทั 
4) เพิ่มแหล่งเงินทุนสาํหรับการขยายธุรกิจของบริษทั 
5) สามารถท่ีจะคืนเงินกูเ้ก่าท่ีมีหลกัประกนัดว้ยเงินกูใ้หม่ท่ีไม่มีหลกัประกนั 
 
 รายละเอยีดของหุ้นกู้ซิงเกอร์ 
ประเภทตราสาร: หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทน

ผูถื้อหุน้กู ้
ผูอ้อกหุน้กู:้ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัจาํหน่าย: บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุน้กู:้ ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) 
อนัดบัเครดิตของตราสาร: BBB (stable) ออกโดย TRIS ประกาศ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2555 
มูลค่าเสนอขายรวม: 750 ลา้นบาท 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย: 1,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ีย (%): คงท่ี ต่อปี 
ลกัษณะการจ่ายดอกเบ้ีย: ประจาํเดือน 
เสนอขายใหแ้ก่: ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนทัว่ไป 
วตัถุประสงคใ์นการออก: คืนเงินกูต้ามสัญญาปรับปรุงการชาํระหน้ี และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ 
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ระยะเวลา (ปี) 1 2 3 4 ยอดรวม 

มูลค่าเสนอขาย (บาท) 150,000,000 150,000,000 250,000,000 200,000,000 750,000,000 

อตัราดอกเบ้ีย (%ต่อปี) 1 4.65% 4.90% 5.00% 5.20%  
 2  5.00% 5.30% 5.40%  
 3   5.50% 5.50%  
 4    5.90% IRR 
อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย (%ต่อปี) 4.65% 4.95% 5.27% 5.50% 5.25% 
 

คาํถาม คุณณฏัฐ ์ยนตห์งส์ ไดซ้กัถามวา่ (1) โดยทัว่ไปหุน้กูจ้ะจ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน แต่ทาํไมบริษทัจึง
จูงใจดว้ยการจ่ายดอกเบ้ียทุกเดือน (2) การออกหุน้กูจ้ะมีผลต่ออตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน หรือไม่ (3) 
จาํนวนเงินท่ีออกหุน้กูจ้ะเพียงพอกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัหรือไม่ 

 
คาํตอบ คุณไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์ ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
 

(1) บริษทัประสงคจ์ะใหค้วามมัน่ใจกบัผูล้งทุนในการออกหุน้กูค้ร้ังแรกของบริษทั แต่อยา่งไร
กต็ามดอกเบ้ียท่ีตอบแทนกบัผูล้งทุนนั้นยงัคงตํ่ากวา่ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้บริษทักูอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 
(2) หุน้กูท่ี้ออกมีจาํนวน เจด็ร้อยหา้สิบลา้น (750,000,000) บาท และไม่ไดม้ากกวา่ภาระเงินกูท่ี้

บริษทัมีอยูจ่นเกินไป ถา้เปรียบเทียบแลว้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนยงัคงเท่าเดิม ไม่มี
ผลกระทบแต่อยา่งไร 

 
(3) บริษทัออกหุน้กูเ้พียงพอกบัความตอ้งการท่ีจะใชเ้ท่านั้น เพื่อใหบ้ริษทัไม่มีภาระหน้ีท่ีสูงข้ึน 

บริษทัจึงก่อหน้ีเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
 

คาํถาม คุณฉตัรชยั วงแกว้เจริญ ไดซ้กัถามวา่ การชาํระหน้ีใหเ้จา้หน้ีก่อนกาํหนดจะมีความผดิอะไร
หรือไม่ 

 
คาํตอบ คุณไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ไม่มีความผดิหรือค่าปรับแต่อยา่งไร เพราะไดต้ก

ลงกบัเจา้หน้ีล่วงหนา้ไวแ้ลว้ 
 
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ไดล้งมติ ดงัน้ี 
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มติ รับรอง ยืนยนัมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2549 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2549 เร่ือง
การอนุมติัการออกหุ้นกู ้และรับทราบการออกหุ้นกูต้ามมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 189 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2555 ดว้ยคะแนนเสียง 176,095,123 คิดเป็นร้อยละเกา้สิบเกา้จุดเกา้เกา้ (99.99%) 
ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชุม และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
8. พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

 

คาํถาม คุณฉตัรชยั วงแกว้เจริญ ไดซ้กัถามวา่ (1) ยอดจาํหน่ายตูน้ํ้ ามนัหยอดเหรียญจะเป็นอยา่งไร (2) ขอ
ทราบความคืบหนา้ของธุรกิจซิงเกอร์ไฟแนนซ์ หรือ ลิสซ่ิง (Leasing) 

 
คาํตอบ คุณบุญยง ตนัสกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
 

(1) ปีน้ีเป็นปีแรกท่ีบริษทัทดลองตลาดจาํหน่ายตูน้ํ้ ามนัหยอดเหรียญ ขณะน้ีจาํหน่ายไปแลว้
ประมาณ 150 บญัชี การขายตูน้ํ้ ามนัหยอดเหรียญอาจจะยงัไม่โดดเด่นเท่ากบัยอดจาํหน่ายตู้
เติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน ์แต่ในระยะเวลา 1-2 ปี ยอดจาํหน่ายน่าจะเพิ่มข้ึน ปัจจุบนั
ถา้จาํหน่ายไดเ้ดือนละ 100 ตู ้ถือไดว้า่เป็นยอดจาํหน่ายท่ีน่าพอใจ 

 
(2) ธุรกิจลิสซ่ิงเป็นธุรกิจท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายสินคา้เฉพาะยีห่อ้ซิงเกอร์  แต่จะขยายไปใหบ้ริการเช่า

ซ้ือส้ินคา้ยี่ห้ออ่ืนๆ โดยลูกคา้ตอ้งใชเ้อกสารในการยื่นขออนุมติั ซ่ึงผูเ้ช่าซ้ือกบัผูใ้ห้เช่าซ้ือ
อาจไม่มีโอกาสพบกัน แต่ธุรกิจของซิงเกอร์เป็นธุรกิจท่ีต้องพบลูกคา้ ทาํให้ได้ทราบ
สถานภาพท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ และถือเป็นการทาํธุรกิจท่ีตอ้งเขา้ใจและเขา้ถึงลูกคา้ 

 
คาํถาม คุณเอกฤทธ์ิ เอกสมิทธ์ ไดซ้ักถามถึง (1) วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารในเร่ืองท่ีปัจจุบนัธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินไดเ้ขา้มาพบลูกคา้ระดบัล่างมากข้ึน สถานการณ์เช่นน้ีจะมีผลต่อธุรกิจของบริษทั
หรือไม่ และในระยะยาวบริษทัจะปรับตวัอยา่งไรบา้ง (2) บริษทัมีโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจแบบให้
สินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) หรือไม่ 

 
คาํตอบ คุณบุญยง ตนัสกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
 

(1) เหตุการณ์ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั เพราะธุรกิจของซิงเกอร์เป็นธุรกิจ
ท่ีเขา้พบลูกคา้โดยตรง และลูกคา้ส่วนใหญ่ยงันิยมการเสนอการจาํหน่ายสินคา้แบบซิงเกอร์ 
การแข่งขนัดงักล่าวอาจเป็นผลดี เพราะจะทาํให้ธุรกิจต่ืนตวัมากข้ึนและเป็นการสร้างสีสัน
ใหก้บัการคา้ในต่างจงัหวดั 
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(2) บริษทัไม่มีความถนดัในเร่ืองการใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) บริษทัจะมุ่งเนน้ใน
ธุรกิจหลกัของบริษทั การใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคลมีจุดอ่อนคือ รับรู้ไดเ้ฉพาะดอกเบ้ีย แต่ธุรกิจ
เช่าซ้ือเป็นธุรกิจท่ีมีทั้งรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้รวมทั้งดอกเบ้ียรับดว้ย บริษทัจึงยงัไม่
พิจารณาขยายธุรกิจใหสิ้นเช่ือบุคคล (Personal Loan) ในเวลาน้ี 

 
คาํถาม คุณสุภารัตน์ วุฒิณรงคต์ระกูลมีมาตรฐานในการรับซ้ือของเก่าท่ียึดคืนหรือรับแลกคืนสินคา้ยี่ห้อ

อ่ืนเพื่อนาํมาจาํหน่ายเป็นสินคา้มือสองอยา่งไร 
 
คาํตอบ คุณบุญยง ตนัสกุล ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า สินคา้ท่ีรับแลกคืนมานั้นเสมือนกบัโครงสร้างราคาสินคา้

ท่ีมีส่วนลด เพียงแต่บริษทัจูงใจดว้ยการนาํเอาสินคา้ท่ีรับแลกมาแทนส่วนลด ส่วนการควบคุม
บริษทัไดท้าํโครงสร้างกาํหนดราคารับเลกคืนไวแ้ลว้ สาํหรับสินคา้ท่ีแลกมา สามารถขายเป็นเศษ
ซากได ้มีมูลค่ารวมเดือนละหลายแสนบาท จึงไม่ไดเ้ป็นภาระแต่อยา่งใด แต่เป็นผลดีกบัสินคา้บาง
ชนิดท่ีอ่ิมตวัแลว้เม่ือรับแลกทาํใหบ้ริษทัสามารถขายสินคา้ใหม่ไดอี้ก 

 
คาํถาม คุณประดิษฐ ์สุทธิเบญจกุล ไดซ้กัถามว่า (1) เหตุใดค่าใชจ่้ายในการบริหารในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ขอ้ 25 ลดลง โดยเฉพาะค่าเส่ือมราคาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (2) ปีท่ีผ่านมามียอด
จาํหน่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละสิบ (10%) เท่านั้น แต่มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละหา้สิบ (50%) อยาก
ทราบวา่ในปี 2555 และปีต่อไป บริษทัจะยดึโครงสร้างต่างๆ ของสินคา้ท่ีมีอยูต่่อไปหรือไม่ เพราะ
สินคา้บางประเภทกาํไรค่อนขา้งสูง 

 
คาํตอบ คุณไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์ ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
 

(1) ค่าเส่ือมราคาลดลงเน่ืองจากบริษทัไม่ไดซ้ื้อทรัพยสิ์นเพิ่ม ทรัพยสิ์นเก่าท่ีมีอยู่มีการหักค่า
เส่ือมครบ 5 ปีแลว้ ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดค้าํนวณโดยใชเ้กณฑเ์ร่ืองการหักค่าเส่ือมราคา
ใหม่ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ จึงทาํใหค่้าเส่ือมราคาลดลง 

 
ส่วนค่าธรรมเนียมวิชาชีพท่ีลดลง เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมาบริษทัไม่ไดมี้ธุรกรรมใหญ่ท่ี
ตอ้งใชบ้ริการท่ีปรึกษามากนกั ทาํใหค่้าใชจ่้ายส่วนน้ีลดลงจากเดิม 
 

(2) แมว้่ายอดขายเพ่ิมข้ึนไม่มากแต่มีกาํไรมาก เน่ืองจากค่าใชจ่้าย ท่ีลดลงซ่ึงรวมทั้งค่าใชจ่้าย
ผนัแปรและค่าใชจ่้ายคงท่ีจากการควบคุมดูแลตามแผนการลดค่าใชจ่้ายท่ีดาํเนินการมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ประกอบกบับริษทัไดพ้ฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพพนกังานขายให้ขายสินคา้
ไดม้ากข้ึน จึงทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรมากข้ึน 
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อน่ึง บริษทัไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์ไปตามสถานการณ์ตลอดเวลา แต่บริษทัไดพ้ยายามรักษา
กาํไรไวท่ี้ร้อยละส่ีสิบถึงหา้สิบ (40%-50%) ตลอดเวลา ซ่ึงบริษทัจะพยายามทาํกาํไรจากตวั
สินคา้ก่อนเป็นหลกั และพฒันาบุคลากรคือ พนกังานขายให้มีคุณภาพตามไปดว้ย ดงันั้น 
บริษทัจะยงัคงรักษาโครงสร้างสินคา้และโครงสร้างการจาํหน่ายสินคา้ แต่สินคา้บางชนิด
อาจจาํเป็นตอ้งปรับ เพราะถา้ราคาสูงมากจะไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้

 
 

เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
 

 พลเรือเอก              
      

(หม่อมหลวง อศันี ปราโมช) 
ประธานท่ีประชุม 
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