
 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 43 
      

เวลาและสถานท่ี 
 
 ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 30 
เลขท่ี 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
 กอนเริ่มการประชุม นางสาวจันทรจิรา กองทองสมุทร เลขานุการบริษัท ไดแจงใหผูถือหุนทราบถึง
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระ ดังนี ้
 

1. ผูถือหุนหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนเปนเจาของหรือท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
โดยสามารถออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 
2. การลงมติในแตละวาระ หากมีผูถือหุนทานใดชูมือไมเห็นดวยกับมติ หรือมีความเห็นเปนประการอื่น 

เจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะขอรับบัตรลงคะแนนท่ีแจกใหแกผูถือหุนนั้นไวเปนหลักฐาน สําหรับผูถือ
หุนท่ีไมไดชูมือคัดคานหรือไมเห็นดวยจะถือวาเห็นดวยกับมติตามท่ีเสนอ โดยจะนับคะแนนเสียง
หนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ท้ังนี้ ในวาระการประชุมท่ีมีการขอใหลงคะแนนเสียง จะแจงผลการลงมติใหผู
เขาประชุมทราบหลังจากนับรวมคะแนนเสร็จเรียบรอย 

 
สําหรับกรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน ใหการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติในแต
ละวาระเปนไปตามท่ีผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสอืมอบฉันทะ ท่ีผูเขาประชุมไดยื่น
ลงทะเบียนตอเจาหนาท่ีของบริษัทกอนการประชุม 

 
3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงต้ังแตระเบียบวาระท่ีตนเริ่มเขารวมการประชุม

เปนตนไป  
 

4. ผูถือหุนท่ีมีบัตรลงคะแนนหากไมอยูในหองประชุมระหวางการประชุมในระเบียบวาระใดวาระหนึ่ง
หรือหลายวาระ อาจรักษาสิทธิโดยออกเสียงลงมติลวงหนาในบัตรลงคะแนน และมอบใหกับ
เจาหนาท่ีของบริษัท เพ่ือรวมนับคะแนนตามการออกเสียงในบัตรลงคะแนนดังกลาว เม่ือพิจารณา
ระเบียบวาระนั้นๆ 

 
 ท้ังนี้ บริษัทไดแจงตอผูถือหุนใหทราบวา กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุน จะใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ แตสําหรับกรณีท่ีกรรมการบริษัทหรือกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่งไดรับการแตงต้ังใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน กรรมการนั้นจะลงคะแนนเสียงเปนไป
ตามท่ีผูถือหุนระบุการออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ 
 
 ในระหวางการพิจารณาตามระเบียบวาระของการประชุม หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะประสงคจะ
เสนอความคิดเห็นหรือเสนอคําถามใหกระทําโดยการชูมือ และเม่ือประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว ขอใหแจงชื่อ-
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นามสกุล และสถานะตอท่ีประชุมวาเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ กอนเสนอความคิดเห็น
หรือคําถาม หากเปนความคิดเห็นหรือคําถามท่ีไมตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานท่ีประชุมจะขอใหเสนอหรือ
ตอบขอซักถามนั้นในระหวางการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 9 ซึ่งเปนวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 
เริ่มการประชุม 
 
 พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ เปนประธานฯ ท่ีประชุม ประธานฯไดแถลงตอ
ท่ีประชุมวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง และดวยการรับมอบฉันทะเปนจํานวน แปดสิบเอ็ด (81) ราย ถือ
หุนรวมกันเปนจํานวนท้ังสิ้น หนึ่งรอยสามสิบหกลานหกแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันหาสิบแปด (136,691,058) หุน คิด
เปนรอยละ หาสิบจุดหกสาม (50.63%) ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีอยู 270,000,000 หุน และครบเปนองคประชุม
ตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทแลว และประธานฯไดแถลงตอไปวา การประชุมครั้งนี้มีกรรมการ 
ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายเขาประชุมอยางพรอมเพรียง ประธานฯ จึงขอใหนายบุญยง ตันสกุล 
กรรมการผูจัดการ เปนผูกลาวแนะนํา 
 
  นายบุญยง ตันสกุล ไดกลาวแนะนํากรรมการ กรรมการบริหาร ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษา
กฎหมาย ดังนี ้
 
บริษัทมีกรรมการ เขารวมประชุม 5 ทาน จากท้ังส้ิน 8 ทาน ประกอบดวย 
 

1. พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และ 
กรรมการอิสระ 

2. นายอุดม ชาติยานนท   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ 
สรรหา 

3. นายกาวิน จอหน วอรคเกอร  กรรมการ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
4. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
5. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 
กรรมการบริหารท่ีเขารวมประชุม รวม 2 ทาน ประกอบดวย 
 

1. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
2. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 
สําหรับกรรมการ 3 ทาน ท่ีติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได คือ 

 
1. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนด 
      คาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ 
      กรรมการสรรหา  
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2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน  กรรมการ 

 
ผูบริหารเขารวมประชุม 3 ทาน คือ 
 

1. นายคณิศร นุชนาฏ   ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
2. นายสยาม อฬุารวงศ   ผูอํานวยการฝายสินเชื่อ 
3. นายโสภณ ผลวิไล   ท่ีปรึกษา 

 
ผูสอบบัญชี คือ 
 
 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด 
 
ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ 
 
 นางกาญจนา สุทธิประภา จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก จํากัด 
 

ประธานฯไดกลาวขอบคุณนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ จากนั้นประธานฯไดกลาวเปดการประชุม 
 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 42 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 

เมษายน 2552 
 

ประธานฯไดขอใหท่ีประชุมพิจารณารายการการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 42 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 23 เมษายน 2552 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุม ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 43 เพ่ือพิจารณากอนหนานี้แลว 

 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรอง 

 
หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณา จึงมีมติเปนเอกฉันท ดังตอไปนี ้

 
มติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 42 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2552 

ดวยคะแนนเสียง 163,891,758 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม และใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและ 

งบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายละเอียดของ
รายงานประจําป พ.ศ. 2552 ซึ่งแสดงงบดุลและงบกําไรขาดทุน และไดนําสงใหแกผูถือหุนทุกทานทราบ
ลวงหนาแลว ซึ่งจากผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2552 บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด เม่ือ
เทียบกับป พ.ศ. 2551 โดยมีผลกําไรสุทธริวมท้ังปเทากับ 36.5 ลานบาท มากกวาป 2551 ท่ีมีผลขาดทุน
สุทธิ 82 ลานบาท และสงผลใหในปนี้บริษัทมีกําไรตอหุนหุนละ 0.14 บาท จากราคามูลคาหุนหุนละ 1 
บาท ประธานฯ จึงขอใหนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมรับทราบ 
 
นายบุญยง ตันสกุล ในฐานะกรรมการผูจัดการแถลงผลการดําเนินงานประจําปของบริษัทโดยบรรยาย
รายงาน และฉายภาพนิ่ง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท 
โดยมีวัตถุประสงคใหผูถือหุนเขาใจถึงผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และเพ่ือใหผูถือหุนรวมรับรูถึง
ความม่ันใจของคณะผูดําเนินงานและผูบริหาร และผลงานท่ีจะนําเสนอ ซึ่งสรุปไดดังตอไปนี้ 
 
การดําเนินงานในป 2549 - 2553  
 
 บริษัทขอบคุณผูถือหุนท่ีไดติดตามขาวความคืบหนาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

รวมท้ังไดใหขอเสนอแนะและคําแนะนํามากมายเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของบริษัทเพ่ือใหมีผลประกอบการดีข้ึน 

 
 จากผลการดําเนินงานของบริษัทต้ังแตป พ.ศ. 2547-2553 จะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2549 บริษัทประสพ

ผลขาดทุนจากการจําหนายรถจักรยานยนตเปนจํานวน 1,233 ลานบาท ถือวาเปนปแหงการประสพ
ภาวะขาดทุน (“Year of Loss”) 

 
 ในป พ.ศ. 2550 เปนปท่ีบริษัทไดดําเนินการแกปญหาในหลายดาน โดยการจําหนายรถจักรยานยนตท่ี

คงคาง ลดจํานวนการคืนสินคา และจํานวนสินคามือสอง บัญชีคางชําระ และลดการทุจริต ซึ่งถือเปน 
ปแหงการปรับปรุงแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (“Year of Clean”) 

 
 ในป พ.ศ. 2551 บริษทัไดเพ่ิมเติมสิ่งใหมๆ ใหแกองคกร ไดแกการปรับปรุงโครงสรางองคกร โดยลด

ข้ันตอนและยกเลิกการทํางานท่ีซ้ําซอน เพ่ือใหเกิดการคลองตัวในการทํางาน จัดต้ังหนวยงาน
ใหบริการตอบรับทางโทรศัพท (“Call Center”) ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกําหนดใชในทุก
สาขาของบริษทัภายในสิ้นปนี ้ พัฒนาระบบการพัฒนาและอนุมัติสินเชื่อ สรางนโยบายการขาย
แบบบลูโอเชี่ยน ถือไดวาเปนปแหงการสรางเสริมปรับปรุง (“Year of Construct”) 

 
 ในป พ.ศ. 2552 เนื่องจากบริษัทคํานึงวาธุรกิจเชาซื้อนั้น สินเชื่อเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด ดังนั้น บริษัทจึงมี

การต้ังหนวยงานใหม คือ “หนวยงานพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ” เพ่ือเปนหนวยงานท่ีจะพิจารณาและ
อนุมัติการขายสินคา ทําใหเพ่ิมข้ันตอนการกลั่นกรองขายสินคาใหมากข้ึนเพ่ือใหไดลูกคาท่ีมีคุณภาพ 
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คือกอนขายสินคาตองมีการขออนุมัติจากหนวยงานสวนกลาง ซึ่งปจจุบันพนกังานขายคุนเคยและ
ปรับใชระบบท่ีวางไวใหมไดอยางดีแลว ทําใหการทํางานและการเก็บเงินมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถือ
วาเปนปแหงการรวบรวมและจัดระบบหนวยงาน (“Year of Consolidate”) 

 
 ในป พ.ศ. 2553 ตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทสามารถสะสางปญหาท่ีสะสมอยูใหหมดไป 

พรอมกับเปลี่ยนแปลงองคกรและสรางสิ่งใหมๆ จึงทําใหบริษัทสามารถวางรากฐานในเรื่องของ
สินเชื่อ การเรียกเก็บเงินไดเปนอยางดี สงผลใหบริษัทสามารถขยายตลาดไดงายข้ึน เม่ือนําเสนอธุรกิจ
หรือสินคาใหม นอกจากนั้นบริษัทประกอบธุรกิจโดยไมมีคูแขง แตเปนการทําธุรกิจท่ีแขงกับตัวเอง 
จึงทําใหบริษัทพยายามคงรูปแบบการขายตรงและพัฒนาปรับปรุงการขายใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งการพบปะโดยตรงระหวางหนวยงานขายและลูกคา ทําใหมีโอกาสไดรับรูและปรึกษาปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในการขายหรือใชสินคา ซึ่งถือเปนขอดีและจุดเดนของธุรกิจของบริษัท 

 
ปจจุบันบริษัทไดเพ่ิมสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟามากข้ึน ถือวาบริษัทไดกลับสูธุรกิจการจําหนาย
เครื่องใชไฟฟาอีกครั้งซึ่งเปนธุรกิจท่ีบริษัทมีความถนัดและทําไดดีมาโดยตลอด และบริษัทมีฐาน
ลูกคาอยูท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในตางจังหวัดซึ่งลูกคา สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งถือเปน
โอกาสท่ีดีของบริษัท เนื่องจากในปนี้ผลิตผลทางการเกษตรมีราคาดีข้ึน โดยเฉพาะราคาขาวและราคา
ยางพารารวมท้ังมีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรโดยภาครัฐ ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจของบริษัท
เติบโตข้ึนเชนเดียวกัน 
 

ฐานลูกคาของบริษัท 
 

 ลูกคาของบริษัทสวนใหญอาศัยอยูในชนบท กลุมรานคาปลีก ตามหมูบานในตางจังหวัด รวมท้ังแมคาตาม
ตลาด แมบาน ลูกจาง และเกษตรกร ซึ่งลูกคากลุมเหลานี้เปนประชากรท่ีมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอ
เดือน และเปนลูกคากลุมใหญของบริษัท ซึ่งครอบคลุมกวารอยละ 80 ของกลุมลูกคาท้ังหมดของบริษัท 

 
 ลูกคากลุมระดับกลาง เปนกลุมลูกคาท่ีมีรายไดระหวาง 10,000 – 30,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 

12 ของลูกคาท้ังหมด 
 

 ลูกคากลุมระดับสูง เปนกลุมลูกคาท่ีมีรายไดมากกวา 30,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 2.2 ของ
ลูกคาท้ังหมด สินคาท่ีเปนท่ีนิยมและขายไดมากในลูกคากลุมนี้ไดแก ตูแชไวน 

 
 ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือ เปนสินคาใหมของบริษัท และตูแชเครื่องด่ืม กลุมลูกคาคือ รานคาปลีก รานคา

ปลีกสะดวกซื้อ รานขายโทรศัพทมือถือ โดยตูเติมเงินโทรศัพทมือถือจะติดต้ังไวบริเวณหนาราน  
 

ข้ันตอนของการควบคุมสินเช่ือเพ่ือใหไดลูกคาท่ีมีคุณภาพ 
 

บริษัทไดเพ่ิมข้ันตอนการกลั่นกรองกอนอนุมัติสินเชื่อ โดยการต้ังศูนยควบคุมสินเชื่อข้ึนเพ่ือพิจารณาการให
คะแนนสินเชื่อ การตรวจสอบรายชื่อบัญชท่ีีมีประวัติการผอนชําระไมดี ตรวจสอบขอมูลลูกคากับศูนยขอมูล
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เครดิตแหงชาติ เปนตน ปจจุบันมีข้ันตอนการอนุมัติสินเชื่อ ไดแก การคัดเลือกลูกคาโดยพนักงานขาย โดยจะ
พิจารณาจากอาชีพ รายได ท่ีพักอาศัย ทรัพยสินท่ีใชคํ้าประกัน และผูคํ้าประกัน โดยพนักงานขายจะสงใบ
สมัครขออนุมัติสินเชื่อไปยังศูนยควบคุมสินเชื่อ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยตองผานการตรวจทานโดยผูจัดการ
หนวยหรือผูจัดการสาขากอนสงผลการอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อกลับไปยังพนักงานขาย 

 
จะเห็นวาในอดีต การขายสินคาของบริษัทจะมีเพียง 2 ข้ันตอน โดยบริษัทไมมีโอกาสพิจารณาคุณสมบัติ
ของลูกคากอนซื้อสินคา แตพนักงานขายไดดําเนินการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อดวยตนเอง แตปจจุบัน
ระบบอนุมัติเขมงวดข้ึน โดยมีข้ันตอนการกลั่นกรองเพ่ิมเติม จึงทําใหมีบัญชีลูกคาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 
นอกจากนี้ปจจุบันบริษัทไดมีการใหบริการตอบรับทางโทรศัพท (“Call Center”) เพ่ือใหลูกคาติดตอ
บริษัทไดสะดวกมากข้ึน เชน ระหวางบริษัทโฆษณาขายเครื่องปรับอากาศ มีลูกคาติดตอผานการใหบริการ
ตอบรับทางโทรศัพท ประมาณวันละ 100-200 สาย และสามารถขายสินคาไดประมาณรอยละ 70 ของ
จํานวนสายท่ีติดตอเขามาในแตละวัน การใหบริการผานชองทางนี้เปนการประหยัดคาใชจายและแรงงาน 
 
ภารกิจท่ีไดทําสําเร็จในป พ.ศ. 2552 

 
 เสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานฝายสินเชื่อและการเก็บเงิน 
 
 พัฒนาระบบการติดตามการทํางานของหนวยงานตรวจสอบบัญชีและระบบการจัดลําดับกอน และ

หลังการตรวจสอบ 
 

 การอนุมัติสินเชื่อทุกบัญชีจะตองผานการตรวจสอบโดยหนวยงานสวนกลาง 
  

 วางระบบการอนุมัติสินเชื่อใหมีความยืดหยุนตามความเสี่ยงของลูกคาและประวัติการชําระเงิน 
 

 เรงรีบสืบสวนการกระทําผิดและใชระบบเตือนลวงหนา ตรวจสอบการเก็บเงินของพนักงาน แตงต้ัง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและกวดขันในเรื่องระเบียบวินัย โดยถือหลักวา
ตรวจสอบมาก ปองกันมาก ซึ่งบริษัทไดนําระบบสากลมาใชในการบริหารงานของบริษัทในเรื่อง
ดังกลาวดวย 

 
 พัฒนาบทบาทหนาท่ีและมาตรฐานดานศีลธรรมของพนักงานควบคูกับเรื่องทุจริต 

 
 นําระบบการใหรางวัลมาใชกับการทํางานของพนักงาน 

 
 โครงการลดคาใชจายในทุกหนวยงานสินเชื่อ โดยลดคาใชจายประจําวันของหัวหนา พนักงานตรวจ

บัญชี รวมถึงการลดคาใชจายของศูนยพิจารณาสินเชื่อในหนวยตางๆ  
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กลยุทธสินคาของบริษัท 
 

สินคาแตละกลุมมีกลยุทธในการขายแตกตางกันไป เชน การขายตูเย็นและโทรทัศน ท่ีผานมาบริษัทใช 
กลยุทธการแลกซื้อ บริษัทไดนําแนวคิดใหมมาใชในการผอนชําระซื้อสินคาใหม คือ เครื่องปรับอากาศให
ราคาถูกลง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถซื้อและผอนชําระไดงายข้ึน จึงเปนท่ีมาของกลยุทธ
การโฆษณาขายเครื่องปรับอากาศ ท่ีใหผอนสบายๆ เพียง 30 บาทตอวัน พรอมการติดต้ังฟรี และการ
บํารุงรักษาฟรีตลอดอายุการผอนชําระ ซึ่งทําใหยอดจําหนายเครื่องปรับอากาศมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เห็นไดจาก
ผลการขายภายหลังจากท่ีบริษัทไดจัดทําโฆษณาผานสื่อโทรทัศนเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 จนถึงสิ้น
เดือนธันวาคม 2552 บริษัทสามารถจําหนายเครื่องปรับอากาศไดจํานวน 1,243 เครือ่ง ซึ่งกลยุทธเชนนี้
บริษัทไดนํามาใชกบัสินคาตูเย็น เครื่องซักผา และตูแชเครื่องด่ืมดวยเชนกัน 
 
ประเด็นเดนทางการเงิน 

 
 หลังจากบริษัทไดจัดทําสื่อโฆษณาการจําหนายเครื่องปรับอากาศแลวทําใหสัดสวนการขาย

เครื่องปรับอากาศเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 5 ของยอดจําหนายสินคาท้ังหมดของบริษัท 
 
 หลักจากท่ีไดมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักจากการขายรถจักรยานยนตมาเปนเครื่องใชไฟฟาภายใน 

บานต้ังแตป พ.ศ. 2549 ดวยกลยุทธแลกซื้อแลว ยอดขายเครื่องใชไฟฟาภายในบานภายใตยี่หอ 
 “ซิงเกอร” ไดมีการปรับตัวดีข้ึนเปนลําดับ และธุรกิจการจําหนายรถจักรยานยนตไดลดลงมาก จน
มาถึงป พ.ศ. 2552 บริษัทไดมีการนําระบบอนุมัติสินเชื่อกอนขายโดยหนวยงานอนุมัติสินเชื่อมาใช 
ประกอบกับภาวะท่ีไมแนนอนของเศรษฐกิจและการเมืองในป พ.ศ. 2552 ยอดจําหนายเครื่องใชไฟฟา
จึงลดลง แตบริษัทมีนโยบายวาไมเนนขายปริมาณมาก แตเนนการขายใหมีคุณภาพซึ่งจะทําใหมีกําไร
มากข้ึน 

 
 นับจากป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2552 อัตรากําไรข้ันตนเพ่ิมข้ึนตามลําดับ จากรอยละ 45 เปนรอยละ 60 

อันมีสาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนสัดสวนการขายของผลิตภัณฑท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนตํ่ากวา มาเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีสูงข้ึน ประกอบกับตนทุนราคาซื้อสินคาท่ีถูกลงพรอมเงื่อนไขท่ีดีข้ึน
จากผูผลิต 

 
 จากป พ.ศ. 2549 จนถึงป พ.ศ. 2552 คาใชจายในการขายและการบริหารไดลดลงตามลําดับ จากแผนการ

ลดคาใชจายของบริษัทท่ีไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง และแมวายอดขายตอปจะลดลง อันเปนผลมาจาก
การปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักจากรถจักรยานยนตท่ีมีความเสี่ยงสูงมาเปนเครื่องใชไฟฟาภายในบานท่ีมี
ความเสี่ยงตํ่ากวาก็ตาม กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทยังคงเพียงพอไมติดลบ 

 
 งบดุลเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2551 และ 2552 จะเห็นวาสินทรัพยท้ังหมด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 

2552 ลดลงเทากับ 325 ลานบาท (จาก 2,262 ลานบาท ลดลงเหลือ 1,937 ลานบาท) อันมีสาเหตุมาจาก
บัญชีลูกหนี้เชาซื้อท่ีลดลง 262 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลง 21 ลานบาท และท่ีดิน อาคาร อุปกรณ 
ลดลง 36 ลานบาท 
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 หนี้สินท้ังหมด ณ เดือนธันวาคม 2552 ลดลงเทากับ 350 ลานบาท อันมีสาเหตุมาจากเงินกูระยะสั้น
และระยะยาวลดลง 294 ลานบาท และเจาหนี้การคาลดลง 26 ลานบาท 

 
กิจกรรมของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

 
 การจัดประชุมสามัญผูถือหุน พรอมกับจําหนายสินคาราคาพิเศษใหกับผูถือหุน ซึ่งไดจัดมาเปนปท่ี 2 แลว 
 
 จัดประชุมข้ึนในบริษัทเปนประจํา รวมท้ังเชิญนักวิเคราะหมารวมประชุม 

 
 รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัด Opportunity Day เม่ือ 2 เดือน ท่ีผานมา ซึ่งเริ่มทําเปน

ครั้งแรกในรอบ 27 ป นับต้ังแตบริษัทไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดรับความ
สนใจจากผูถือหุนเปนอยางมาก 

 
 กิจกรรมการแลกคืนสินคาเพ่ือโลกใหม โดยรวมมือกับบริษัท วงษพาณิชย จํากัด 

 
 โครงการชวยเหลือสังคมในสถานท่ีตางๆ เชน หมูบานท่ีเขาหินซอน โดยหางานและกิจกรรมให

ผูปกครองของเด็กนักเรียนท่ียากจนทํา โดยถือหลักสรางธุรกิจควบคูกบัการสรางสังคม 
 
หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทผูถือหุนไดมีการซักถามและมีการตอบคําถามของ 
ผูถือหุน ดังนี้ 

 
คําถาม ทานผูถือหุน ไดสอบถามถึงสินคาใหมของบริษัท คือ ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือวามีข้ันตอนการ

ขายหรือเก็บเงินเพ่ิมเติมจากผูท่ีมาใชบริการเติมเงินในเครื่องเติมเงินท่ีบริษัทขายอีกหรือไม 
 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวา  บริษัทจะขายตัวเครื่องตู เ ติมเงิน
โทรศัพทมือถือใหกับลูกคาท่ีตองการนําตูไปติดต้ัง ณ สถานท่ีท่ีลูกคาตองการเทานั้น โดยบริษัท
ไมไดเกี่ยวของกับข้ันตอนการใชงานหรือการเก็บเงินในตัวเครื่องท่ีขายแตอยางใด ซึ่งการขายตู
เติมเงินโทรศัพทมือถือมีข้ันตอนการขายเชนเดียวกับการขายเครื่องไฟฟาประเภทอื่นของบริษัท 

 
คําถาม ทานผูถือหุน ไดสอบถามถึงบริษัทผูผลิตสินคาใหบริษัทวามีคุณภาพและมีชื่อเสียงหรือไม 

 
คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวา บริษัทไดคํานึงถึงคุณภาพของสินคาเปน

หลัก ตัวอยางเชน บริษัทจึงไดวาจางใหบริษัทดังตอไปนีเ้ปนผูผลิตสินคา 
 

1. บริษัท ไฮเออร อิเล็คทริค จํากัด (มหาชน) สินคาท่ีผลิต ไดแก ตูเย็น และเครื่องซักผา 
2. บริษัท ซันโย คอมเมอเชี่ยลโซลูชั่น จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก ตูแชแข็ง ตูแชเครื่องด่ืม และ 

ตูแชไวน 
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3. บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และ
เครื่องซักผา 

4. บริษัท ชารปไทย จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก โทรทัศน และไมโครเวฟ 
5. บริษัท ที ซี แอล อิเล็คทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก โทรทัศน 
6. บริษัท ลัคกี้เฟลม จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก เตาแกส 
7. บริษัท ฮิตาชิ จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก เครื่องปมน้ํา และเครื่องทําน้ําอุน 

 
คําถาม ทานผูถือหุน ไดสอบถามวา บริษัทมีบริการหลังการขายสินคาใหกับลูกคาหรือไม 
 
คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวา บริการหลังการขายถือเปนจุดเดนของบริษัท 

กลาวคือ ลูกคาสวนมากจะซื้อสินคาของบริษัท จากการขายตรงจากพนักงานขายและผอนชําระ
เปนรายเดือน ดังนั้น หากสินคาท่ีซื้อมีปญหา พนักงานอาจจะซอมให หรือลูกคาสามารถติดตอ
ศูนยใหบริการทางโทรศัพทของบริษัทเพ่ือใหพนักงานใหบริการซอมถึงบานได หากจําเปนตอง
ซอมท่ีศูนยบริการ บริษัทจะมีสินคามือสองใหลูกคาใชแทนในระหวางซอมจนกวาสินคาของ
ลูกคาจะซอมเสร็จเรียบรอย 

 
คําถาม ทานผูถือหุน ไดซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมของบริษัท คือ จานดาวเทียม วามียอดขายเปนอยางไร 
 
คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา ผลิตภัณฑจานดาวเทียมนั้น บริษัทเพ่ิงเริ่มทําการตลาด

เนื่องจากบริษัทไดพัฒนาจานดาวเทียมจากเดิมท่ีจําหนายจานดาวเทียมชนิด KU Brand  จาก
บริษัท สามารถ วิศวกรรม จํากัด ภายใตยี่หอ “SAMART” มาเปนจานดาวเทียมชนิด C Brand 
ภายใตยี่หอ “ซิงเกอร” ซึ่งเปนจานดาวเทียมท่ีรับชมรายการไดโดยไมเสียคาธรรมเนียมและไม
ตองบอกรับสมาชิก (Free to Air) เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาดจานดาวเทียมในประเทศไทย ท่ี
การรับชมรายการโทรทัศนจะเปลี่ยนจากระบบเสาอากาศมาเปนการรับชมผานจานดาวเทียม ซึ่ง
มีคุณภาพของสัญญาณและความชัดของภาพจะดีกวาและรับชมไดครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ ซึ่งบริษัทจะดําเนินการทดลองใชในบางภาคของประเทศกอน ซึ่งคาดวาในอนาคตจะ
ไดรับการตอบรับท่ีดียิ่งข้ึน 

 
คําถาม ดร. กวีพจน  วรยิ่งยง ไดซักถามวา การท่ีกําไรข้ันตนของบริษัทเพ่ิมข้ึนเนื่องมาจากปจจัยใดบาง 
 
คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล และคุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดตอบขอซักถามวา การท่ีกําไรข้ันตนของ

บริษัทเพ่ิมข้ึนเนื่องมาจากการลดตนทุนโดยการลดคาใชจาย และไดรับสวนลดจากราคาสินคา
ของบริษัทผูผลิต 

 
คําถาม ดร. กวีพจน  วรยิ่งยง ไดซักถามถึงคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดวาจะสูงมาก

เพราะมีคาใชจายในสวนของพนักงานเก็บเงินท่ีตองเก็บเงินทุกวัน เชน เก็บเงินหลังติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศตามท่ีโฆษณาไววาติดต้ังแลวมีคาผอนสงวันละ 30 บาท 
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คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา พนักงานขายไมไดจัดเก็บคาผอนสงสินคาเปนรายวัน แต
จะจัดเก็บคางวดเปนรายเดือน การโฆษณาวาผอนชําระวันละ 30 บาท นั้นเปนเพียงกลยุทธในการ
ขายท่ีเฉลี่ยจํานวนเงินจากรายเดือนเปนรายวันใหลูกคาเห็นวาสินคานั้นมีราคาถูก 

 
ผูถือหุนไดกลาวใหกําลังใจคณะกรรมการทุกคนในการบริหารงานของบริษัท พรอมท้ังไดมีผูถือหุน
เสนอแนะวาใหบริษัทเนนคุณภาพสินคาแลวจะสามารถขยายตลาดไดมากข้ึน และในกรณีท่ีมีสินคาใหม
ออกสูทองตลาด บริษัทควรทําแบบสอบถามเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการขายซึ่งจะทําใหบริษัทมีกําไร
มากข้ึน 
 
ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป พ.ศ. 2552 และ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวไดมีมติดังตอไปนี้ 

 
มติ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา และอนุมัติงบดุลและงบกําไร

ขาดทุน ประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 
185,086,996 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
3. พิจารณางดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 

  
ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา ผลการดําเนินงานในรอบปสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท
ยังคงแสดงผลขาดทุนสะสมอยูเทากับ 92.9 ลานบาท ดังนั้น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทควรงดจายเงินปน
ผลในรอบปบัญชี 2552 
 
ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติตามท่ีเสนอ 

  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังตอไปนี ้

 
มติ อนุมัติการงดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดวยคะแนนเสียง 

185,080,236 คิดเปนรอยละเกาสิบเกาจุดเกาเกาหกสาม (99.9963%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
ประธานฯไดขอใหนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ แถลงตอท่ีประชุม เนื่องจากประธานฯ เปนหนึ่ง
ในจํานวนกรรมการ 3 ทาน ท่ีครบวาระตองออกตามวาระในคราวนี ้
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นายบุญยง ตันสกุล ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ ขอท่ี 14 ของบริษัท กําหนดใหในการประชุม
สามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในการประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนในคราวนี้ มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังนี ้
 
1. พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และ 
      กรรมการอิสระ 
2. นายอุดม ชาติยานนท   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา 
3. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนด 
     คาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
 
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาควรแตงต้ังพลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช นายอุดม 
ชาติยานนท และนายคริสโตเฟอร จอหน คิง กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระตอไปอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมถึงกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน
ในปนีเ้ห็นวากรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ อันจะ
เปนประโยชนและชวยสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทประสพความสําเร็จ และกรรมการท้ัง 3 ทาน ไมเปน
ผูบริหารของบริษัท อนึ่ง กรรมการท้ัง 3 ทาน ท่ีออกตามวาระในครั้งนี้เปนกรรมการสรรหาท้ังคณะ ดังนั้น 
กรรมการสรรหาจึงมิไดทําการพิจารณาเสนอแตงต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงใหกลับเขาดํารงตําแหนง
อีกวาระหนึ่ง สําหรับประวัติและการปฏิบัติงานของกรรมการแตละทาน มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําป พ.ศ. 2552 หนา 128-132 

  
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี ้

  
มติ มีมติเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน

เสียงดังตอไปนี ้
 

1. พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกดวย
คะแนนเสียง 185,091,996 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุมและใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
2. นายอุดม ชาติยานนท ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกดวยคะแนนเสียง 

185,091,996 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 



รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 43 หนา 12 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
 

3. นายคริสโตเฟอร จอหน คิงไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกดวยคะแนนเสียง 
185,091,996 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป พ.ศ. 2553 
  

ประธานฯไดขอใหนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ รายงานรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 
นายบุญยง ตันสกุล ไดรายงานตอท่ีประชุมวา เนื่องจากกรรมการท่ีเปนคณะฝายจัดการและเปนผูบริหาร
ของบริษัทท่ีไมไดรับเงินคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเสนอวา ในปจจุบัน
ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบตางๆ ตามกฎหมายของกรรมการเพ่ิมข้ึน และบริษัทมิไดปรับปรุงเงิน
คาตอบแทนกรรมการมาเปนเวลา 6 ป โดยปรับปรุงครั้งสุดทายในการประชุมผูถือหุนในป พ.ศ. 2547 การ
พิจารณาในปนี้ไดเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการของบริษัทตางๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
โดยใชขอมูลประกอบจาก “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งจัดทําโดย “ศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” เม่ือเปรียบเทียบแลวเห็น
วาคาตอบแทนคณะกรรมการมีมูลคาตํ่ากวาคาตอบแทนเฉลี่ยของคณะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และ
สําหรับกรรมการท่ีเปนคณะฝายจัดการ จะไมไดรับเงินคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท เนื่องจาก
มีฐานะเปนผูบริหารของบริษัท ท้ังนี้ กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระนี้ ไมไดรวมแสดงความคิดเห็นหรือ
ลงมติใดๆ 

 
ดังนั้น จึงขอเสนออัตราเงินคาตอบแทนกรรรมการใหม ดังนี้ 
 

 ปจจุบัน (ป 2547-2552) เสนอป 2553 เพิ่มข้ึน % 
คาตอบแทนประธานกรรมการบริษัท ปละ 350,000.- บาท ปรับเปนปละ 400,000.- บาท 14.3% 
คาตอบแทนกรรมการ ตอ 1 ทาน ปละ 225,000.- บาท ปรับเปนปละ 250,000.- บาท 11.1% 
คาตอนแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปละ 125,000.- บาท ปรับเปนปละ 150,000.- บาท 20.0% 
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ตอ 1 ทาน ปละ 100,000.- บาท ปรับเปนปละ 120,000.- บาท 20.0% 

รวมคาตอบแทนกรรมการ 1,350,000.- บาท 1,540,000.- บาท 14.1% 
 

สําหรับกรรมการท่ีเปนคณะฝายจัดการ ไมไดรับเงินคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท เนื่องจากมี
ฐานะเปนผูบริหารของบริษัท 
 
อนึ่ง ในสวนของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ไมไดรับคาตอบแทนแต
อยางใด 
 
หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานไดมีการซักถามและตอบคําถามของผูถือหุน ดังนี ้
 



รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 43 หนา 13 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
 

คําถาม ดร. กวีพจน  วรยิ่งยง ไดสอบถามถึงการแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการบริหาร
และตัดสินใจในธุรกิจการขายรถจักรยานยนตของบริษัทท่ีผานมา 

 
คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา คณะกรรมการบริหารชดุดังกลาวไดลาออกไปเม่ือ 3 ปท่ีแลว 
 
คําถาม ทานผูถือหุน ไดสอบถามวา ขาดทุนสะสมของบริษัทจํานวน 92 ลานบาท ท่ียังคางอยูในงบ

การเงินนั้นบริษัทจะสามารถลางใหหมดไดเม่ือใด 
 
คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา ไมสามารถใหคําตอบเรื่องตัวเลขและระยะเวลาได แตจะ

พยายามทําใหดีท่ีสุด 
 
ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี ้

 
มติ อนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดวย

คะแนนเสียง 185,080,736 คิดเปนรอยละเกาสิบเกาจุดเกาเกาสามเกา (99.9939%) ของจํานวนหุน
ท่ีมาประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
6. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป พ.ศ. 2553 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา ผูสอบบัญชีของบริษัทครบกําหนดตองพนจากวาระตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว แตมีสิทธิไดรับแตงต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนงไดอีก และประธานฯไดขอใหนายอุดม 
ชาติยานนท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 
นายอุดม ชาติยานนท ไดแถลงตอท่ีประชุมวา สําหรับการจัดทํางบการเงินป พ.ศ. 2553 ของบริษัทนี้ขอ
เสนอแตงต้ัง สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีก 1 ป เปนป
ท่ี 8 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้ 
 
1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
3. นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4409 
4. นายศักดา เกาทัณฑทอง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 

 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัท 
 



รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 43 หนา 14 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
 

โดยเสนอคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2553 รวมท้ังสิ้น 1,970,000 บาท เพ่ิมข้ึน
จากป 2552 จํานวน 150,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.24 (ซึ่งเปนตัวเลขท่ีบริษัทไดพยายามตอรองลงมา
แลวจากท่ีเสนอข้ึนมาครั้งแรกถึง 2,000,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 9.89) โดยมีเหตุผลวาปจจุบันทาง
ผูสอบบัญชีจะตองใชเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกับกฎระเบียบใหมๆ ของตลาดหลักทรพัยฯ 
พรอมกับความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนของผูสอบบัญชีท่ีมีตอบุคคลภายนอกท่ีนํารายงานไปใช คาตอบแทนท่ี
เพ่ิมข้ึนนี้ประกอบดวย 
 คาสอบบัญชี  (บาท) 

รายการ ป 2553 ป 2552 ป 2551 ป 2550 
 งบการเงินและงบการเงินรวมประจําป 960,000 900,000 900,000 650,000 
 งบการเงินประจําปสําหรับบริษัทใน

เครือ 
150,000 150,000 150,000 130,000 

 สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม
รายไตรมาส 

840,000 750,000 750,000 510,000 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสสําหรับ
บริษัทในเครือ 

20,000 20,000 20,000 15,000 

รวม 1,970,000 1,820,000 1,820,000 1,305,000 
 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี ้

 
มติ อนุมัติแตงต้ังให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 

พ.ศ. 2553 และกําหนดคาตอบแทนตามอัตราท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดวยคะแนนเสียง 
182,626,996 คิดเปนรอยละเกาสิบแปดจุดหกเจ็ดศูนยเกา (98.6709%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
7. พิจารณาอนุมัติใหบริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมสองรอยแปดสิบสามลานหาแสนบาท 

(283,500,000 บาท) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญสองรอยแปดสิบสามลานหาแสนหุน (283,500,000 หุน)  
มูลคาท่ีตราไวหุนละหนึ่งบาท (1 บาท) เปนทุนจดทะเบียนจํานวนสองรอยเจ็ดสิบลานบาท (270,000,000 
บาท) ประกอบดวนหุนสามัญจํานวนสองรอยเจ็ดสิบลานหุน (270,000,000 หุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละหนึ่ง
บาท (1 บาท) โดยการลดหุนสามัญจํานวนสิบสามลานหาแสนหุน (13,500,000 หุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ
หนึ่งบาท (1 บาท) 

 
ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากบริษัทไดออกหุนสามัญจํานวนสิบสามลานหาแสนหุน 
(13,500,000 หุน) เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกใหแกนายดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท ซึ่งได
ลาออกจากการเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท โดยไมไดใชสิทธิการซื้อหุนดังกลาว คณะกรรมการจึง
เห็นควรใหลดหุนสามัญดังกลาวลง เพ่ือใหทุนจดทะเบียนของบริษัทสอดคลองกับทุนชําระแลวของบริษัท 
 



รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 43 หนา 15 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
 

จึงขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจากเดิมสองรอยแปดสิบสามลานหา
แสนบาท (283,500,000 บาท) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญสองรอยแปดสิบสามลานหาแสนหุน (283,500,000 
หุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละหนึ่งบาท (1 บาท) เปนทุนจดทะเบียนจํานวนสองรอยเจ็ดสิบลานบาท (270,000,000 
บาท) ประกอบดวยหุนสามัญจํานวนสองรอยเจ็ดสิบลานหุน (270,000,000 หุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละหนึ่ง
บาท (1 บาท) โดยการลดหุนสามัญจํานวนสิบสามลานหาแสนหุน (13,500,000 หุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ
หนึ่งบาท (1 บาท) 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี ้

 
มติ อนุมัติใหบริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวนสิบสามลานหาแสนหุน (13,500,000 หุน) 

มูลคาท่ีตราไวหุนละหนึ่งบาท (1 บาท)  ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง 185,086,096 คิดเปนรอยละ
รอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
8. พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุน 

จดทะเบียน 
 

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะตอง
แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เปนดังนี ้
 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน  270,000,000 บาท 
 แบงออกเปน  270,000,000 หุน 
 มูลคาหุนละ  1 บาท 
 โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ  270,000,000 บาท 
 หุนบุริมสิทธ ิ  - หุน 
 
นอกจากนี้ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนเพ่ือทําการจดทะเบียนแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหเปนท่ีเรียบรอย 
 
ประธานฯไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี ้

 
มติ อนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง 185,087,108 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุน
ท่ีมาประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 






