
1924856-1 

 

 

บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ ครั้งท่ี 49 

    

เวลาและสถานท่ี 

 

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 

30 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

 ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร 

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังน้ี 

 

บริษทัมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 6 ท่าน จากทั้งส้ิน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

1. นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา 

  และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายพิพิธ พิชัยศรทตั   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายวิชัย กุลสมภพ   กรรมการ 

6. นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์  กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมจากบริษทั ซิงเกอร ์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 1 ท่าน คือ 

 

1. นายสยาม อุฬารวงศ์   กรรมการผู้จดัการ 

 

ผูส้อบบญัชี คือ 

 

 นางศิริเพญ็ สขุเจริญย่ิงยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3636 จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชยสอบ

บัญชี จ ากดั 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ 

 

 นางกาญจนา สทุธปิระภา จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก จ ากดั 

 

อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิ คือ 

 

 นางสาววิรดา ทรงเหรียญชัย ผู้รับมอบอ านาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

 

  

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 49 หนา้ 2 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

 เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีง บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ท่าน คือ นายสมชาย แพงเพช็ร์ 

เป็นอาสาสมัคร เพ่ือตรวจสอบและร่วมเป็นผู้สงัเกตการณน์ับคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ ด้วย 

 

 นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอน และวิธปีฏบิัติในการ

ออกเสยีงลงคะแนนในแต่วาระ ดังนี้  

 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ถือหุ้นหน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ หน่ึงหุ้นต่อหน่ึง

เสยีง 

 

2. การลงมติและการนบัคะแนนเสียง 

 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ในแต่ละระเบียบวาระได้ใน

บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน 

 

 เมื่อประธานที่ประชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯจะถามที่ประชุมก่อนว่าผู้ถือหุ้นราย

ใดไม่เหน็ด้วยกบัมติที่เสนอ หรืองดออกเสยีง ในกรณทีี่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบตามเสนอ โดยให้ประธานฯแถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็น

เอกฉันทเ์หน็ชอบในระเบียบวาระดังกล่าว 

 

 หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอรับใบออกเสยีง

ลงคะแนนที่แจกให้ผู้ถือหุ้นไว้ก่อนแล้ว 

 

 การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีง โดยจะน าคะแนน

เสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 

และถือว่าคะแนนเสยีงส่วนที่เหลือคือมติเหน็ด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระน้ันๆ 

 

 ทั้งน้ี บริษัทจะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสยีงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน ซ่ึงจะแสดงผลการ

ออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

จากจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 

 

 ส าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ของ

บริษัท ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสยีงจะให้เป็นไปตามที่

ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสอืมอบฉันทะ 

 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเร่ิมเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสทิธิลงคะแนนเสยีง

ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป 

 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด 

เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตร



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 49 หนา้ 3 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

ลงคะแนน และมอบให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้น าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมา

รวมนับคะแนนให้ เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ 

 

3. มติของท่ีประชุม 

 วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ห้าสบิสอง (52%) ของจ านวนหุ้นทั้งหมด

ที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 วาระที่ 4 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระน้ันถือว่าเป็นวาระ

ปกติ แต่จะมีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายๆ ไป 

 วาระที่ 5 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน

เสยีง สองในสาม ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 

 

 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 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่

ประชุมในคร้ังนี้  โดยผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมิได้มีการคัดค้าน 

 

เร่ิมการประชุม 

 

 นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานฯที่ประชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุม

ว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และด้วยการรับมอบฉันทะเป็นจ านวน หนึ่งร้อยสามสิบหก (136) ราย ถือหุ้น

รวมกันเป็นจ านวนทั้งสิ้ น หนึ่งร้อยสิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอด็ (116,677,061) หุ้น คิดเป็น 

ร้อยละ สี่สบิสามจุดสองสอง (43.22%) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 270,000,000 หุ้น และครบเป็นองค์

ประชุมตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นประธานฯได้กล่าวเปิดการประชุม 

 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ครั้งท่ี 48 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 

2558 

 

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 48 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2558 และบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 49 เพ่ือพิจารณาก่อนหน้าน้ีแล้ว 

 

 

 

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมเป็นอย่างอื่น  
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หลังจากที่ประชุมได้พิจารณา จึงมีมติเป็นเอกฉันท ์ดังต่อไปนี้  

 

มต ิ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 48 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 

ด้วยคะแนนเสยีง ดังต่อไปนี้  

 

เหน็ด้วย 116,689,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายละเอยีดของรายงาน

ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ไว้ด้วยกนั และได้

น าส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจากสภาวะเศรษฐกจิในปีที่ผ่านมา ท าให้ผลการด าเนินงาน

ปี พ.ศ. 2558 บริษัทมีผลก าไรสทุธริวมทั้งปีเท่ากบั 143.2 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นหุ้นละ 0.53 บาท 

จากราคามูลค่าหุ้นหุ้นละ 1 บาท ประธานฯจึงขอให้นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์ (กรรมการและผู้อ านวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ช้ีแจงรายละเอยีดให้ที่ประชุมรับทราบ 

 

นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์ในฐานะกรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2558 ที่ผ่านมา และแผนการด าเนินงานในปีต่อๆ ไปของบริษัทโดยบรรยายรายงาน การฉาย

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว เพ่ือช้ีแจงรายละเอยีดเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และผลงานที่จะน าเสนอ ซ่ึงสรุป

ได้ดังต่อไปนี้  

 

ผลการด าเนินงานของบริษัทนั้น อาจท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทยีบบริษัทกับเคร่ืองบิน กล่าวคือการ

ที่เคร่ืองบินจะบินไปสู่จุดหมายได้น้ันจะต้องมีเคร่ืองยนต์ซ่ึงเปรียบได้กับกลยุทธ์และพนักงานในบริษัท ต้อง

มีลมส่งท้ายซึ่งเปรียบได้กับสินค้าและบริการ ส่วนลมปะทะหน้านั้นเปรียบได้กับเศรษฐกิจและลูกค้าของ

บริษัท ทั้งน้ี เศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาน้ัน ถือได้ว่าเป็นลมปะทะหน้า ที่เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ

ธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาไม่ดี รายได้ของคนในต่างจังหวัดลดลงมาก หนี้ สาธารณะ

เพ่ิมมากข้ึน ราคาพืชผลทางการเกษตรลดลง อย่างไรกด็ีบริษัทได้พยายามรักษาเป้าหมายของก าไรที่วางไว้ 

โดยลมส่งท้าย คือสนิค้าและบริการที่บริษัทขาย และเคร่ืองยนต์คือกลยุทธแ์ละพนักงานของบริษัท ได้ท างาน

อย่างเต็มที่ ดังน้ันแม้ลมปะทะหน้า ที่ผ่านมาแรงมาก บริษัทยังคงสามารถฟันฝ่าน าเคร่ืองบินล านี้ เข้าสู่

เป้าหมายในเร่ืองของการท าก าไรในที่สดุ โดยมีรายละเอยีดดังจะได้กล่าวต่อไป 

 

ในปีที่ผ่านมารายได้โดยรวมของบริษัทลดลงไปประมาณ 4.3% เนื่องจากรายได้จาการขายสนิค้าของบริษัท

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าซิงเกอร์ ลดลงประมาณ 7.6% และรายได้ของดอกเบี้ ยจากสัญญาเช่าซื้ อลดลง 

9.8% เน่ืองจากยอดขายลดลง และบริษัทได้ปิดบัญชีเช่าซ้ือมากข้ึน เพ่ือจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนกับ

องค์กรในปีที่ผ่านมา 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 49 หนา้ 5 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   

 

 

อย่างไรกด็ี บริษัทมียอดขายจากสนิค้าอื่นๆซึ่งแต่เดิมบริษัทไม่มี คือรายได้จากการขายโทรศัพทม์ือถือซึ่งท า

ยอดขายได้ถึง 51 ล้านบาท และรายได้จากการจ าหน่ายน า้มัน 3 ล้านบาท นอกจากนั้นรายได้ส่วนเงินคืน 

(Rebate) จากเวลาสื่อสารทางอากาศ (Airtime) 63 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้ น 108.9% นอกจากนั้นบริษัทมี

รายได้จากการให้บริการนั้นเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 25.8% และมีรายได้อื่นๆ คิดเป็น 34.7%  เช่นการเกบ็เบี้ ย

ปรับ ที่ลูกค้าที่ค้างช าระ ซ่ึงแต่เดิมบริษัทไม่เคยเกบ็เบี้ ยปรับดังกล่าว  

 

ส าหรับยอดขายของสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าซิงเกอร์ที่ลดลงไปอย่างมากคือ ตู้ เติมเงินหยอดเหรียญ 

และตู้น า้มันหยอดเหรียญซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสงู และ

สินค้าเหล่านี้ มีราคาแพง เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีจึง ท าให้ยอดขายตก โดยยอดขายสินค้าอื่นๆก็ลดลงทั้งหมด

เช่นกัน ยกเว้นเคร่ืองปรับอากาศ และโทรทัศน์ เน่ืองจากปีที่แล้วอากาศร้อนมาก ส่วนโทรทัศน์ที่ผลิตโดย

บริษัทนั้นมีคุณภาพดีแต่ราคาสูงกว่าราคาทั่วไปในตลาด เมื่อยอดขายไม่ดีบริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลด

ราคาลง ดังนั้นแม้ว่ายอดขายของโทรทศัน์จะเพ่ิมขึ้นแต่รายได้ของโทรทศัน์ไม่เพ่ิมขึ้ น เนื่องจากขายในราคา

ต ่าลงท าให้รายได้น้อยลง อย่างไรกด็ี มีเพียงยอดขายเคร่ืองปรับอากาศที่มีการปรับตัวข้ึน 41.9% ดังนั้น

กล่าวได้ว่ายอดขายโดยรวมของสนิค้าเคร่ืองใช้ภายในบ้าน (Household) ลดลง 

 

สดัส่วนของสนิค้าที่บริษัทขายได้ในปี 2557 แบ่งเป็น ตู้แช่เยน็ 22% เคร่ืองปรับอากาศ 10% เคร่ืองซักผ้า 

10% ตู้ เยน็ 9% ตู้ เติมเงินหยอดเหรียญ 16% ตู้ เติมน า้มันหยอดเหรียญ 14% โทรทศัน์ 10% จักเยบ็ผ้า 

3% และอื่นๆอีก 5% ทั้งน้ีในปี 2558 มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของรายได้ เช่น ตู้แช่เยน็จากเดิม 22% 

ลดลงเหลือ 20% โดยสนิค้าที่เพ่ิมคือเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ิมจาก 10% เป็น 15% แต่สนิค้าที่ลดลงมากคือ 

ตู้ เติมเงินหยอดเหรียญ และตู้น า้มันหยอดเหรียญ เพราะสินค้าสองตัวนี้ ราคาสงู จึงท าให้บริษัทเข้มงวดใน

การขายให้กบัลูกค้า  

 

เมื่อแยกสดัส่วนของสนิค้าระหว่างสนิค้าที่ใช้ภายในบ้าน เช่น เคร่ืองซักผ้า โทรทศัน์ จักรเยบ็ผ้า เป็นต้น กับ

สนิค้าเชิงพาณชิย์ เช่น ตู้ เติมเงินหยอดเหรียญ ตู้ เติมน า้มันหยอดเหรียญ ตู้แช่เยน็ เป็นต้น พบว่า สนิค้าที่ใช้

ภายในบ้านมียอดขายเพ่ิมขึ้ น 8% ในขณะที่สนิค้าเพ่ือการพาณิชย์มียอดขายลดลง 19% แต่เมื่อรวมแล้ว

ยอดขายโดยรวมลดลง 7% เมื่อเทยีบรายได้ระหว่างไตรมาสต่อไตรมาส ระหว่างปี 2557 กับปี 2558 เห็น

ได้ว่าสดัส่วนอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน คือประมาณ 20% ทั้งนี้ ดอกเบี้ ยในไตรมาส 3 และ 4 ลดลงจากเดิมในปี 

2557 ที่ 25-26% เหลือ 23-24% ในปี 2558 ส าหรับก าไรเมื่อเทยีบกนัแล้ว ลดลงทุกไตรมาสยกเว้นไตร

มาสที่ 4 ที่ปี 2558 ที่มีก าไรเพ่ิมขึ้น อย่างไรกด็ีโดยรวมแล้ว ก าไรลดลง ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทนั้นมาจากการ

ขาย 73% มาจากดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าซื้อ 22% ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น โดยแนวโน้มรายได้ส่วนเงินคืน 

(Rebate) จากเวลาสื่อสารทางอากาศ (Airtime) มีเพ่ิมมากขึ้น และอาจพัฒนาเป็นรายได้หลักของบริษัทใน

อนาคต  

 

ส าหรับก าไรสุทธิลดลงจาก 211 ล้านบาท เป็น 143 ล้านบาท อันเป็นผลจากยอดขายที่ตกลงไปตาม

รายละเอียด  อย่างไรกด็ีก าไรของบริษัทไม่ได้ลดลงมากเท่าที่ควรจะเป็นตามเศรษฐกิจ เนื่องจากการลดลง

ของพนักงานขายโดยบริษัทไม่ได้เสียต้นทุน กล่าวคือพนักงานขายไม่ได้มีเงินเดือนประจ าเมื่อขายไม่ได้

พนักงานได้ลาออก คงเหลือแต่เพียงพนักงานที่ขายได้เท่าน้ัน เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี สนิค้าขายไม่ได้ บริษัทจะ

ท าการปิดร้านสาขาและมีการโอนย้ายพนักงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนของบริษัทได้  
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ค่าใช้จ่ายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท  าให้ก าไรสุทธิลดลง ซ่ึงต้นทุนขายของไตรมาสที่ 4 ปี 2557 คือ 53% แต่

ต้นทุนขายที่ไตรมาสเดียวกนัของปี 2558 คือ 57% เน่ืองจากการลดราคาของโทรทศัน์ และมีการขายสนิค้า

อื่นเพ่ิมขึ้ น เช่น โทรศัพทม์ือถือ เป็นต้น โดยก าไรขั้นต้นของโทรศัพทม์ือถือนั้นอยู่ในอัตรากว่า 12% เมื่อ

เทยีบกบัสนิค้าอื่นของบริษัทที่มีก าไรข้ันต้นที่อัตรากว่า 30% นอกจากนั้นก าไรสทุธิในส่วนของดอกเบี้ ยจาก

สญัญาเช่าซื้อลดลง เน่ืองจากมีการปิดบัญชีมากขึ้น  

 

ส าหรับสดัส่วนเงินกู้ของบริษัทแบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาว 15% และเงินกู้ระยะสั้น 85% รวม 1,024 ล้านบาท 

โดยบริษัทได้บริหารควบคุมให้อยู่ในระดับที่ดีโดยตลอด มี gearing ratio ไม่เกิน 0.7 ส าหรับ หนี้ สนิต่อทุน

และหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  มีแนวโน้มลดลงและยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ สัดส่วน

ทางด้านอัตราทางการเงินลดลง  เกิดจากก าไรสทุธิที่ลดลง แต่กยั็งรักษาระดับที่ดีไว้ได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปัน

ผลมีนโยบายจะจ่ายที่ 0.30 บาทต่อหุ้น 

 

ส าหรับแนวทางในการด าเนินการต่อไป คือการท าให้มีก าไรเพ่ิมข้ึนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่อ านวย ทั้งน้ีบริษัท

จะน าจุดเด่นในเร่ืองของย่ีห้อ “ซิงเกอร์” ที่เป็นที่รู้จักของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด โดยบริษัทมีพนักงานขายอยู่

ประมาณ 2 ถึง 3 พันคน และเป็นบริษัทที่มีการขายแบบ ซ้ือได้ด้วยเงินสดและเงินผ่อน และให้บริการขาย

ถึงบ้าน นอกจากนั้นบริษัทก าลังปรับปรุงระบบให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้ น รวมทั้งเครือข่ายทางด้าน

บริการของการขายของบริษัท โดยบริษัทเช่ือว่าสิ่งเหล่านี้  จะเป็นผลท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัท

เพ่ิมขึ้น 

 

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายเดิม ผลของการเข้าถือหุ้นโดย บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) นั้น ท าให้บริษัทมี

ทางเลือกมากข้ึนในการปรับเปล่ียนนโยบาย และวิธกีารด าเนินงานต่างๆ ของบริษัท เช่น บริษัทได้ขายสนิค้า

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าอื่น หรือขายสินค้าใหม่ๆ และเทคนิคการให้บริการต่างๆกับลูกค้า เป็นต้น สิ่ง

เหล่าน้ีจะท าให้บริษัทสามารถแข่งขันกบัผู้อื่นได้  

 

ประธานฯขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

 คุณอมร โคภนิชเจริญ ถามค าถาม 2 ประเดน็ ได้แก่ ยอดขายของสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ลดลง ซึ่งเป็น

สินค้าที่ท  าก าไรให้บริษัทได้มาก เมื่อบริษัทขายสินค้าในราคาสูงขึ้ น อยากทราบว่าจะขายได้มากขึ้ น

หรือไม่ และการควบคุมหนี้ เสยีจะเป็นอย่างไร 

 

 คุณไพฑูรย ์ศุกรค์ณาภรณ ์(กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน) กล่าวตอบว่า ขณะนี้

บริษัทพยายามขยายระยะเวลาการผ่อนช าระสินค้าให้ยาวขึ้ น พร้อมปรับลดยอดช าระแต่ละงวดลง 

บริษัทได้ควบคุมการขายสนิค้าเชิงพาณชิย์ พร้อมทั้งได้ขายตู้น า้มันหยอดเหรียญที่เป็นตู้แบบเดิม ซึ่งใน

ไตรมาสที่ 2 จะท าให้บริษัทสามารถจ าหน่ายตู้น า้มันหยอดเหรียญรุ่นใหม่ เพ่ือช่วยการขายของบริษัทให้

กลับมา ส าหรับสนิค้าตู้แช่ ได้มีการขยายระยะเวลาการผ่อนช าระสนิค้าให้ยาวข้ึน  

 คุณอมร โคภนิชเจริญ ถามคุณอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา ว่า Jaymart เข้ามาร่วมกับ SINGER แล้วจะช่วย

สนับสนุน SINGER อย่างไร 
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 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า Jaymart จะช่วยเสริมให้ SINGER 

แขง็แรงขึ้นในขั้นต้น โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทขายโทรศัพทม์ือถือ Sumsung รุ่น S7 โดยจะ

เร่ิมด าเนินการในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ซึ่งโดยปกติ Jaymart ขายได้เป็นหมื่นเคร่ือง และ 

Jaymart จะจัดจ าหน่ายให้ SINGER ในราคาพิเศษ เพ่ือ SINGER จะได้มีก าไรต่อเคร่ืองสูง และเมื่อ

บริษัทขายแบบผ่อนช าระ บริษัทยังสามารถมีรายได้จากดอกเบี้ ยเพ่ิมขึ้ นอีก เมื่อครบก าหนดแผนการ

ขายแต่ละช่วง ถ้ามีสนิค้าเหลือสามารถคืนได้ และท าโครงการใหม่ต่อไป SINGER จะไม่มีปัญหาเร่ือง

สนิค้าคงเหลือ  

 

 คุณอนุ  ว่องสารกิจ ถามว่า เร่ืองการขาย และนโยบายการคืนสนิค้า และค่าปรับ  ถามว่ามีการเรียกคืน

สนิค้า และค่าปรับอย่างไร 

 

 คุณไพฑูรย ์ศุกรค์ณาภรณ ์(กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน) กล่าวตอบว่า บริษัท

มีการยึดคืนเพ่ิมขึ้ นตามภาวะเศรษฐกิจ สินค้าที่ยึดคืนสามารถน าไปขายต่อในราคาคงเหลือ หากขาย

ไม่ได้บริษัทจะท าการลดราคา ส่วนการเกบ็ค่าปรับท าเพ่ือให้ลูกค้ามีระเบียบวินัยในการช าระเงิน และยัง

น าระบบ Direct Payment System (DPS) มาใช้เพ่ือให้ลูกค้าสามารถช าระโดยตรงกับธนาคาร ทั้งนี้

ยอดยึดคืนสนิค้า ไม่เกนิร้อยละ สบิ (10%) โดยประมาณ 

 

 คุณอนุวงศ ์สารสิน ถามว่า Jaymart จะดูแลช่วยสนับสนุน SINGER ต่อไปตลอดหรือไม่ และสนิค้า 

multibrand มีแนวโน้มที่บริษัทจะได้ก าไรมากน้อยอย่างไรเน่ืองจากมีช่องทางการขาย online มาก 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า ในอดีตระบบการท างานของ SINGER 

ที่ใช้มานาน มีทั้งข้อดีและข้อเสยี แต่ส่วนที่เป็นจุดอ่อน (gray area) ได้แก่เร่ืองการเกบ็เงิน ถ้าเมื่อใด

พนักงานขายค านึงถึงเร่ืองการเกบ็เงินเป็นรายได้จะท าให้เกิดผลเสียตามมา ดังนั้น พนักงานขายควร

เน้นเฉพาะการขาย ดังน้ันระบบการเกบ็เงินที่มีประสทิธิภาพคือ Direct Payment System (DPS) ซึ่ง

ต้องใช้ระบบเป็นตัวเกบ็เงินแทนการให้พนักงานเป็นคนเกบ็เงิน เพราะเงินยิ่งผ่านหลายมือเงินจะยิ่ง

ลดลง อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการเกบ็เงินอีกด้วย ซึ่งควรปรับให้เป็นสากล มีระบบรองรับ และขจัด

ปัญหาเงินร่ัวไหล จะท าให้ระบบการเกบ็เงินแขง็แรงขึ้ น เร่ิมจากการขายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะให้ JMT 

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Jaymart ที่มีความเช่ียวชาญด้านการเกบ็เงินเก่งที่สดุเข้ามาช่วยเหลือ และคิด

ค่าบริการเพียงร้อยละ สาม (3%)  การเกบ็เงินควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและร่ัวไหลน้อยที่สุด 

Jaymart อยากท าให้ SINGER กลับมาแขง็แรง ส่วน Multi brand เช่ือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด

ของทุกบริษัท แต่การขายสนิค้าจะชนะได้เช่ือว่าข้ึนอยู่กบัการบริหารว่าใครบริหารได้ดีกว่า 

 

 คุณสุพจน ์เอ้ือชยัเลิศกุล (ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) แสดงความคิดเหน็ว่า 

o เท่าที่ได้รับทราบการควบรวมกิจการของ SINGER สิ่งที่ท  ามาหลายสิ่งเห็นด้วยโดยเฉพาะเร่ืองการ

เก็บเงิน DPS อยากให้เน้นเป็น e-statement ซึ่ งจะเข้ากับโครงการของรัฐบาล SINGER กับ 

Jaymart น่าจะท าได้ดี 

o สนิค้าใหม่ที่ควรพิจารณา คือ กล้องติดหน้ารถยนต์ 
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o เท่าที่ดูจากการเกบ็เงิน และสนิค้าโภคภัณฑป์รับตัวสงูข้ึน ในระยะสั้น และระยะกลางจะเป็นอย่างไร 

ภาพรวมเศรษฐกจิ บริษัทมองว่าต ่าสดุแล้วหรือยัง ของ SINGER น่าจะผ่านจุดต ่าสดุไปแล้วหรือยัง 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า ทาง JMT เพ่ิงเซน็สญัญาซื้ อระบบจาก

ญ่ีปุ่น ในราคา 600 ล้าน ต่อไปเมื่อมีระบบรองรับจะสามารถปล่อยเงินได้ เพราะระบบท างานได้อย่าง

รวดเรว็ผ่านโทรศัพทม์ือถือ ในส่วนของ SINGER จะน าระบบนี้มาใช้ได้หรือไม่ต้องพิจารณาก่อนเพราะ

ลงทุนสงู ส่วนเร่ืองนโยบายปัจจุบัน เพ่ือให้พนักงานได้ให้ความร่วมมือท าให้ SINGER แขง็แรง ถึงแม้

พนักงานขายมีรายได้จากการเกบ็เงินลดลง แต่พนักงานขายจะมีรายได้จากการขายสนิค้าที่หลากหลาย

และเขาจะเป็นนักขายมืออาชีพจริงๆ ไม่ใช่นักเกบ็เงิน ในอนาคตบริษัทต้องน าเทคโนโลยีมาใช้แน่นอน 

ซึ่งต่างประเทศใช้มาอย่างแพร่หลาย ดังนั้นบริษัทต้องลงทุน ส่วนเร่ืองสินค้าใหม่นั้น ทางทีมงาน 

Jaymart ก าลังหาสนิค้าใหม่ ต่อไปจะไม่มีพนักงานขายคนใดจะได้รับค่าคอมมิช่ันน้อย หากเป็นนักขาย

มืออาชีพที่ขยันเพราะจะมีสนิค้าหลากหลายให้ขาย  

 

ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 1-2 น่าจะเป็นจุดต ่าสุดแล้ว แต่เป็นหน้าที่ที่จะต้องขับเคลื่อน

ให้เติบโต กล้าตอบได้ว่า ไตรมาสที่ 1-2 คือจุดต ่าสดุของบริษัทแล้ว 

 

หลังจากเสรจ็สิ้นการช้ีแจงผลการด าเนินงานของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2558 และพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปน้ี 

 

มติ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย

คะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 117,026,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9915 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0085 

 

3. พิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วน้ัน บริษัทมีก าไรสทุธิ 143.2 ล้าน

บาท คณะกรรมการจึงเหน็ว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับปีบัญชี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 

0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของก าไรสุทธิ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 15 

มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
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ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังต่อไปน้ี 

 

มติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น โดยจะ

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสทิธิผู้ถือหุ้นเพ่ือสทิธิ

ในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

27 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 117,026,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9915 

ไม่เหน็ด้วย 0.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0085 

 

4. พิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อที่ 14 ของบริษัท ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปี 

กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจ าปี  

ผู้ถือหุ้นในคราวน้ี มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้  

 

1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายวิชัย กุลสมภพ   กรรมการ 

 

และเน่ืองจากวาระการประชุมน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในมติที่ประชุม จึง

ขอให้ท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุม เพ่ือให้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโดยปราศจากผู้มีส่วน

ได้เสยี 

 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมถึงกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ในปีน้ี ได้พิจารณา

เห็นถึงประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของบริษัทรวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 

ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตาม

ก าหนดวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ ง โดยพิจารณาให้ 

นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง และนายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี  กรรมการหมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็น

กรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ซึ่งมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ระบุในรายงาน

ประจ าปี 2558 

 

ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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หลังจากที่ได้มีการพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาโดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระไม่อยู่ในห้อง

ประชุมในระหว่างพิจารณา ที่ประชุมได้ลงมติ ดังน้ี 

  

มต ิ มีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีง

ดังต่อไปนี้  

 

1. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย

คะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 120,526,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9917 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0083 

 

2. นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน

เสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 120,526,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9917 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0083 

 

3. นายวิชัย กุลสมภพ ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีง 

ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 120,526,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9917 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0083 

 

ประธานฯได้ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม 

  

5. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี พ.ศ. 2559 

  

ประธานฯได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากถึงก าหนดพิจารณาค่าตอบแทนรายปีของกรรมการบริษัท และ

กรรมการตรวจสอบ จึงควรมีการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงต้องอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา และเสนอว่า ในปัจจุบัน

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ตามกฎหมายของกรรมการเพ่ิมขึ้ น และบริษัทมิได้ปรับปรุงเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยปรับปรุงคร้ังสดุท้ายในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 โดยยังยึดถือ

แนวปฏิบัติ คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผล

ประกอบการ ขนาดธุรกจิ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน 
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จึงขอเสนอค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและและกรรมการตรวจสอบ ประธาน

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ส าหรับปี 2559 ควรจะมีการปรับเพ่ิม

ค่าตอบแทนจากปี 2558 ดังนี้  

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

(ปีท่ีเสนอ) 

เพิม่ข้ึน % 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท ปีละ 453,000.- บาท ปรับเป็นปีละ 467,000.- บาท 3.1% 

ค่าตอบแทนกรรมการ ต่อ 1 ทา่น ปีละ 283,000.- บาท ปรับเป็นปีละ 292,000.- บาท 3.2% 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 170,000.- บาท ปรับเป็นปีละ 176,000.- บาท 3.5% 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อ 1 ท่าน ปีละ 136,000.- บาท ปรับเป็นปีละ 141,000.- บาท 3.7% 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 

- น าเสนอปีละ 50,000.- บาท - 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน ต่อ 1 ท่าน 

- น าเสนอปีละ 30,000.- บาท - 

 

ทั้งน้ีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 

 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

(ปีท่ีเสนอ) 

เพิม่ข้ึน % 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ต่อ 1 ท่าน - น าเสนอปีละ 240,000.- บาท - 

 

ทั้งน้ีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 

 

ประธานฯได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 

 

 คุณสมพง เฉลิมชัยนุวงศ์ ถามว่า จ านวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เพ่ิมข้ึนน้อยมาก แต่ให้

ข้อคิดเห็นว่า ที่บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) มีผลประกอบการไม่ดี บริษัทจึงขอลดค่าตอบแทน

กรรมการลงร้อยละ ห้า (5%) เท่าที่ดูในเอกสาร ผลงานปี 2558 ลดลง ก าไรลดลง เงินปันผลลดลง 

คณะกรรมการคิดอย่างไรที่ข้ึนค่าตอบแทน ส าหรับการบริหารงานโดยทั่วไปแล้วขอช่ืนชม เพียงแต่ให้

ข้อคิดเหน็เร่ืองผลประกอบการไม่ดี เท่านั้น 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า ผมเข้าใจว่าการปรับผลตอบแทน

กรรมการ เป็นก่อนช่วงที่ Jaymart เข้ามาร่วม ถ้าให้ความเห็น เข้าใจว่ามีการปรับปี 2557 ซึ่งขณะนั้น

ผลประกอบการถือว่าดี อยากขอความเห็นคณะกรรมการท่านเดิมๆ และจะขอรับเร่ืองนี้ ไว้พิจารณา

ต่อไป 

 

 นายพิพิธ พิชัยศรทัต (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน) กล่าวตอบว่า ปี 2557 ไม่ได้ปรับ เป็นเวลา 2 ปีแล้ว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

จึงมีการปรับขึ้นเลก็น้อย 
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 คุณสมพง เฉลิมชยันุวงศ ์ถามต่อไปว่า ค่าตอบแทน 240,000 บาท ที่จ่ายกรรมการบริหาร คือ

อย่างไร 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า Jaymart เพ่ิงเข้ามาร่วม ซึ่งบริษัทเอง

จะต้องมีบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาเพ่ือเสริมประสทิธภิาพและจัดรูปแบบโครงสร้าง รวมถึงการหาวิธกีาร 

ใหม่ๆ โดยบริษัทได้เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม และจะมีการปรับเปล่ียนบางอย่างในอนาคต 

 

ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังนี้  

 

มติ อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานและและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้  

 

เหน็ด้วย 120,393,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8805 

ไม่เหน็ด้วย 4,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0034 

งดออกเสยีง 140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1161 

 

6. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี พ.ศ. 2559 

  

ประธานฯได้ขอให้นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอวาระน้ีต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้น 

 

นายลักษณะน้อย พ่ึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทครบ

ก าหนดต้องพ้นจากวาระตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งได้อีก 

และประธานฯได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ส าหรับรอบปีการเงินน้ี ทางบริษัทขอเสนอแต่งตั้ ง 

ส านักงานเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 ต่อไปอีก 1 ปี เป็นปีที่ 

14 ซึ่งตลอด 14 ปี ได้มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชี รวมผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเป็น 4 ท่าน เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ี่ กลต. ก าหนด โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชี ดังน้ี 

 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวพรรณทพิย์ กุลสนัติธ ารงค์ 4208 (2559) 

2. นางศิริเพญ็ สขุเจริญย่ิงยง  3636 (2557-2558) 

3. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  4409 - 

4. นายศักดา เกาทณัฑท์อง  4628 - 

 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยเสนอ

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,670,000 บาท จากจ านวนเดิมใน

ปี 2558 จ านวน 2,580,000 บาท ซึ่งจะเพ่ิมขึ้น 90,000 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นในอตัรา 3.5% ดังนี้  
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ค่าสอบบัญชี (บาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 งบการเงินและงบการเงินรวมประจ าปี 930,000 900,000 900,000 900,000 

 งบการเงินประจ าปีส าหรับบริษัทย่อย 690,000 630,000 630,000 550,000 

 สอบทานงบการเงินและงบการเงิน 

รวมรายไตรมาส 

750,000 750,000 750,000 750,000 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

ส าหรับบริษัทย่อย 

300,000 300,000 300,000 300,000 

รวม 2,670,000 2,580,000 2,580,000 2,500,000 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังน้ี 

 

มติ อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ า ปี 

พ.ศ. 2559 และก าหนดค่าตอบแทนตามอตัราที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดังน้ี 

 

เหน็ด้วย 120,393,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8756 

ไม่เหน็ด้วย 139,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1161 

งดออกเสยีง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0083 
 

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอื่น

ใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) ขอให้วิจารณ์กันแบบสร้างสรร และตรงไปตรงมา

แบบมืออาชีพ ถ้าวิเคราะห์ย้อนหลัง 3 ปี ยอดขายลด ก าไรลด ถามว่าแล้ว Jaymart สนใจอะไร จึง

ตัดสนิใจเข้าร่วมลงทุนกับ SINGER โดยพ้ืนฐานแล้ว Jaymart ชอบธุรกิจที่เป็นการค้าปลีก เพราะ

สดุท้ายธุรกิจที่อยู่ได้คือ การค้าปลีก การขายโทรศัพทม์ือถือ และการติดตามหนี้  Jaymart มีลูกหนี้  3 

ล้านราย พ้ืนที่เช่าของ Jaymart ซึ่งให้เช่ากับผู้ท าธุรกิจการค้าปลีก ส าหรับ SINGER ถือเป็น retail ที่มี

ศักยภาพเข้าถึงทุกพ้ืนที่ซึ่งไม่มีใครท าได้ ในแง่กลยุทธ์จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจ บริษัทมองเร่ือง retail 

finance เพราะฉะน้ัน จึงเป็นที่มาว่า SINGER น่าสนใจ ท าให้ Jaymart เข้ามาร่วมทุนกับ SINGER เมื่อ

กลางปีที่แล้ว และได้คอยติดตามเพ่ือหาข้อมูล จนถึงสิ้นปี ผมคิดว่าคงต้องมีการปรับเปล่ียนแต่ต้องมี

ระยะเวลาและขั้นตอนเพราะบริษัทต้องให้เกียรติกับผู้ที่ท  างานในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อน

องค์กรร้อยกว่าปี โดยส่วนตัวผมให้ความเคารพ เราเร่ิมท างานร่วมกันได้เห็นว่าจุดที่ช่วยกันท าอีกมาก

หากต้องการไปต่ออย่างแข็งแรง เพราะฉะน้ันอะไรที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค์ก็แก้กันไป เป็นช่วง

เดียวกบัที่คุณบุญยงต้องการหาประสบการณใ์หม่จึงขอลาออก ส าหรับทมีงานที่เข้ามาใหม่เป็นมืออาชีพ

ร้อยละ ร้อย (100%) มีประสบการณ์มาก และเช่ือว่าสามารถช่วยให้ SINGER เติบโตอย่างมีคุณภาพ

แน่นอน การท างานมี 2 อย่าง ท าจริง กับท าเล่น ถ้าท าจริงมันต้องได้และส าเร็จ เพราะฉะนั้นการ
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เปล่ียนแปลง หลังการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาผู้ที่เหมาะสม และจะ

ประกาศต่อไป แต่เช่ือว่าการเติบโตอย่างแขง็แรงของ SINGER อย่างมีคุณภาพ และสงูสดุ อย่างน้อยจะ

ได้เห็นว่าผมกล้ายืนยัน ถ้าผมไม่ก าหนดคนอื่นจะเดินล าบาก SINGER จะเติบโต 1 เท่าในปีต่อไป 

เพราะ SINGER มีศักยภาพและทรัพยากรอยู่มาก เพียงแต่ต้องบริหารจัดการให้ถูกต้อง และพนักงานมี

ความรู้สกึร่วม ช่วยกนัปกป้องอย่าให้เรือมีรอยร่ัวมาก ให้ช่วยกนัอุดและพายให้ถึง 

 

 คุณอนุ ว่องสารกิจ ถามว่าไตรมาสที่ 1-2 คิดว่าเป็นจุดต ่าสดุ ท าไมมองอย่างน้ัน 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า หลักคิดง่ายๆ ทุกท่านทราบว่า ตรงนี้

ต ่าสดุแล้ว ถ้าไม่ใช่จุดต ่าสดุผมคงไม่เข้ามาเปล่ียนแปลงในสิ่งที่เป็นอยู่ ต่อไปมีแต่จะดีขึ้ น ดีมากน้อย

ขนาดไหนคงให้โอกาสผู้บริหารใหม่เป็นผู้ท า หากไม่มีการปรับเปล่ียนผมจะต้องพิจารณาตัวเองใหม่ จะ

แก้ไขทุกเร่ืองในวิสยัที่แก้ไขได้ ต่อน้ีไปจะเหน็ บริษัทที่เข้มแขง็ข้ึน ซ่ึงต่อไปเป็น ตัวช้ีวัดในไตรมาส 2-3 

อย่างน้อยการก าหนดทศิทางว่าเราจะเดินอย่างไร ในองค์กรจะรู้ ว่าจะเดินอย่างไร แต่การปรับเปล่ียนจะ

เป็นไปอย่างมมีาตรฐาน ผมเช่ือเร่ืองมืออาชีพ การท างานพนักงานต้องมีความสขุ เหนื่อย แต่มีความสขุ 

คนใดบอกเหนื่อยไม่ไหว อาจจะไม่ใช่ตัวจริง  

 

 คุณอนุ ว่องสารกิจ ถามว่า มีสินค้าหรือจุดแข็งอย่างไรอยากเห็นทัศนวิสัย หรือมีสินค้าและบริการ 

อย่างไรที่จะเติมเตม็ในธุรกจิของ SINGER 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า เดิมผมขายโทรศัพท์มือถือ และ

เลียนแบบวิธีการของ SINGER นั่นคือจุดเร่ิมต้นของชีวิตผม จึงท าให้ผมรู้ ว่า SINGER เป็นแม่บทของ

เงินผ่อนในเมืองไทย ผมถือว่าโชคดีที่น่ังตรงน้ี แต่สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ซ่ึงเป็นความฝันของผม องค์กร 

SINGER ทุกอย่างครบ แต่ต้องปรับพอสมควร ผมเช่ือเร่ืองเทคโนโลยี การรวมประเพณีปฏิบัติเข้ากับ

วิธีการสมัยใหม่ ต่อไปพนักงานขายไม่จ าเป็นต้องถือแคทตาล็อค ให้ใช้ tablet นั่นคือเทคโนโลย ี

ทั้งสิ้น  E-payment การหาสนิค้าเพ่ิม แต่สิ่งที่เรามีอยู่ท าให้เราดีข้ึนได้หรือไม่ เช่นตู้ เติมเงิน ผมจะมุ่น

เน้นในระยะสั้น ซึ่งผมแบ่งเป็น 3 ระยะ สั้น กลาง ยาว แต่มีคนมากินพ้ืนที่ SINGER เยอะมาก เป็น

ค าถามที่ผมให้คุณไพฑูรย์ไปตรวจสอบ เรามีทรัพยากรเครือข่ายที่แข็งแรง ท าอย่างไรให้เราใช้ได้ 

100% และต้องท าให้คนเช่ือว่าเราไปถึง หากทุกคนให้ความร่วมมือและค่อยๆ เดินไป 

 

 คุณกฤต บุญเจริญ ถามว่า อย่างไรกต็ามยังใช้ระบบ เงินผ่อนอยู่หรือไม่ 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า ยังคงใช้ระบบเงินผ่อนต่อไป 

 

 คุณบุญเป่ียม  เอ่ียมรุ่งโรจน ์ถามว่า จุดแขง็ SINGER ยังอยู่ใช่หรือไม่ 

 

 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า ยังอยู่เหมือนเดิม 

 

 คุณอมร  โคภนิชเจริญ ถามว่า สินค้าเชิงพาณิชย์ ถ้าลูกค้าท าก าไรได้ ลูกค้าจะสามารถจ่ายได้ โจทย์

น่าจะเกี่ยวกบัตลาด  โมเดลตู้เติมเงิน SINGER ขายขาด แต่คู่แข่งไม่เหมือน มีการปรับเปล่ียนหรือไม่ 
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 คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา (รองประธานกรรมการ) กล่าวตอบว่า หลังจากวันน้ีไปทางทมีที่จะเข้ามาดูแล 

ถือว่า เป็นการกระท าที่ต้องท าให้เร็วที่สดุ แต่เนื่องจากตลาดนี้ มีขนาดใหญ่ และมีคู่แข่งมาก ยอดเกิน

กว่า 3 พันกว่าล้าน ถ้าท าเพ่ิม 10% 20% 30% ท าได้ จึงต้องมีก าหนดกลยุทธ์กันใหม่ว่าจะท าอย่างไร 

เร่ืองของ ความเสยีหายอนัเกดิจากพนักงาน จุดนี้ เป็นเร่ืองเร่งด่วนที่จะต้องท าให้โปร่งใส ขออนุญาตว่า

ขอให้ทางทมีงานท างาน ถ้ามีโอกาสจะมาช้ีแจงข้อมูลกัน ในช่วง 3 เดือนแรกอาจต้องปรับเปล่ียนมาก 

ผมอยากให้องค์กรเติบโตอย่างไรต้องมีระยะเวลาให้ด้วย 

 

 

เมื่ อไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้แถลงขอบคุณผู้ถือหุ้นและ

คณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และแถลงปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น. 

 

  

 

              

      

(นายอดิศักดิ์ สขุุมวิทยา) 

ประธานที่ประชุม 
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