
บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถ้ือหุน้ ครั้งท่ี 48 

    

เวลำและสถำนท่ี 

 

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 30 

เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

 ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอน 

และวิธปีฏบิัติในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่วาระ ดังนี้ 

 

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสยีง 

 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตร

ลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบยีน 

 

3. เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯจะถามที่ประชุมก่อนว่าผู้ถือหุ้นรายใดไม่

เหน็ด้วยกบัมติที่เสนอ หรืองดออกเสยีง ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ถือว่า

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ประธานฯแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

เหน็ชอบในระเบียบวาระดังกล่าว 

 

4. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะขอรับใบออกเสียง

ลงคะแนนที่แจกให้ผู้ถือหุ้นไว้ก่อนแล้ว 

 

5. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะน าคะแนน

เสยีงที่ไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีงดังกล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสยีงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือ

ว่าคะแนนเสยีงส่วนที่เหลือคือมติเหน็ด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระน้ันๆ 

 

6. ทั้งน้ี บริษัทจะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสยีงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน ซ่ึงจะแสดงผลการออก

เสยีงลงคะแนน พร้อมทั้งสดัส่วนร้อยละที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง จากจ านวน

หุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 

 

7. ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ 

ผู้ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ใน

ตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม 

 

8. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเร่ิมเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสทิธลิงคะแนนเสยีงตั้งแต่

วาระนั้นเป็นต้นไป 

 

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพ่ือ

เป็นการรักษาสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และ

มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้น าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้ 

เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 48 หนา้ 2 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

 

 ทั้งนี้  บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

เหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ และงดออกเสยีงส าหรับวาระที่มีส่วนได้เสยี ส่วนกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหน่ึงคนใดหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไป

ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสอืมอบฉันทะ 

 

 ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอ

ค าถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะ และแจ้งช่ือ – นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเหน็หรือค าถาม โดยถ้าเป็นความคิดเหน็หรือค าถาม

ที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระน้ันๆ ประธานฯที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบ

วาระที่ 7 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ 

 

 และเนื่องจากท่านประธานกรรมการ พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน

คร้ังนี้ ได้ คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SINGER (THAILAND) B.V. จึงเสนอให้นายไพฑูรย์ ศุกร์

คณาภรณ ์กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย เป็นประธานที่ประชุมใน

คร้ังนี้  โดยผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมิได้มีการคัดค้าน 

 

เร่ิมกำรประชุม 

 

 นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น

ประธานฯที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และด้วยการรับมอบฉันทะเป็น

จ านวน สองร้อยแปด (208) ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจ านวนทั้งสิ้น หนึ่งร้อยสามสบิเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพัน

เก้าร้อยย่ีสบิเจด็ (139,958,927) หุ้น คิดเป็นร้อยละ ห้าสบิเอด็จุดแปดสาม (51.83%) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

ได้ทั้งหมด 270,000,000 หุ้น และครบเป็นองค์ประชุมตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และประธานฯ

ได้แถลงต่อไปว่า การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าประชุมอย่างพร้อม

เพรียง ประธานฯจึงขอให้นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้กล่าวแนะน า 

 

  นายบุญยง ตันสกุล ได้กล่าวแนะน ากรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา

กฎหมาย ดังนี้  

 

บริษทัมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม 7 ท่ำน จำกทั้งส้ิน 8 ท่ำน หรือคิดเป็นรอ้ยละ แปดสิบเจ็ดจุดหำ้ (87.5%) 

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

 

1. นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายพิพิธ พิชัยศรทตั   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 48 หนา้ 3 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

4. นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์  กรรมการ 

6. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

7. นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์  กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

กรรมกำรบริหำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม รวม 2 ท่ำน ประกอบดว้ย 

 

1. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์  กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม คือ 

 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวง อศันี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

 

ผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุม 2 ท่ำน คือ 

 

1. นายคณศิร นุชนาฏ   ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

2. นายสมพร กจิทวีสนิพูน   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

 

และมีผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุมจำกบริษทั ซิงเกอร ์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั 1 ท่ำน คือ 

 

1. นายสยาม อุฬารวงศ์   กรรมการผู้จดัการ 

 

ผูส้อบบญัชี คือ 

 

 นางศิริเพญ็ สขุเจริญย่ิงยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3636 จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชยสอบ

บัญชี จ ากดั 

 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย คือ 

 

 นางสาวจันทมิา ลิมปานนท ์จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก จ ากดั 

 

 ประธานฯได้กล่าวขอบคุณนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ถอืหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วม

ประชุม จากนั้นประธานฯได้กล่าวเปิดการประชุม 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 48 หนา้ 4 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ครั้งท่ี 47 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 

2557 

 

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 47 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2557 และบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 48 เพ่ือพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว 

 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวทลีะหน้า และเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น

ซักถาม 

 

คุณสุริยพงศ ์  วฒันำศกัด์ิ (ผูถ้ือหุน้มำดว้ยตนเอง) แสดงความเหน็ว่า ขอช่ืนชมรายงานการประชุมของ

บริษัทในแต่ละปีที่โดยภาพรวมดีและมีรายละเอยีดพอสมควร อย่างไรกต็าม ในรายงานหน้าที่ 10 ได้

กล่าวถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 3 บริษัทรวมกนั จึงขอเสนอให้รายงานการประชุมกล่าวถึงผลการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อย 3 บริษัทแยกเป็นรายบริษัท รวมถึงสรุปภาพรวมของกลุ่ม SINGER เพ่ิมเติม 

เพ่ือให้ได้ภาพที่ชัดเจน 

 

ประธำนฯ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะและขอรับไปด าเนินการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอ  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมเป็นอย่างอื่น  

 

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณา จึงมีมติเป็นเอกฉันท ์ดังต่อไปน้ี 

 

มต ิ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 47 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 

ด้วยคะแนนเสยีง ดังต่อไปนี้  

 

เหน็ด้วย 142,987,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

 

2. รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2557 และพิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะทำง

กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

  

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายละเอยีดของรายงาน

ประจ าปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ไว้ด้วยกนั และได้

น าส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจากสภาวะเศรษฐกจิในปีที่ผ่านมา ท าให้ผลการด าเนินงาน

ปี พ.ศ. 2557 บริษัทมีผลก าไรสทุธริวมทั้งปีเท่ากบั 241.4 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นหุ้นละ 0.89 บาท 

จากราคามูลค่าหุ้นหุ้นละ 1 บาท ประธานฯจึงขอให้นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ช้ีแจง

รายละเอยีดให้ที่ประชุมรับทราบ 
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นายบุญยง ตันสกุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ที่ผ่านมา และ

แผนการด าเนินงานในปีต่อๆ ไปของบริษัทโดยบรรยายรายงาน การฉายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือ

ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถือหุ้น

เข้าใจถึงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และผลงานที่จะน าเสนอ ซ่ึงสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยอยู่ 3 บริษัท ได้แก่ 

 

1. บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิเช่าซื้อ 

2. บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการหลังการขาย โดยซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทั้ง

สนิค้าของบริษัทและสนิค้าย่ีห้ออื่นด้วย 

3. บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิเป็นตัวแทนนายหน้าประกนัชีวิต 

 

ธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนหน่ึงที่ได้รับผลกระทบจากก าลังการซื้ อของผู้บริโภคภายในประเทศที่ลดลง แม้ว่า

บริษัทจะพยายามปรับเปล่ียนสดัส่วนการด าเนินธุรกิจ แต่เนื่องจากผลกระทบเกิดขึ้ นครอบคลุมเป็นวงกว้าง 

ภาคเกษตรกรรมมีรายได้ลดลง ท าให้ก าลังการซื้อลดลง อย่างไรกต็าม ในภาพรวมในสภาพการณเ์ช่นนี้  บริษัท

ยังคงพอใจกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพราะเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการกลุ่มอื่น ผลประกอบการของ

บริษัทยังคงมีผลเป็นที่พอใจ  

 

ธุรกจิของบริษัทมีกลุ่มสนิค้าและบริการหลากหลายแยกออกเป็น 3 กลุ่มที่ส  าคัญ คือ กลุ่มสนิค้าในเชิงพาณิชย์

ที่ ลูกค้าซ้ือไว้เพ่ือการท าธุรกิจการค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ห้าสิบห้า (55%) เช่น ตู้ แช่ ตู้ เติมเงิน

โทรศัพทม์ือถือ ตู้น า้มันหยอดเหรียญ เป็นต้น กลุ่มสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ สี่

สิบสอง (42%) เช่น เคร่ืองซักผ้า ตู้ เย็น โทรทัศน์ เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น และกลุ่มจักรเยบ็ผ้า คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละสาม (3%) 

 

ส าหรับกลุ่มสนิค้าตู้ เติมเงินมือถือนั้นมีอตัราเจริญเติบโตที่ดี เป็นสนิค้าที่เป็นที่นิยมตามหมู่บ้านในต่างจังหวัด

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ สบิเจด็ (17%) สนิค้าอีกชนิดที่มีอัตราเจริญเติบโตที่ดี คือ ตู้ เติมน า้มันหยอดเหรียญ 

คิดเป็นร้อยละ สิบห้า (15%) ท าให้มีป๊ัมน ้ามัน SINGER ทั่วประเทศกว่า 6,000 ป๊ัม สินค้าอีกชนิดคือ

โทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ สิบ (10%) ซึ่งยังคงเป็นสินค้ายอดนิยมเช่นกัน นอกนั้นเป็นสินค้าอื่นๆ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ สี่  (4%) การที่บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายท าให้ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ จึงท าให้ผล

ประกอบการของบริษัทยังมีผลเป็นที่น่าพอใจ 

 

ในปีที่ผ่านมา มีจุดที่น่าสนใจ คือ กลุ่มสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมียอดขายลดลงถึงร้อยละ สิบเจ็ด 

(17%) และมีการปรับเพ่ิมสดัส่วนการขายสนิค้าเชิงพาณชิย์ โดยสนิค้าเชิงพาณิชย์เติบโตขึ้นร้อยละ ห้า (5%)  

อย่างไรกต็าม บริษัทได้พยายามอย่างดีที่สดุ ท าให้ผลประกอบการโดยรวมยังคงดีเมื่อเทยีบกับผู้ประกอบการ

กลุ่มอื่นๆ 

 

รายได้ของบริษัทในปีที่ผ่านมาแบ่งเป็นร้อยละ เจด็สบิสี่ (74%) มาจากการขายสินค้า รายได้ร้อยละ ย่ีสิบสี่ 

(24%) มาจากดอกเบี้ยของ บริษทั ซิงเกอร ์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั และรายได้ร้อยละ สอง (2%) มา
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จากค่าบริการซ่อม-บ ารุงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากัด บริษัทคาดว่ารายได้จาก

ค่าบริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากการให้บริการของ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากัด น่าจะเติบโตขึ้ น

อย่างแน่นอน เน่ืองจากบริษัทขายเคร่ืองปรับอากาศและตู้เติมน า้มันหยอดเหรียญได้มากขึ้น  

 

ส าหรับอตัราก าไรสทุธ ิบริษัทมีอตัราก าไรสทุธลิดลงจากปีก่อนแต่ยังอยู่ในระดับเกนิร้อยละ เจด็ (7%) ซึ่งเป็น

ผลมาจากสภาวการณท์างเศรษฐกจิ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ก าไรสทุธขิองบริษัทและบริษัทย่อยสรุป

ได้เป็นดังนี้  

 

บริษทั ซิงเกอร ์

ประเทศไทย จ ำกดั 

(มหำชน)  (บำท) 

บริษทั ซิงเกอร ์ลีสซ่ิง 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(บำท) 

บริษทั ซิงเกอร์

เซอรวิ์สพลสั จ ำกดั  

(บำท) 

บริษทั ซิงเกอร ์ 

(โบรคเกอร)์ จ ำกดั  

(บำท) 
152,346,437 104,207,186 10,951,580 181,214 

 

สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของบริษัทมีก าไรขั้นต้น (gross margin) ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ ห้าสบิเจด็ 

(57%) สนิค้าเชิงพาณชิย์มีก าไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ ห้าสบิ (50%) ส าหรับก าไรขั้นต้น (gross margin) ของ

บริษัทโดยรวมยังคงอยู่ที่ร้อยละ ห้าสบิสอง (52%)    

 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (Return on Asset (ROA)) ยังอยู่ในระดับมาตรฐาน คือ ร้อยละ เจด็จุดสาม 

(7.3%) ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity (ROE)) ลดลงอยู่ที่ร้อยละ สบิหกจุด

ศูนย์สี่ (16.04%) แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับสงู 

 

บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวคิดเป็นร้อยละ เก้าสิบเจด็ (97%) และเงินกู้ระยะสั้นร้อยละ สาม (3%) บริษัทและ

บริษัทย่อยมีหนี้ สินรวมกันเป็นจ านวน 1,778 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้ สินต่อทุน (D/E) โดยรวมลดลงเหลือ 

1.13 เท่า ซึ่งไม่น่ากงัวลแต่ประการใด  

 

ในด้านลูกหนี้  แม้ในปี 2557 บริษัทมีจ านวนบัญชีลูกหนี้ ในปีนี้ ลดลงจากปี 2556 แต่เนื่องจากบริษัท

ปรับเปล่ียนสดัส่วนโดยเพ่ิมการขายสนิค้าเชิงพาณชิย์มากขึ้น ท าให้สามารถขายสนิค้าที่มีมูลค่าสงูขึ้ น ส่งผลให้

บริษัทมีลูกหนี้สนิค้าเชิงพาณชิย์มากขึ้น เช่น บริษัทขายตู้หยอดเหรียญ 1 ตู้มีมูลค่ามากกว่าขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ในครัวเรือน 5 เคร่ือง และลูกค้าสินค้าเชิงพาณิชย์ถือเป็นลูกหนี้ ช้ันดี ช าระหนี้ตรงเวลา เพราะลูกค้าใช้สนิค้า

ของบริษัท ในการท าธุรกิจท าให้มีรายได้ ท าให้บริษัทยังคงมียอดขายที่ดีท่ามกลางวิกฤติ บริษัทจึงมองเห็น

โอกาสจากลูกค้าสนิค้าเชิงพาณชิย์เหล่าน้ี 

 

ในส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) บริษัทมีหนี้ ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 เลก็น้อย แต่ไม่น่ากังวล

แต่ประการใด เน่ืองจากบริษัทย่อยสามารถน าสนิค้าคืนกลับมาขายเป็นสนิค้ามือสองได้ ผลกระทบจึงมีไม่มาก 

 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
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 คุณประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ ์ (ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) ขอสอบถาม 3 ประเดน็ คือ ประเดน็ที่

หนึ่ง สดัส่วนรายได้ในอนาคตภายใน 3-5 ปีข้างหน้ามาจากสนิค้าประเภทใด ประเดน็ที่สอง สนิค้าใหม่

ในอนาคตมีอะไรบ้าง ประเดน็ที่สาม ยอดสนิเช่ือที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) ของปีน้ีอยู่ที่อตัราเท่าใด 

 

 คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) กล่าวตอบว่า สนิค้าประเภทตู้แช่ ตู้น า้มันและตู้ เติมเงิน

ยังคงเป็นสินค้าที่สามารถท ารายได้และยังมีโอกาสเติบโตสูง ตู้น า้มันโดยเฉล่ียขายได้เดือนละ 300 ตู้

โดยประมาณ หากเศรษฐกิจเติบโตตามปกติอีกคร้ัง บริษัทเช่ือว่าการขายสนิค้าเหล่านี้ จะเติบโตเช่นกัน 

ส่วนสนิค้าตู้ เติมเงินมือถืออาจจะชะลอตัว สนิค้าทั้ง 3 ประเภทนี้อยู่ในกลุ่มสนิค้าเชิงพาณชิย์  

 

ส าหรับสินค้าในอนาคตจะเน้นสินค้าเชิงพาณิชย์มากกว่าสนิค้าใช้ในครัวเรือน เช่น เคร่ืองรับช าระเงิน 

(Cash Register) ส าหรับร้านสะดวกซื้ อ ร้านค้าปลีก และเคร่ืองท าน า้หวานเกลด็หิมะภายในบ้านซึ่ง

สามารถใช้ในบ้านหรือร้านค้าได้ ตู้น า้ดื่มหยอดเหรียญและเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญจัดเป็นสนิค้ายอด

นิยมในหอพัก แต่ยังไม่มีแบรนด์ใดที่เป็นที่รู้ จัก นอกจากน้ียังมีกล้องวงจรปิด ซ่ึงคาดว่าสามารถ

ขยายตัวได้อกีมากโดยเฉพาะในประเทศไทยเน่ืองจากปัญหาอาชญากรรมที่เพ่ิมสงูข้ึน สนิค้าเหล่าน้ีเป็น

ตัวอย่างสนิค้าที่บริษัทสนใจที่จะท าการตลาดในอนาคต บริษัทจ าเป็นต้องพัฒนาสนิค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ

ตามความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป เช่น ตู้ เติมเงินมือถือซึ่งต้องปรับเปล่ียน

ซอฟแวร์ อย่างไรกต็าม ในระหว่างที่เศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัว บริษัทยังไม่เน้นการขยายงาน แต่เน้นความ

คล่องตัวในการบริหารงานและเน้นการให้บริการลูกค้ารายเก่าให้มีความสะดวกมากที่สดุ 

 

ส่วนยอดสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คาดการณ์ว่าจะคงที่ และบริษัทได้ช่วยลูกค้าโดยการยืด

ระยะเวลาผ่อนช าระ ซ่ึงน่าจะเป็นแนวทางที่ท  าให้ยอดสนิเช่ือดังกล่าว ดีขึ้น 

 

 คุณสุรเชษฐ ์วินิยกุล (ผูแ้ทนจำก สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) ขอสอบถาม 2 ประเดน็ ประเดน็แรก

ที่บริษัทเร่ิมเปล่ียนจากสนิค้าใช้ภายในบ้านมาเป็นสนิค้าเชิงพาณิชย์  แต่ปัจจัยความส าเรจ็และเป็นจุดที่

เป็นปัญหาของสินค้าเชิงพาณิชย์คือ การให้บริการหลังการขาย (after-sale service) เนื่องจากเป็น

สนิค้าเฉพาะ ที่ไม่สามารถซ่อมที่ร้านซ่อมทั่วไปได้ และถ้าสนิค้าเสีย ลูกค้าจะไม่สามารถประกอบธุรกิจ

ได้เลย จึงขอถามว่า บริษัทมีบริการ after-sale service อย่างไร ประเดน็ที่สอง ในรายงานประจ าปีปีน้ี 

บริษัทระบุว่ามีโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และประกาศเจตนารมณ์กับ IOD ไปแล้ว ขอชมเชย

บริษัทเป็นอย่างย่ิงที่ด าเนินการโครงการน้ี และขอทราบความคืบหน้าในการด าเนินการของโครงการ 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) กล่าวตอบว่า เร่ืองการบริการหลังการขาย (after-sale 

service) จะด าเนินการผ่านบริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากดั ซ่ึงให้บริการแตกต่างจากบริษัทอื่นที่ส่วน

ใหญ่มักจะตั้งเป็นศูนย์บริการ กล่าวคือ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากัด มีพนักงานที่ให้บริการทั่ว

ประเทศกว่า 200 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่างเหล่านี้ จะให้บริการซ่อม

สนิค้าให้แก่ลูกค้าถึงร้านค้าของลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องเสยีเวลาน าเคร่ืองมาซ่อมที่ศูนย์ซ่อม ส่วนสนิค้า

เสียบางช้ินที่อาจมีปัญหามากและใช้เวลาซ่อมนาน บริษัทจะน าเคร่ืองมือสองให้ลูกค้าใช้ทดแทนใน

ระหว่างซ่อม นอกจากนี้  ปัญหาเคร่ืองเติมเงินมือถืออาจเกิดจากปัญหาของผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 48 หนา้ 8 
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หากระบบล่ม บริษัทจะด าเนินการติดตั้งซอฟแวร์ให้สามารถรีเซ็ทระบบจากส่วนกลางได้ทันที ไม่

จ าเป็นต้องเดินทางไปแก้ไขที่ตู้ เติมเงินแต่ละเคร่ืองซ่ึงมีจ านวนมาก นอกจากน้ี พนักงานขายของบริษัทที่

ท างานกับบริษัทมาอย่างยาวนานจะมีความผูกพันกับลูกค้าของตน พนักงานขายเหล่านั้นจะมี

ความคุ้นเคยกับสนิค้าเป็นอย่างดี มีความสามารถในการซ่อมในเบื้ องต้น ลูกค้าจะมีความสนิทสนมกับ

พนักงานขาย ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้ นจะมีการติดต่อโดยตรงกับพนักงานขาย โดยพนักงานขายจะให้บริการ

ซ่อมทันทีแม้อยู่นอกเวลาท าการ บริษัทจึงไม่มีความกังวลในปัญหาเหล่านี้  อนึ่ง พนักงานของบริษัท

สามารถซ่อมแซมสนิค้าได้ทุกชนิดทุกประเภท ยกเว้นการเสยีหายที่ต้องซ่อมโดยช่างผู้ช านาญหรือโดย

ผู้ผลิตเท่านั้น 

 

ส าหรับโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการ กลต. และอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อ

คณะกรรมการอนุมัติแล้ว บริษัทจะสามารถเชิญผู้แทนจาก IOD เข้ามาตรวจสอบได้ บริษัทอาจมีความ

ล่าช้าในการด าเนินโครงการเนื่องจากบริษัทมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ เอกสารทุกฉบับต้องจัดท าค า

แปลเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อมีข้อคิดเห็นจากกรรมการ และหากต้องแก้ไขจะต้องจัดท าทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จึงท าให้ล่าช้า อย่างไรกต็ามบริษัทจะเร่งด าเนินการเพ่ือยื่นขอใบรับรอง (Certification) 

ให้เสรจ็ภายในปีนี้  

 

 คุณสุริยพงศ ์วฒันำศกัด์ิ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ขอทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ซิง

เกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากดั และ บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  

 

ประธำนฯ ตอบว่า บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากดั ได้ด าเนินการโดยแยกธุรกจิจากบริษัทเป็นเวลา 2 

ปีที่ผ่านมา ปีแรกมีผลขาดทุน ในปีที่สองมีผลก าไร 22 ล้านบาท ส่วนบริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) 

จ ากดั มีก าไรเลก็น้อยประมาณ 1 แสนกว่าบาท เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ส่วนบริษัท มีก าไร 

152 ล้านบาท ในปีหน้าบริษัทจะแยกรายละเอียดแสดงผลการด าเนินงานของแต่ละบริษัทตามที่ท่านผู้

ถือหุ้นเสนอ 

 

 คุณสุริยพงศ ์วฒันำศกัด์ิ ถามต่อไปว่า บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากดั มีลูกค้าในแต่ละปีกี่ราย และ

มีปริมาณการให้บริการเป็นอย่างไรบ้าง 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากัด ให้บริการ

ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกย่ีห้อ แต่ถ้าเป็นการซ่อมสนิค้าย่ีห้ออื่นจะให้บริการในเขตที่กรุงเทพมหานครเป็น

ส่วนใหญ่ งานซ่อมและติดตั้งที่มีปริมาณมากคือเคร่ืองปรับอากาศ คิดเป็นสดัส่วนลูกค้าผู้ใช้บริการแบบ

ไม่ประจ าเกอืบร้อยละ แปดสบิ (80%) อีกร้อยละ สบิ (10%) เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการแบบประจ า ทั้งนี้

ผู้บริหารของบริษัทได้ด าเนินการทดสอบใช้บริการการซ่อมซึ่ง ผลการซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศมีผล

เป็นที่น่าประทบัใจ จึงขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทดลองใช้บริการซ่อมและล้างเคร่ืองปรับอากาศ 

บริษัทจะขยายบริการซ่อม-ล้าง-ติดตั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าย่ีห้ออื่นด้วยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็

ตาม บริษัทก าลังจัดหาช่างผู้ช านาญการเพ่ิมก่อนที่เปิดให้บริการจริง ทั้งน้ีเพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการ

ให้บริการอย่างครบวงจรทุกชนิดทุกย่ีห้อ บริษัทอยากให้บริการของ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากัด 
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มีช่ือเสียงที่ดี โดยการแนะน าของลูกค้าเอง โดยไม่จ าต้องใช้สื่อโฆษณา เพราะหากให้บริการไม่ดี 

ภาพลักษณ์ของบริษัทจะเสียหาย การที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ทดลองใช้บริการของบริษัทด้วยตนเองแล้ว

ประชาสมัพันธใ์ห้บริษัท น่าจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกจิของบริษัทเป็นอย่างย่ิง 

 

 คุณสุพจน ์ เอ้ือชัยเลิศกุล (ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) แสดงความคิดเห็นว่า เป็นลูกค้าของ

บริษัทมาหลายปี ขอรับรองว่าเคร่ืองปรับอากาศที่บริษัทซ่อมดีจริง เคร่ืองปรับอากาศให้ความเยน็และ

ไม่มีเสียง บริษัทได้ล้างอุปกรณ์เคร่ืองอย่างสะอาดรวมทั้งฉีดน า้ยาฆ่าเช้ือซึ่งประทับใจมาก ขอเรียน

สอบถามเกี่ยวกับสดัส่วนหนี้ สนิต่อทุน ตามที่ปรากฏในงบการเงินว่ารวมสดัส่วนหนี้ สินต่อทุน  ของ

บริษัทย่อยด้วยหรือไม่ และขอเรียนถามเร่ือง Manufacturing Index คือ ก าลังการผลิตของบริษัทผ่าน

จุดต ่าสดุมาแล้วหรือไม่ ปีที่ผ่านๆ มา บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีมาโดยตลอด แต่ปี 2557 น้ีผลการ

ด าเนินงานลดต ่าลง ไม่ทราบว่าในปี 2558 ผลการด าเนินงานของบริษัทจะไม่ต ่ากว่าปี 2557 ใช่หรือไม่ 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า สดัส่วนหนี้ สนิต่อทุน รวมบริษัทย่อยแล้ว ส่วน

การคาดการณก์ารฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิไทยเป็นเร่ืองที่ตอบได้ยากมาก ยังไม่เห็นสญัญาณการฟ้ืนตัว แต่

บริษัทหวังว่าในช่วงคร่ึงปีหลังน่าจะดีขึ้ น เนื่องจากรัฐบาลเร่ิมผันเงินเข้าสู่ระบบ น่าจะเห็นผลได้ ในคร่ึง

ปีหลัง แต่ภาคเกษตรกรรมอาจไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ทันในปีนี้  ระหว่างบริษัทรอจังหวะการฟ้ืนตัวทาง

เศรษฐกิจ บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ และต้องมั่นใจว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตัวจริง 

จึงจะเร่ิมกลยุทธท์างการตลาดใหม่อกีคร้ัง 

 

 คุณสุพจน ์เอ้ือชยัเลิศกุล ถามต่อไปว่า บริษัทกล่าวว่าจะมีการพัฒนาสนิค้าใหม่ เช่น เคร่ืองรับช าระเงิน 

บริษัทจะมีลิขสทิธิ์หรือ Know How เป็นของตนเองหรือไม่ เพราะว่าบริษัทอื่นๆ สามารถพัฒนาสนิค้า

จนสามารถจดทะเบียนได้เป็นสินทรัพย์ของบริษัทเลย บริษัทจะท าได้หรือไม่ และอีกประการหนึ่ง 

บริษัทจะขยายกิจการไปยังประเทศเพ่ือนบ้านหรือไม่ เพราะบริษัทอื่นได้ขยายกิจการไปยังประเทศ

เพ่ือนบ้านมากขึ้น สดุท้าย ขอเป็นก าลังใจให้บริษัทเพราะถือหุ้นของบริษัทมานับสบิปีแล้ว 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า สนิค้าทุกอย่างที่บริษัทท าการตลาดมีสทิธิบัตร แต่

เป็นสิทธิบัตรของผู้ผลิตสินค้า เช่น เคร่ืองเติมเงินของบริษัทมีระบบทอนเงินซึ่งตู้อื่นไม่มีระบบนี้  ผู้ผลิต

สนิค้าจะมีสทิธบิัตร บริษัทกส็ามารถมีสทิธบิัตรได้ ส่วนการขยายกจิการในต่างประเทศ บริษัทไม่สามารถเปิด

กจิการในต่างประเทศได้ เน่ืองจากมีบริษัท SINGER ในประเทศอื่นอยู่แล้ว แต่บริษัทจะเป็นผู้จ าหน่ายสนิค้า

ให้แก่บริษัทแม่เพ่ือให้บริษัทแม่น าไปจ าหน่ายต่อในประเทศเพ่ือนบ้านเหล่านั้น อย่างไรกต็าม บริษัทมี

ร้านค้าสาขาชายแดน เช่น แม่สอด จ.ตาก จ.บึงกาฬ เป็นต้น โดยมีลูกค้าจากประเทศพม่าและลาวซึ่งจะข้าม

มาซื้ อสินค้าจากบริษัทเราเพ่ือไปจ าหน่ายต่อไป บริษัทมีแผนปรับปรุงร้านค้าสาขาชายแดนให้ทันสมัย 

สะดวก และฝึกอบรมพนักงานให้สามารถพูดภาษาของประเทศอาเซียนได้หลายภาษา  

 

 พญ. ปรำณี จงบญัญติัเจริญ (ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า สนิค้าตู้ เติมเงินมีคู่แข่งเพ่ิมมาก

ขึ้น ปัจจุบันแทบทุกพ้ืนที่จะมีตู้ เติมเงินย่ีห้อ “บุญเติม” ไม่ทราบว่าจะเป็น ผลเสียแก่บริษัทมากขนาด

ไหน และบริษัทมีกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิตู้ เติมเงินให้เป็นผู้น าได้อย่างไร 
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คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า บริษัทไม่ได้มองตู้ เติมเงินย่ีห้ออื่นว่าเป็นคู่แข่ง 

ตรงกันข้าม สินค้าตู้ เติมเงินย่ีห้ออื่นและตู้ เติมเงินของบริษัทที่มีอยู่เป็นจ านวนมากจะช่วยปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของผู้บริโภคให้นิยมการซื้ อแอร์ไทม์จากตู้ เติมเงินมากขึ้น ตู้ เติมเงินของบริษัทจะให้บริการ

แตกต่างจากตู้เติมเงินของบริษัทอื่น คือ ไม่เน้นจ าหน่ายตู้ในกรุงเทพฯ แต่จะเน้นจ าหน่ายตู้ตามหมู่บ้าน

ต่าง ๆ ในต่างจังหวัด นอกจากนี้  ตู้ของบริษัทอื่นเน้นท าเป็น Franchise และเช่าพ้ืนที่ตามหน้าร้าน

สะดวกซ้ือเพ่ือวางตู้และจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของพ้ืนที่ในอตัราที่แน่นอน แต่ตู้ของบริษัทน้ัน เจ้าของพ้ืนที่จะ

เป็นเจ้าของตู้ เอง รายได้จากการขายแอร์ไทม์ที่ได้จะเป็นของเจ้าของร้านทั้งหมด นอกจากนี้  การที่

เจ้าของร้านเป็นเจ้าของตู้ เอง ท าให้ตู้ของบริษัท ไม่ค่อยเปล่ียนแปลงที่ตั้งของตู้มากนัก และมีการดูแล

รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี แต่ตู้ ย่ีห้ออื่นจะเปล่ียนย้ายสถานที่มากกว่า และไม่ได้รับการดูแลรักษา

เนื่องจากผู้ครอบครองไม่ใช่เจ้าของตู้  ดังน้ัน การมีตู้ เติมเงินหลากหลายย่ีห้อน่าจะเป็นการกระตุ้นให้

สินค้าประเภทนี้ มีความตื่นตัว มีการทุ่มงบโฆษณา และมีการสร้างมูลค่าการตลาดให้เจริญเติบโตได้

อย่างก้าวกระโดดมากกว่าการที่มีตู้ของบริษัทเพียงเจ้าเดียว 

 

 คุณกิตติ งำมมหรตัน ์(ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า มีตัวเลขหรือการวิจัยหรือไม่ว่า ผู้เช่า

ซื้อเคร่ืองเติมเงินจะมีก าไรอยู่ในระดับใด 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า ก าไรของผู้เช่าซื้ อขึ้ นอยู่กับองค์ประกอบหลาย

อย่าง ก าไรของผู้เช่าซื้ อจะไม่เท่ากัน แต่โดยปกติรายได้ของผู้เช่าซื้ อแบ่งเป็น 2 รายการ คือ รายได้จาก

เติมเงินและ เงินคืน (Rebate) จากบริษัท แต่ก าไรของผู้เช่าซ้ือจะอยู่ที่จ านวนคร้ังของการเติมเงิน ซึ่ง

หากมีจ านวนมาก ย่ิงมีก าไรมาก นอกจากน้ี ยังข้ึนอยู่กับพ้ืนที่ของสถานที่ตั้งและจ านวนตู้ ในพ้ืนที่น้ัน

ด้วย บริษัทจึงมีวิธีบริหารจัดการโดยการลดจ านวนเงินค่างวดลงส าหรับพ้ืนที่ที่มีผู้เติมเงินน้อย เพ่ือให้

ลูกค้ามีเงินเหลือและไม่คืนตู้  ดังน้ัน ตู้ที่วางให้บริการจะเป็นตู้ที่มีก าไรทั้งสิ้น บางพ้ืนที่มีตู้มากกว่า 100 

ตู้  กล่าวคือ มีตู้ เติมเงินหยอดเหรียญในระยะทางทุกๆ กโิลเมตร 

 

 คุณสุริยพงศ ์วฒันำศกัด์ิ ถามว่า ในงบการเงินหน้า 153 รายได้จากการขายในงบการเงินรวมน้อยกว่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด เกิดจากการคืนตู้ ใช่หรือไม่ บริษัทมีวิธีการ

ลงบัญชีอย่างไร ค าถามที่สอง บริษัทเป็นผู้น าด้านการเช่าซื้ อ ไม่ทราบว่าบริษัทเราจะมีนโยบายขยาย

ธุรกจิเพ่ือท า Nano Finance และ Secured Loan หรือไม่ 

 

ประธำนฯ ตอบว่า รายได้จากการขายในงบการเงินเฉพาะมากกว่าในงบการเงินรวม เนื่องจากในการ

ขายสนิค้า ถ้าเป็นการขายเงินสด บริษัทจะบันทกึบัญชีเป็นรายได้จากการขายและปิดการขาย แต่ถ้าเป็น

การขายแบบเช่าซื้ อ บริษัทจะบันทึกการขายเป็นเงินสดให้กับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 

จ ากัด และบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)จ ากัดก็จะน าไปบันทกึเป็นการขายแบบเช่าซื้ อซึ่งจะมี

รายได้เป็นดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อด้วย และหากบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด มีการยึด

คืนสนิค้ากลับมา บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั กจ็ะให้มีการขายเป็นสนิค้ามือสองซึ่งจะมี

ราคาต ่ากว่าจากส่วนลด ท าให้บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด มีรายได้จากการขายต ่า เมื่อ
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น ามารวมกับงบการเงินของบริษัท จึงท าให้ยอดขายในงบการเงินเฉพาะมากกว่าในงบการเงินรวม 

เพราะมีการหักลบกนักบัยอดของบริษัทด้วยส่วนลดดังกล่าว  

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ท าธุรกิจเช่าซื้ อ และก าลังทดลองขายสนิค้าเงินผ่อนในห้างสาขา Makro รวมทั้งขายสนิค้า

ของย่ีห้ออื่นด้วย โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่น เช่น ห้าง 108 Shop และห้างอื่นๆ แต่ยังไม่ได้ท าอย่าง

เป็นทางการ เนื่องจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Back Office ให้แขง็แกร่งเสียก่อน และ

บริษัทมีแผนท าธุรกจิสนิเช่ืออื่นๆ เหมือนอย่างกลุ่ม SINGER ในประเทศอื่นด้วย   

 

หลังจากเสรจ็สิ้นการช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2557 และพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปน้ี 

 

มติ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย

คะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 144,339,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

3. พิจำรณำอนุมติัจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2557 และกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

ส ำหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

  

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วน้ัน บริษัทมีก าไรสทุธิ 241.4 ล้าน

บาท คณะกรรมการจึงเหน็ว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับปีบัญชี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 

0.53 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของก าไรสุทธิ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 20 

มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  

 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

 คุณสุริยพงศ ์วฒันำศกัด์ิ ถามว่า จากข้อมูลในหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556 บริษัทมีก าไร 320 

ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 0.45 บาท แต่ปี 2557 ก าไรน้อยกว่า แต่จ่ายเงินปันผลมากกว่า ขอค าอธบิาย 
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คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) ตอบว่า บริษัทพิจารณาเหน็ว่า ปีนี้บริษัทมีสภาพคล่อง

เพียงพอ ซึ่งไม่ได้ใช้ลงทุนอะไร บริษัทจึงเหน็สมควรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

 

 คุณวรพล เลำหะพลวฒันำ (ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า เหน็ด้วยกบัค าถามของท่านผู้ถือ

หุ้นที่ผ่านมา ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลน้อยมากถ้าเทยีบกบัราคาหุ้น แต่ปีน้ี

บริษัทจ่ายเงินปันผลมากขึ้น ท าให้แปลกใจ อยากทราบว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคืออะไร 

อตัราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 เหมาะสมหรือไม่ และถ้ามีสภาพคล่องแบบนี้ ในปีต่อไป จะจ่ายเงินปัน

ผลอย่างไร 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) ตอบว่า ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผล จะต้องให้

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ไม่สามารถคาดการณแ์ละให้ค ามั่นล่วงหน้าได้ แต่จะรับความคิดเหน็ของ

ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบันโยบายจ่ายเงินปันผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังต่อไปน้ี 

 

มติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น โดยจะ

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสทิธิผู้ถือหุ้นเพ่ือสทิธิ

ในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 20 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

22 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 144,339,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

4. พิจำรณำและอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

 

ก่อนเข้าสู่วาระนี้  ประธานฯ ขอให้นายบุญยง ตันสกุล ออกจากห้องประชุม นายบุญยง ตันสกุลได้ออกจาก

การประชุมในวาระนี้  

 

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อที่ 14 ของบริษัท ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปี 

กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจ าปี  

ผู้ถือหุ้นในคราวน้ี มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดังน้ี 

 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวง อศันี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 48 หนา้ 13 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของบริษัทรวมถึง

ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท จึงเสนอให้

เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

หนึ่ง โดยพิจารณาให้พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช กรรมการหมายเลข 1 เป็นกรรมการอิสระ 

เนื่ องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ระบุในรายงานประจ าปี 

2557  

 

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาตาม

กระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบ

ก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้ามายังบริษัท 

 

ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

 คุณเพ็ญศรี จินตนำนนท ์(ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัราถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม ซ่ึงบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึง

ต้องออก 3 ท่าน ไม่ใช่ 2 ท่าน 

 

คุณจนัทรจิรำ กอ้งทอ้งสมุทร(์เลขำนุกำรบริษทั) กล่าวตอบว่า บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน  

จ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสามส าหรับปีน้ี คือ 2 ท่าน เน่ืองจากในปี 2556  กรรมการออกจาก

ต าแหน่ง 3 ท่าน ในปี 2557 กรรมการออกจากต าแหน่งอกี 3 ท่าน ในปีนี้ จึงต้องออก 2 ท่าน ถ้าปีนี้

กรรมการออกจากต าแหน่ง 3 ท่านจะเกนิ 1 ท่าน ซึ่งบริษัทได้ตรวจสอบกบัส านักงานกฎหมายของกรม

พัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 คุณสุรเชษฐ ์ วินิยกลุ (ผูแ้ทนจำก สมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) ถามว่า ส านักงานคณะกรรมการ 

กลต. มีนโยบายในการเลือกกรรมการให้ใช้แบบการลงคะแนนเป็นแบบ cumulative voting  มาใช้กบั

การเลือกกรรมการ ไม่ทราบว่าบริษัทจะน าระบบการลงคะแนนเป็นแบบ cumulative voting มาใช้กบั

การเลือกกรรมการในปีต่อๆ ไป หรือไม่ 

 

ประธำนฯ ตอบว่า จะรับไปพิจารณาต่อไป 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้  

ให้ใช้วิธลีงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเกบ็จากผู้ถอืหุ้นส าหรับการออกเสยีงเลือกตั้ง

กรรมการแยกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเหน็ชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสยีงก็

ตาม 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 48 หนา้ 14 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

หลังจากที่ได้มีการซักถามที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาโดยกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกตาม

วาระไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างพิจารณา ที่ประชุมได้ลงมติ ดังน้ี 

  

มต ิ มีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีง

ดังต่อไปนี้  

 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวง อศันี ปราโมช ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 144,333,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9958 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0042 

 

2. นายบุญยง ตันสกุล ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีง 

ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 144,339,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญยง ตันสกุล กลับเข้าที่ประชุม 

  

5. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

  

นายบุญยง ตันสกุล ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากถึงก าหนดพิจารณาค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ

บริษัท และกรรมการตรวจสอบ จึงควรมีการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงต้องอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ส าหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ

เดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ 

ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

พร้อมเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2558 ควรจะเท่ากับจ านวน

ค่าตอบแทนส าหรับปี 2557 ดังนี้  

 

 2558 

(บำท/คน/ปี) 

2557 

(บำท/คน/ปี) 

ประธานกรรมการ 453,000 453,000 

กรรมการ 283,000 283,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 170,000 170,000 

กรรมการตรวจสอบ 136,000 136,000 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 48 หนา้ 15 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

 

ทั้งน้ี กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน

ดังกล่าว 

 

ประธานฯ  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน

เสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 144,339,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

6. พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

  

ประธานฯได้ให้นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอวาระน้ีต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น 

 

นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทครบ

ก าหนดต้องพ้นจากวาระตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งได้อีก 

และประธานฯได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ส าหรับรอบปีการเงินน้ี ทางบริษัทขอเสนอแต่งตั้ ง 

ส านักงานเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 

13 ซ่ึงตลอด 13 ปี ได้มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชี รวมผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเป็น 4 ท่าน เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ี่ กลต. ก าหนด โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชี ดังน้ี 

 

 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางศิริเพญ็ สขุเจริญย่ิงยง  3636 1 

2. นายเจริญ ผู้สมัฤทธิ์เลิศ  4068 - 

3. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  4409 - 

4. นายศักดา เกาทณัฑท์อง  4628 - 

 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยเสนอ

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,580,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประกอบด้วย 

 

 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 48 หนา้ 16 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

 งบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปี 900,000 900,000 900,000 1,010,000 

 งบการเงินประจ าปีส าหรับบริษัทย่อย 630,000 630,000 550,000 170,000 

 สอบทานงบการเงินและงบการเงิน 

รวมรายไตรมาส 

750,000 750,000 750,000 870,000 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

ส าหรับบริษัทย่อย 

300,000 300,000 300,000 - 

รวม 2,580,000 2,580,000 2,500,000 2,050,000 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 

พ.ศ. 2558 และก าหนดค่าตอบแทนตามอตัราที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 144,333,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9958 

ไม่เหน็ด้วย 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0042 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

 

7. พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอื่น

ใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ 

 คุณธรรมฤทธ์ิ เอกสมิทธ์ (ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) ขอสอบถาม 2 ค าถาม ค าถามแรก

เกี่ยวกบัตู้ เติมเงินที่มีการปรับราคาให้ต ่าลง ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าเก่าหรือไม่ ค าถามที่

สอง คือ สนิค้ามือสองที่จะขายที่ราคาคงเหลือ ไม่ทราบว่ามีค่าคอมมิสช่ันหรือไม่ และจะมีการขายเวียน

เพ่ือให้ได้รับค่าคอมมิสช่ันอกีหรือไม่ 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) ตอบว่า บริษัทมีนโยบายให้พนักงานใช้ความระมัดระวัง

ในการขายสนิค้าไม่ให้ขายสนิค้าในพ้ืนที่ที่ขายสนิค้าแบบเดียวกัน และให้ขยายการขายไปยังพ้ืนที่อื่นๆ 

เช่น หมู่บ้านอื่นๆ เพ่ือมิให้เกดิผลกระทบกบัลูกค้าที่เคยซ้ือสนิค้าและอยู่ระหว่างการผ่อนช าระ บริษัทมี

นโยบายการขายสนิค้ามือสองและจ่ายค่าคอมมิสช่ันตามราคาคงเหลือ และบริษัทมีการตรวจสอบที่ดี

และรัดกุม โอกาสที่จะเกดิปัญหาขายเวียนนี้ จึงไม่มี แต่ถ้าพบการกระท าแบบนี้  บริษัทจะลงโทษด้วยการ

ให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานทนัท ี
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 คุณวรรณกร ธรรมกุลำเลิศ (ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากมาประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นคร้ังแรก และได้รับฟังเกี่ยวกับการล้างเคร่ืองปรับอากาศ ขอให้ข้อมูลว่า กฟน. ให้บริการล้าง

เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองละ 300 บาท เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ ลดการ

ใช้ไฟ ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน จึงมีข้อเสนอแนะว่า บริษัทเราน่าจะร่วมมือกับ กฟภ. เพ่ือไปให้บริการล้าง

เคร่ืองปรับอากาศในต่างจังหวัดด้วย 

 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมาก บริษัทจะรับไว้พิจารณาตามที่

เหน็สมควรต่อไป 

 

 คุณณภทัร ปัญจคุณำธร (ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า บริษัทมีแผนซื้ อกิจการ โรงงานเพ่ือ

ผลิตสนิค้าให้แก่บริษัทหรือไม่ 

 

คุณบุญยง ตันสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการซื้ อกิจการเพ่ือ

ขยายธุรกจิ หากบริษัทมีความสนใจจะต้องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และต้องให้มีการตรวจสอบ

กจิการและบัญชีของโรงงานต่างๆ เหล่านั้นให้รอบคอบก่อน 

 

 คุณจุฑำพร  เลิศมณีทรพัย ์(ผูถ้ือหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า ท าไมบริษัทไม่ใช้รูปแบบเดิมใน

การท าธุรกจิ ท าไมต้องไปซื้อกจิการซึ่งดูแล้วยุ่งยาก ใช้เวลานาน และต้องบริหาร โรงงานเอง 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทพัฒนาขึ้นมาก บริษัท

ต้องการมีธุรกิจการให้บริการหลังการขายและเทคโนโลยีเป็นของตนเอง การที่ต้องอาศัยบุคลากรและ

เทคโนโลยีของบริษัทอื่น ย่อมไม่สะดวก นอกจากนี้  บริษัทต้องการความแน่นอนในเร่ืองแหล่งผลิต

สนิค้า ในอดีตผู้ผลิตสนิค้าจะเป็นรายใหญ่ เช่น SAMSUNG SHARP HAIER เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน

ผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการรายย่อย มากขึ้ น หากผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เหล่านี้ ประสพ

ปัญหาในการด าเนินกิจการ อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย การเข้าซื้ อกิจการหรือสร้างพันธมิตรกับ

ธุรกจิเหล่าน้ีจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเร่ืองแหล่งผลิตได้ 

 

 คุณจุฑำพร  เลิศมณีทรพัย ์ถามว่า บริษัทมีแผนเกี่ยวกบัเคร่ืองเติมน า้มันอย่างไร 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) น าเสนอ ภาพน่ิงเกี่ยวกับเคร่ืองเติมน า้มัน และอธิบาย

เพ่ิมเติมว่า ในระยะแรก บริษัทท าธุรกิจเคร่ืองเติมน า้มันเพียงเพ่ือทดแทนป๊ัมหลอด แต่ความจริงแล้ว

ธุรกิจนี้ มีโอกาสมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากประเภทของน า้มันในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมาก ท าให้

ต้องแยกประเภทตู้  ท าให้ลูกค้าจ าเป็นต้องซื้ อจ านวนหลายตู้  จนกระทั่งสามารถขยายโอกาสธุรกิจใหม่

ด้วยการขายส่งน า้มันถึงที่ ปัจจุบันกรมธุรกจิพลังงานออกประกาศเกี่ยวกบัมาตรฐานความปลอดภัยของ

ตู้น า้มัน ท าให้ตู้ ย่ีห้ออื่นในท้องตลาดใช้ไม่ได้หรือต้องน ากลับมาปรับเปล่ียนตามมาตรฐานใหม่ทั้งหมด 

ซึ่งท าให้บริษัทมีโอกาสขายตู้น า้มันที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้าเก่าที่เคยเป็นป๊ัมหลอดรวมทั้งลูกค้าใหม่  
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 คุณจุฑำพร  เลิศมณีทรพัย ์ถามว่า บริษัทขายตู้ได้ประมาณกี่ตู้ ต่อเดือน 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า โดยประมาณ 400-500 ตู้ ต่อเดือน โดยที่ยัง

ไม่ได้ท าแผนการโฆษณาใดๆ ถ้าสามารถรักษาระดับนี้ ไปได้เร่ือยๆ น่าจะเป็นการเพียงพอ และสามารถ

ต่อยอดขายน า้มันต่อไปได้ 

 

 คุณธนภณ บูรณะโอสถ ถามว่า ตู้น ้ามันตั้งแต่รุ่นแรกได้ปฏิบัติตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน

ตั้งแต่แรกหรือไม่ 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่) ตอบว่า กรมธุรกิจพลังงานออกประกาศเกี่ยวกับ

มาตรฐานความปลอดภัยของตู้ใหม่ ท าให้ตู้น า้มันรุ่นแรกประมาณเกอืบ 4,000 ตู้มีความสงูไม่เพียงพอ 

ต้องน ากลับมาปรับความสงูใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ภายใน 2 ปี ซึ่งหากไม่สามารถปรับปรุงได้

กจ็ะให้มีการรับซื้อคืนเพ่ือน าไปขายในประเทศอื่นที่สามารถใช้ตู้น า้มันรุ่นแรกน้ีได้ 

 

 คุณธนภณ บูรณะโอสถ ถามต่อไปว่า แสดงว่าบริษัทต้องมีการรับซื้อคืนตู้ เก่า 

 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) ตอบว่า บริษัทมีการรับเทร์ินตู้ โดยให้ราคาส่วนลด หนึ่ง

หมื่น (10,000) บาท  

 

 คุณ สุพจน ์เอ้ือชยัเลิศกุล ถามว่า เร่ืองรูปภาพการท าบายศรีตู้น า้มันนั้น ชาวอิสานมีวิถีชีวิตแบบนี้ จริง 

เพราะเขาถือว่าตู้น า้มันเป็นสมาชิกในครอบครัว พนักงานของบริษัทน่าจะเข้าไปร่วมในกิจกรรมแบบนี้

ด้วยเป็นการประชาสมัพันธส์นิค้าไปด้วย 

 

คุณบุญยง ตันสกุล (กรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่)  น าเสนอภาพนิ่งเพ่ิมเติม และอธิบายเพ่ิมเติมว่า

ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน า พร้อมทั้งเชิญให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมดูภาพกิจกรรมการเดินตลาดหรือ 

“SINGER คาราวาน” กบัเคร่ืองปรับอากาศ ท าให้ยอดขายเคร่ืองปรับอากาศของบริษัทเพ่ิมสงูขึ้ นเกือบ

ร้อยละ ร้อย (100%) บริษัทจะท ากิจกรรมแบบนี้ กับตู้แช่และสนิค้าอื่นๆ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะท าทุก

วิถีทางเพ่ือให้มีผลประกอบการที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 

เมื่ อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้แถลงขอบคุณผู้ถือหุ้นและ

คณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี และแถลงปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น. 

 

  

 

 

              

      

(นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ)์ 

ประธานที่ประชุม 

บันทกึการประชุมโดย:    บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก จ ากดั 


