
 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 46 
    

เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเมื่อวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 30 เลขที่ 
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
 กอนเริ่มการประชุม นางสาวจันทรจิรา กองทองสมุทร เลขานุการบริษัท ไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงข้ันตอน 
และวิธีปฏิบัติในการออกเสยีงลงคะแนนในแตวาระ ดังนี ้
 

1. ผูถือหุนหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีหรือท่ีไดรับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 
2. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง ในแตละระเบียบวาระไดในบัตร

ลงคะแนนที่ไดรับเมื่อลงทะเบียน 
 
3. เมื่อประธานที่ประชุมขอใหลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯจะถามที่ประชุมกอนวาผูถือหุนรายใดไม

เห็นดวยกับมติท่ีเสนอ หรืองดออกเสียง ในกรณีท่ีไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาท่ี
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบตามเสนอ โดยใหประธานฯแถลงวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท
เห็นชอบในระเบียบวาระดังกลาว 

 
4. หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เจาหนาท่ีของบริษัทฯจะขอรับใบออกเสียง

ลงคะแนนที่แจกใหผูถือหุนไวกอนแลว 
 
5. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยจะนําคะแนนเสียง

ท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดที่เขารวมประชุม และถือวา
คะแนนเสียงสวนที่เหลือคือมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ 

 
6. ท้ังนี้ บริษัทจะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน ซึ่งจะแสดงผลการออก

เสียงลงคะแนน พรอมท้ังสัดสวนรอยละที่ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง จากจํานวน
หุนที่เขาประชุมท้ังหมด 

 
7. สําหรับกรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ 

ผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัท ใน
ตอนลงทะเบียนเปนคะแนนเสียงท่ีใชนับเปนมติท่ีประชุม 

 
8. ผูถือหุนหรือผูรบัมอบฉันทะเริ่มเขารวมการประชุมตั้งแตระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต

วาระนั้นเปนตนไป 
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9. ในกรณีท่ีผูถือหุนที่มีบัตรลงคะแนนจะไมอยูในหองประชุมระหวางการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อ
เปนการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และ
มอบใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท เพื่อเจาหนาท่ีจะไดนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนมารวมนับคะแนนให 
เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ 

 
 ท้ังนี้ บริษัทไดแจงตอผูถือหุนใหทราบวา กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุน ขอใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ และงดออกเสียงสําหรับวาระที่มีสวนไดเสีย สวนกรณี
ท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะใหเปนไป
ตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
 
 ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอ
คําถามขอใหยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแลว ขอใหแถลงตอท่ีประชุมกอนดวยวาเปนผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะ และแจงช่ือ – นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม โดยถาเปนความคิดเห็นหรือคําถามที่
ไมตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานฯที่ประชุมจะขอใหเสนอหรือสอบถามใหมในชวงของการพิจารณาระเบียบวาระ
ท่ี 7 ซึ่งเปนวาระพิจารณาอื่นๆ 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ เปนประธานฯที่ประชุม ประธานฯไดแถลงตอท่ี
ประชุมวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง และดวยการรับมอบฉันทะเปนจํานวน หนึ่งรอยแปดสิบแปด (188) 
ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น หนึ่งรอยหาสิบแปดลานหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเการอยยี่สิบหา (158,131,925) 
หุน คิดเปนรอยละ หาสิบแปดจุดหาเจ็ด (58.57%) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมด 270,000,000 หุน และครบเปน
องคประชุมตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทแลว และประธานฯไดแถลงตอไปวา การประชุมครั้งนี้มี
กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเขาประชุมอยางพรอมเพรียง ประธานฯจึงขอใหนายบุญยง 
ตันสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูกลาวแนะนํา 
 
  นายบุญยง ตันสกุล ไดกลาวแนะนํากรรมการ กรรมการบริหาร ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
ดังนี ้
 
บริษัทมีกรรมการ เขารวมประชุม 7 ทาน จากทั้งสิ้น 8 ทาน ประกอบดวย 
 

1. พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายอุดม ชาติยานนท   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
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4. นายพิพิธ พิชัยศรทัต   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน  กรรมการ 

6. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผูจัดการใหญ 
7. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 

กรรมการบริหารที่เขารวมประชุม รวม 2 ทาน ประกอบดวย 
 

1. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผูจัดการใหญ 
2. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 
สําหรับกรรมการ 1 ทาน ที่ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได คือ 

 
1.  นายกาวิน จอหน วอรคเกอร  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 

      พิจารณาคาตอบแทน 

ผูบริหารเขารวมประชุม 2 ทาน คือ 
 

1. นายคณิศร นุชนาฏ   ผูอํานวยการฝายขาย 

2. นายสมพร กิจทวีสินพูน   ผูอํานวยการฝายการตลาด 
 
และมีผูบริหารเขารวมประชุมจากบริษัท ซิงเกอร ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั 1 ทาน คือ 
 

1. นายสยาม อุฬารวงศ   กรรมการผูจัดการ 
 
ผูสอบบัญชี คือ 
 
 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี 
จํากัด 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย คือ 
 
 นางเพียงเนตร สวัสดิพงษ จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก จํากัด 
 
 ประธานฯไดกลาวขอบคุณนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ และผูถือหุนทุกทานที่ไดเขารวมประชุม 
จากนั้นประธานฯไดกลาวเปดการประชุม 
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1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26

พฤศจิกายน 2555 
 

ประธานฯไดขอใหท่ีประชุมพิจารณารายการการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2555 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุม ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 46 เพื่อพิจารณากอนหนานี้แลว 
 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรอง 
 
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณา จึงมีมติเปนเอกฉันท ดังตอไปนี้ 
 
มต ิ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 

2555 ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 

เห็นดวย 159,153,025 หุน คิดเปนรอยละ 99.2068
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสยีง 1,272,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.7932

 
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายละเอียดของรายงาน
ประจําป พ.ศ. 2555 ซึ่งแสดงงบดุลและงบกําไรขาดทุน และไดนําสงใหแกผูถือหุนทุกทานทราบลวงหนาแลว 
ซึ่งจากผลการดาํเนินงานป พ.ศ. 2555 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีข้ึน เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2554 โดยมีผลกําไร
สุทธิรวมท้ังปเทากับ 226.2 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน คิดเปนรอยละ หาสิบแปดจุดแปด (58.8%) และทําให
บริษัทมีกําไรตอหุนหุนละ 0.84 บาท จากราคามูลคาหุนหุนละ 1 บาท ประธานฯจึงขอใหนายบุญยง ตันสกุล 
กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมรับทราบ 
 
นายบุญยง ตันสกุล ในฐานะกรรมการผูจัดการใหญแถลงผลการดําเนินงานประจําป 2555 และปตอๆ ไปของ
บริษัทโดยบรรยายรายงาน และฉายภาพนิ่ง เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหท่ีประชุมทราบถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคใหผูถือหุนเขาใจถึงผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และผลงาน
ท่ีจะนําเสนอ ซึ่งสรุปไดดังตอไปนี ้
 
องคประกอบเดนที่ทําให SINGER มีผลประกอบการที่ดีขึน้ 
 
• ในป 2555 บริษัทมีบริษัทยอยอยู 3 บริษัท คือ 
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บริษัท ซิงเกอร ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด  

ทําธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวเรอืน รานคา และสินคาอื่นๆ 
 
บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด    

ทําธุรกิจบริการซอมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนทุกชนิด ทุกยี่หอรวมถึงการใหบริการถึงบาน 
 
บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  

ทําธุรกิจเปนตัวแทนขายประกันชีวิตซึ่งปจจุบันเปนตัวแทนขายประกันชีวิตใหแกบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 
• ผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปท่ีผานมามีการเติบโตอยางตอเนือ่ง โดยปท่ีแลวเติบโตรอยละยี่สบิสี่ 

(24%) มียอดขายสินคา 2,950 ลานบาท 
 

• การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีผลกําไรเกิดข้ึนมากกวาผลกําไรในระยะเวลา 3-4 ปท่ีผานมา 
โดยมีกําไรถงึ 226 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนการเติบโตอยางแข็งแกรงและสม่ําเสมอ 
 
การท่ีบริษัทเติบโตอยางแข็งแกรงไดเนื่องมาจากบริษัทมีสินคา 2 กลุม  คือ 
 
1. เครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

2. สินคาสําหรับรานคา เปนสินคาตูแชเครื่องดื่มชนิดตางๆ รวมท้ังตูหยอดเหรียญ รวมถึงกลอง   
วงจรปด  

 
ภาพรวมของการเติบโตของสินคาท้ัง 2 กลุมโตขึ้นถึงรอยละยี่สิบหา (25%) อนึ่ง บริษัทสามารถบริหาร
จัดการแบงสวนตลาดการขายไดเปนอยางดี เปนการเติบโตเชิงกาวหนา และสินคาท่ีโดดเดนในรอบสิบ
เดือนท่ีผานมา คือ ตูแช ตูขายสินคาหยอดเหรียญ เชน ตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญ ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือ 
เปนตน  
 
ปนี้เปนปครบรอบที่ 124 ของบริษัท บริษัทไดมีการบริหารจดัการเพื่อใหธุรกิจเติบโตในเชิงกาวหนา โดย
มีปจจัยหลัก คือ 
 
• บริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพ รักองคกร รักอาชีพ จึงทําใหบุคลากรเหลานี้เขาถึงลูกคาไดดี ทําให

บริษัทไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว วิธีการพบปะลูกคาจะใชวิธีเดินตลาดเพื่อแนะนําสินคาโดยถือหลักวา
ตองเขาถึงชุมชนใหไดมากที่สุด 
 

• บริษัทเนนขายสินคาเงินผอนถึงรอยละเกาสิบหา (95%) ซึ่งถือวาเปนขอดีของ SINGER ทําให
เขาถึงและใกลชิดลูกคา 
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• การอนุมัติสินเชื่อ ข้ันแรก พนักงานขายจะทําการตรวจสอบสถานะของลูกคา เมื่อผานการตรวจสอบ
แลวพนักงานจะสงไปยังสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อขายอีกขั้นหนึ่ง 

 
• บริษัทมีการใหบริการหลังการขาย ซึ่งถือเปนขอเดนของบริษัท  
 
• บริษัทมีเครือขายครอบคลุมท่ัวประเทศ ปจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งหมด 211 สาขา และจะพยายามขยาย

สาขาเขาไปในแหลงชุมชนใหไดมากที่สุด อนึ่ง ปจจุบันบริษัทมีพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการขายถึง 3,500 คน 

 
ปจจุบันบริษัทไดพัฒนาการควบคุมการบริหารงานใหดีข้ึน โดยบริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยมาใช 
ในการดําเนินงาน ทําใหการทํางานรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากนี้ บริษัทไดใชกลยุทธ 5 เปลี่ยนเพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจในป 2555-2556 เปนไปตามเปาหมายที่วางไว คือ 
 
o ลดสัดสวนสินคาครัวเรือน และปรับเพิ่มสินคารานคา บริษัทไดอบรมพนักงานขายใหคําแนะนําลูกคาให

เห็นถึงผลดีและประโยชนของการเปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยนจากการใชลังน้ําแข็งในการแชอาหารหรือ
เครื่องดื่ม มาใชตูแชเพื่อความทันสมัยและสะดวกในการใช เปนตน ซึ่งปจจุบันตูแชประเภท 2 ประตู
ไดรับความนิยมมากในภาคครัวเรือน และบริษัทไมมีคูแขงเนื่องจากไมมีบริษัทใดขายตูแชเงินผอนและ
ขายตรงถึงรานคา 
 

o เปลี่ยนตูโทรศัพทสาธารณะเปนตูเติมเงินโทรศัพทมือถือหยอดเหรยีญ (Air Time) ซึ่งบริษัทไดมีการทํา
การตลาดมาแลวประมาณ 3 ป มียอดขายรวมแลวประมาณ 30,000 ตู 

 
o เปลี่ยนปมน้ํามันระบบเติมแบบหลอดมาเปนปมเติมน้ํามันหยอดเหรียญของบริษัท ซึ่งสามารถใหบริการ

ลูกคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมตองมพีนักงานใหบริการ ซึ่งคาดวาอัตราการเติบโตในปนี้จะสูงถึง 
4,000 ปม ในขณะเดียวกันบริษัทสามารถขยายตลาดในการขายกลองวงจรปดหรอืเครื่อง CCTV ไป
พรอมกันเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา 

 
o เปลี่ยนเครื่องรบัโทรทัศนท่ีใชจอรับภาพขนาดใหญมาเปนจอรับภาพแบบ LED เพื่อรองรับระบบทีวี

ดิจิตอล  
 
o เปลี่ยนโดยขยายตลาดสินคาตูทําน้ําหวานเกล็ดหิมะแทนการขายแบบเดิม ซึ่งทําใหมีกําไรและรายไดมาก

กวาเดิม ซึ่งขณะนี้บริษัทไมมีคูแขงในสินคาประเภทนี้ 
 
ปจจุบันบริษัทมีจํานวนบัญชีลูกหนี้เพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลา 25 เดือนที่ผานมา และคาดวาอาจจะมากกวา 
170,000 บัญชี มากกวาเปาหมายที่วางไว อัตราการคางชําระงวดสินคาลดลง จํานวนบัญชีท่ีคางชําระตอ
บัญชีลูกหนี้อยูในระดับต่ํา สําหรับหนี้เสียนั้นถือไดวาอยูในเปาหมายที่วางไว 
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หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท ผูถือหุนไดมีการเสนอแนะ ซักถามและมีการตอบ
คําถามของผูถือหุน ดังนี้ 
 
• คําถาม คุณวรพล เลาหะพลวัฒนา ไดสอบถามวา (1) บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด ทําธุรกิจ

ตัวแทนประกันชีวิตมากี่ป และทํากําไรหรอืไม (2) ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือหยอดเหรียญมี
คูแขงหรือไม 

 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถาม ดังนี ้
 

(1) บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด ทําธุรกิจมานานกวา 10 ปแลว ปจจุบันเปนตัวแทน
ขายประกันชีวิตใหกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เปนธุรกิจที่ไมมี
กําไรมากเพราะบริษัทไมไดมุงเนนในธุรกิจนี้มาก บริษัทไดจัดสรรพนักงานของบริษัท 
ท่ีมีความสนใจเขาสอบเปนตัวแทนรับใบอนุญาตเพื่อขายประกัน และบริษัทมีแผน
ผลักดันธุรกิจนี้อยางจริงจัง ซึ่งในอนาคตจะเติบโตได 

 
(2) ปจจุบันบริษัทมีคูแขงในสินคาตูเติมเงินโทรศัพทมือถือบริษัทเดียว คือ ตูบุญเติมของ 

Force ซึ่งมุงเนนลูกคาตลาดในเมือง ในขณะที่บริษัทจะเนนตลาดรอบนอก ซึ่งเปน
ตลาดที่ใหญกวา 

 
• คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดกลาวขอบคุณกรรมการทุกทาน และใหกําลังใจพนักงานทุกคนท่ี

ทํางานอยางหนักในชวงท่ีผานมา จนทําใหบริษัทมียอดขายสูงข้ึน และคุณสถาพรไดขอให
บริษัทลงรายละเอียดอัตราสวนทางการเงินไวในหนาท่ี 1 ของงบการเงินดวย 

 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดรับไวพิจารณาเพื่อดําเนินการในรายละเอียดอัตราสวนทางการเงินตามที่
ผูถือหุนรองขอ 

 
• คําถาม คุณสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ไดเสนอใหมีสินคาใหมๆ เชน เครื่องจายคาน้ํา/คาไฟ เครื่องจายคา

บัตรเครดิต 

 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดรับไวพิจารณา 
 
ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป พ.ศ. 2555 และ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวไดมีมติดังตอไปนี้ 

 
มต ิ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวย
คะแนนเสียง ดังนี้ 
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เห็นดวย 170,006,488 หุน คิดเปนรอยละ 99.9976 
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสยีง 4,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0024 

 
3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของป 2555 และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับ

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากผลประกอบการในรอบปท่ีผานมาตามรายละเอียดในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ไดสงใหผูถือหุนแลวนั้น บริษัทมีกําไรสุทธิ 226.2 ลานบาท 
คณะกรรมการจึงเห็นวา บริษัทควรจายเงินปนผลประจําปสําหรับปบัญชี 2555 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.30 
บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 35.81 ของกําไรสุทธิ โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 18 มีนาคม 2556 
และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 และในกรณีนี้ผูไดรับเงินปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี 
เนื่องจากเงินปนผลท่ีจายนั้น จายจากกําไรสุทธิในสวนที่ไมไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดวยการใชประโยชน
จากผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกิน 5 ป กอนรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน 

 
• คําถาม คุณมงคล เลาหะพลวัฒนา ไดซักถามวา (1) นโยบายการจายเงินปนผลไมเกินรอยละหกสิบ 

(60%) นั้น นอยไป เปลี่ยนแปลงไดหรือไม (2) การใชประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุนสะสม
ยกมาไมเกิน 5 ป จะสิ้นสุดเมื่อใด ถาสิ้นสุดแลวจะทําใหจายเงินปนผลนอยลงหรือไม 

 คําตอบ คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดตอบขอซักถาม ดังนี ้
 

(1) นโยบายการจายเงินปนผลไมเกินรอยละหกสิบ (60%) ท่ีกําหนดไวนั้นสามารถเปลี่ยน
ได แตบริษัทยังมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรไวเพื่อการลงทุนและดําเนินธุรกิจตอไป 
และยังตองนําเงินกําไรดังกลาวไปใชหนี้เงินกูดวย 

 
(2) ขณะนี้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยูมากกวา 50 ลานบาท ซึ่งการแยกบริษัทยอยคือ 

การจัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ข้ึนนั้นทําใหบริษัทสามารถนํา
ขาดทุนสะสมมาใชไดอีก 

 
• คําคาม คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดเสนอแนะวา ขณะนี้ธุรกิจของบริษัทเริ่มฟนตัวแลว ทําใหในงบ

การเงินมีกําไรสะสมมากกวาทุนที่ชําระ จึงขอใหบริษัทพิจารณาเรื่องนํากําไรดังกลาวมาเปน
ทุนโดยการออกหุนใหมใหกับผูถือหุน เพื่อไมใหกระทบกระแสเงินสด หรือพิจารณาเรื่อง 
การจายเงินปนผลเปนหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนเพื่อเปนการตอบแทนแกผูถือ
หุน 
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 คําตอบ นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน ในฐานะตัวแทนผูถือหุนรายใหญไดช้ีแจงเรื่องดังกลาวโดย มี
นายบุญยง  เปนผูแปลสรุปเปนภาษาไทยวา ในฐานะผูถือหุนดวยกับมีความเขาใจความรูสึก
ของผูถือหุนเปนอยางดีแตบริษัทตองพิจารณาใหรอบคอบโดยจะตองดูสภาพคลองเปนหลัก
เพราะบริษัทเพิ่งฟนตัวไดไมนาน การท่ีบริษัทมีสภาพคลองนั้นเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด และควร
จัดสรรเงินทุนไวเพื่อขยายธุรกิจดวย ซึ่งการมีสภาพคลองนั้นยอมดีกวาท่ีบริษัทจะทําการกูเงิน
มาใชในการขยายธุรกิจ แมจํานวนเงินปนผลอาจจะไมมาก แตเปนจํานวนที่เพิ่มข้ึนทกุป 
 
สวนการจายเงินปนผลเปนหุนนั้น เปนความคิดท่ีดี ขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณา นายโทไบอัส 
โจเซฟ บราวน ไดกลาวตอไปวา เคยมาเขารวมประชุมผูถือหุนในชวงวิกฤตแลว แตวันนี้
สถานการณเปลี่ยนไป ไดยินคําวาขอบคุณจากผูถือหุน ทําใหรูสึกดีใจ ในนามของผูถือหุนราย
ใหญ ขอขอบคุณทุกทานและขอใหทานรักษาความสัมพันธกับบริษัทไวตลอดไป 
 
คุณฉัตรชัย วงแกวเจริญ ไดเสนอวา ไมเหน็ดวยกับการจายเงินปนผลเปนหุน ยังคงอยากให
จายเปนเงินสดตามความสามารถของบริษัท 

 
ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ 

  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังตอไปนี ้
 
มต ิ อนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตรา 0.30 บาทตอหุน โดยจะจาย

ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record 

Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 18 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2556 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
เห็นดวย 170,314,790 หุน คิดเปนรอยละ 99.9977 
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสยีง 4,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0023 

 
4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ ขอท่ี 14 ของบริษัท กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําป 
กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจําป 
ผูถือหุนในคราวนี้ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
 
1. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง ตําแหนง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาคาตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 
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2. นายอุดม ชาติยานนท ตําแหนง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
  สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน ตําแหนง  กรรมการ 
 
เนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 2 
ทาน ดังนั้น กรรมการสรรหาจึงมิไดทําการพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมถึงกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 
ทานในปนี้ จึงไดดําเนินการพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดของธุรกิจของบริษัทรวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ 
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ตามองคประกอบของกรรมการบริษัท จึงเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ท่ี
พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาใหกรรมการ
หมายเลข 1 และ 2 เปนกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลองกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของตลาด
หลักทรัพยฯ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน ระบุ
ในรายงานประจําปและเอกสารแนบที่สงมาดวย ลําดับที่ 4 ท้ังนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระ ระบุในเอกสาร
แนบที่สงมาดวย ลําดับที่ 6 
 
อนึ่ง บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาตาม
กระบวนการสรรหาของบริษัทเปนการลวงหนา นับตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2556 
โดยเผยแพรใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขามายังบริษัท 
 
ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 
คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดเสนอตอท่ีประชุมใหมีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยใหเชิญกรรมการที่ออกตาม
วาระทั้ง 3 ทานออกจากหองประชุมในระหวางพิจารณา 
 
หลังจากที่ไดมีการซักถามที่ประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมไดพิจารณาโดยกรรมการทั้ง 3 ทานที่ออกตามวาระ
ไมอยูในหองประชุมในระหวางพิจารณา ท่ีประชุมไดลงมติ ดังนี้ 

  
มต ิ มีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 
 

1. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียง ดังนี ้

 
เห็นดวย 170,214,790 หุน คิดเปนรอยละ 99.9977 
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสยีง 4,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0023 
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2. นายอุดม ชาติยานนท ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง 
ดังนี้ 

 
เห็นดวย 170,216,790 หุน คิดเปนรอยละ 99.9977 
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสยีง 4,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0023 

 
3. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
 

เห็นดวย 168,358,790 หุน คิดเปนรอยละ 98.9061 
ไมเห็นดวย 1,571,400 หุน คิดเปนรอยละ 0.9232 
งดออกเสยีง 290,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.1707 

 
คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดขอใหท่ีประชุมปรบมือตอนรับกลับเขาท่ีประชุมของกรรมการทั้ง 3 ทานที่ไดรับ
เลือกกลับเขาเปนกรรมการ 
  

5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป พ.ศ. 2556 
  

ประธานฯไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากถึงกําหนดพิจารณาคาตอบแทนรายปของกรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ จึงควรมีการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งตองอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให
สอดคลองกับบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หนาท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน พรอมเสนอคาตอบแทน
ของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2556 ควรจะเทากับจํานวนคาตอบแทนสําหรับป 2555 
ดังนี้ 
 
• ประธานกรรมการ  430,000 บาท ตอป 
• กรรมการ ทานๆ ละ 268,700 บาท ตอป 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ  161,300 บาท ตอป 
• กรรมการตรวจสอบ ทานๆ ละ 129,000 บาท ตอป 
 
สําหรับกรรมการที่เปนคณะฝายจัดการ ไมไดรับเงินคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบรษิัท เนื่องจากมีฐานะ
เปนผูบริหารของบริษัท 
 
 
 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 46 หนา 12 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

อนึ่ง ในสวนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมไดรับคาตอบแทนแตอยางใด 
 
• คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดเสนอแนะวา บริษัทมีผลประกอบการดีข้ึนเนื่องมาจากการทํางานอยางหนักของ

กรรมการและผูบริหาร ดังนั้นเมื่อผลประกอบการเพิ่มข้ึนจึงขอฝากใหกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน พิจารณาเพิ่มคาตอบแทนใหกรรมการและผูบริหารดวยโดยเสนอใหพิจารณาจากคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจริงและคาบําเหน็จ โดยอาจเสนอเปนคาตอบแทนตามอัตรารอยละหรือจํานวนที่แนนอนที่คิดจาก
เกณฑการจายเงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุน 

 
 ประธานฯไดกลาวขอบคุณแกคุณสถาพร ผังนิรันดรและผูถอืหุน 

 
ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี้ 

 
มต ิ อนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนน

เสียง ดังนี ้
 

เห็นดวย 170,270,090 หุน คิดเปนรอยละ 99.9702 
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสยีง 50,700 หุน คิดเปนรอยละ 0.0298 

 
6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป พ.ศ. 2556 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา ผูสอบบัญชีของบริษัทครบกําหนดตองพนจากวาระตามที่กฎหมายกําหนด
ไว แตมีสิทธิไดรับแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงไดอีก และประธานฯไดขอใหนายอุดม ชาติยานนท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 
นายอุดม ชาติยานนท ไดแถลงตอท่ีประชุมวา สําหรับปการเงินนี้ ทางบริษัทขอเสนอแตงตั้ง สํานักงาน 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2556 ตอไปอีก 1 ป เปนปท่ี 11 ซึ่งตลอด 11 
ป ไดมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชี รวมผูสอบบัญชีปปจจุบันเปน 4 ทาน เพื่อใหเปนไปตามที่ กลต. กําหนด โดยมี
รายช่ือผูสอบบัญชี ดังนี้ 
 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัท 
1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  3920 4 
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ  4068 - 
3. นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง  4409 - 
4. นายศักดา เกาทัณฑทอง  4628 - 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 46 หนา 13 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

 
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยเสนอ
คาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2556 รวมท้ังสิ้น 2,500,000 บาท จากป 2555 เปนจํานวน 
2,050,000 บาท ซึ่งเพิ่มข้ึน 450,000 บาท คาตอบแทนผูสอบบัญชีประกอบดวย 
 
• การจัดทํางบการเงินและงบการเงินรวมประจาํป เปนจํานวน 900,000 บาท 
• การจัดทํางบการเงินประจําปสําหรับบริษัทยอย รวมท้ังสิ้น 550,000 บาท 
• การสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส เปนจํานวน 750,000 บาท 
• การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสําหรับบริษัทยอย เปนจํานวน 300,000 บาท 

รวมคาสอบบัญชีท้ังสิ้น 2,500,000 บาท 
 
• คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดเสนอใหบริษัทระบุตารางคาสอบบัญชีไวในหนังสือเชิญประชุมแกผูถือหุนดวย 

เพื่อเปนขอมูลกอนการประชุม นอกจากนี้ไดเสนอแนะวา บริษัทควรลดงานของผูสอบบัญชีลงเพื่อลดคา
สอบบัญชี โดยบริษัทควรจัดใหมีระบบการทําบัญชีใหมีประสิทธิภาพอยางเหมาะสมเพื่อลดงานของ
ผูสอบบัญชี เนื่องจากคาสอบบัญชีท่ีเพิ่มข้ึนจะเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของระบบการทํางานภายใน
บริษัทวามีมากนอยเพียงใด 

 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี้ 
 
มต ิ อนุมัติแตงตั้งให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป พ.ศ. 

2556 และกําหนดคาตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

เห็นดวย 169,967,190 หุน คิดเปนรอยละ 99.7924 
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสยีง 353,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.2076 

 
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 
• คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดซักถามวา ปจจุบันคาเงินบาทแข็งจะกระทบถึงธุรกิจของบริษัท

หรือไม และบริษัทจะมีโอกาสไปลงทุนหรือขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนการ
รองรับตลาดประชาคมอาเซียน (AEC) หรือไม 

 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา การท่ีคาเงินบาทแข็งข้ึนนั้นไมสงผลกระทบตอธุรกิจ
ของบริษัทมากนัก เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเปนการคาขายในประเทศและภาระเงินกู
ของบริษัทนั้นเปนเงินกู ในประเทศเปนหลัก 
 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 46 หนา 14 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

บริษัทไดรับมอบหมายจากบริษัทแมใหดูแลตลาดในประเทศไทย เขมร พมา และลาว ซึ่ง
ประเทศเหลานี้จะมีรานของบริษัท อยูแลว ดังนั้นบริษัทจะไมเขาไปทําตลาดอีก แตผลดีของ
การมีประชาคมอาเซียน (AEC) คือ บริษัทจะไดมีโอกาสพิจารณาแหลงผลิตสินคาใหมๆ 
 

• คําถาม คุณปฏิการ  กนกศิริมา ไดซักถามวา (1) สินคาท่ี บริษัท ซิงเกอร ลีสซิง่ (ประเทศไทย) จํากัด 

จําหนายมียี่หออื่นหรอืไม และ (2) บริษัทมีนโยบายการออกหุนกูหรือไม โดยผูถอืหุนบรษิัท
จะมีสิทธิซื้อหุนดังกลาวหรือไม 

 คําตอบ (1)  คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา ขณะนี้ บริษัท ซิงเกอร ลีสซิง่ (ประเทศไทย) 
จํากัด จําหนายเฉพาะสินคาของบริษัท สวนสินคายี่หออื่นอาจเริ่มในตนปหนา โดยจะ
พิจารณาสินคากลุมอื่นดวย 

 
  (2)  คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดตอบขอซักถามวา การออกหุนกูจะออกโดย บริษัท ซิง

เกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ในระยะเวลาอันใกลนี้ และจะออกใหกับกลุมบุคคล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) เทานั้นโดยคาดวาจํานวนที่ออกครั้งแรก คือ 320 
ลานบาท 

 
• คําถาม คุณสันติ ไดซักถามวาถึงแผนงานของบริษัท วาจะมีการทําธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนต

หรือไม 
 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะดําเนินการเรื่องนี้ ซึ่งอาจะ

เปนสินคาท่ีบริษัทจะใหความสนใจนอยในขณะนี้ 
 
• คําถาม คุณจิตรถกล  กนกศิริมาไดซักถามวา (1) ตองการทราบแผนธุรกิจของบริษัทหลังการโอน

กิจการ (2) บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด มีแผนการขยายธุรกิจอยางไร 

คําตอบ (1) คุณบุญยง  ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา บริษัทไดดําเนินธุรกิจคาปลีก เชนเนนการ
นําเสนอสินคาในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและโครงการตาง ๆ (2) บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส 
จํากัด ไดมีการจัดตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อใหมีทีมงานเพื่อใหบริการแกลูกคา 

 
• คําถาม คุณเอกฤทธิ์  เอกสมิทธ ไดซักถามวา คาแรงงานขั้นต่ําท่ีเพิ่มข้ึนเปนวันละ 300 บาท มี

ผลกระทบกับบริษัทหรือไม เนื่องจากบริษัทมีพนักงานขายจํานวนมากถึง 3,500 คน และ
นโยบายรถยนตคันแรกมีผลกระทบกับธุรกิจบริษัทหรือไม 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา คาแรงงานขั้นต่ําท่ีเพิ่มข้ึนเปนวันละ 300 บาท บริษัท
ไดนํามาปรับใชกับพนักงานรายเดือนประมาณ 1,000 คน เทานั้น ทําใหตนทุนเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
รอยละสี่สิบหา (45%) ซึ่งถือวาเพิ่มข้ึนไมมากเมื่อเทียบกับธุรกิจของบริษัท และอาจจะเปน
ผลดีมากกวา เนื่องจากทําใหมีกําลังการซื้อเพิ่มมากขึ้น แตเปนเพียงปจจัยเสริมเทานั้น ท่ีสําคัญ
ในการขายคือกลยุทธท่ีเขมแข็งของบริษัท 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 46 หนา 15 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

 
สวนนโยบายรถยนตคันแรก ไมสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท คือ กําลังการซื้อไมไดลดลง 
แตอาจตองติดตามไประยะหนึ่งกอน เพราะอยูในชวงเริ่มตนเทานั้น แตอยางไรก็ตามบริษัท
เชื่อมั่นในกลยุทธของบริษัทมากกวานโยบายของรัฐ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได แมวาบางนโยบายจะ
เปนประโยชนกับธุรกิจของบริษัทและสงผลกระทบการคาปลีกมากกวาดานลบก็ตาม 
 

• คําถาม ผูถือหุนซักถามวา โครงสรางการดําเนินการของบริษัทในตางประเทศอื่นเปนอยางไร 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา บริษัทอื่นในตางประเทศจะเปนกลุมลูกคาระดับบน 
และมีรานคาจํานวนมาก ยกเวนในประเทศไทย ท่ีจะมีท้ังลูกคาหลายระดับรวมทั้งระดับกลาง
และลางดวย 
 

• คําถาม คุณชัชชัย ไดซักถามวา บริษัทมีแผนจะติดตั้งตูเติมเงินโทรศัพทมือถือหยอดเหรยีญกี่ตูและ
บริเวณใดบาง 

 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา บริษัทมีแผนจะติดตั้งใหครบ 100 ตู โดยบรษิัทมี
ความประสงคจะสรางอาณาจักรของตนเอง ซึ่งคาดวาในไตรมาสที่ 2 จะไดเห็นมากขึ้น โดย
จะเนนติดตั้งตามสถานีขนสงและหนาโรงเรียน 

 
• คําถาม คุณเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ ไดซักถามวา จากปญหาคาแรงงานขั้นต่ํา 300 บาท ทําใหราคาขาย

สินคา แกโครงการ ตางจากราคาปกติหรือไมและมีผลกระทบตอโครงสรางราคา (Pricing 

Conflict) หรอืไม? 
คําตอบ คุณบุญยง  ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา แมราคาที่ขายแกโครงการ จะตางกันเกือบ 20% แต

บริษัทไมไดรับผลกระทบแตอยางไร เนื่องจากความเสี่ยงตอบัญชีมีนอย 
 
• คําถาม คุณณรงค  ทองภู ไดซักถามวา มีโครงการจะนาํบริษัทยอยเขาตลาดหลักทรัพยหรือไม 
 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา ตามที่ไดเคยรายงานใหท่ีประชุมทราบกอนหนานี้วา

มีตนแบบของ Singer ในประเทศศรีลังกาที่จดทะเบียนบริษัทลูกเขาตลาดหลักทรัพย แต
สําหรับบริษัท แลวตองพิจารณาศักยภาพ แนวโนมผลประกอบการทางธุรกิจกอนจะตัดสินใจ 
จึงยังไมมโีครงการที่จะนําบริษัทลูกเขาตลาดหลักทรัพยในขณะนี้ 

 
• คําถาม ผูถือหุนไดซักถามวา กลุมซีพีออลและแมคโครกําลังจะรวมตัวกัน จะมีผลกระทบตอบริษัท

หรือไม 
 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา การรวมตวัดังกลาวอาจมีผลกระทบกับบริษัทนอย 

และอาจถือไดวาเปนการกระตุนตลาด บริษัทมุงเนนตลาดลูกคาขายปลีกรายยอยและตลาดใน
หมูบาน ไมมุงเนนตลาดในเมืองหรอืตัวแทนจําหนายรายใหญ 
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