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วันที่  1  เมษายน  2554 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 44 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.     แบบฟอรมการลงทะเบียน 

2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 43 
3. รายงานประจําป 2553  
4. ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนง 
5. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายช่ือบริษัทยอยที่ใชผูสอบบัญชีรายเดียวกัน 
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
7. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียนเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
8. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม 
  

 ดวยคณะกรรมการบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ของบริษัท ครั้งที่ 44  ในวันพฤหัสบดีที่  28  เมษายน 2554  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 30 เลขที่ 
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี  
 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่21 เมษายน 2553 

 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 43 ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ซ่ึงบริษัท

ฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย  ตามที่กฎหมายกําหนดรวมทั้งไดเผยแพรใน
เว็บไซตของบริษัทฯ แลว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย ลําดับที่ 2 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน  จึง

เห็นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 43 ซ่ึงประชุมเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2553 

 
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกําไร

ขาดทุนประจําป  สิ้นสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2553 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2553 และ
อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ง
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว รายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ใหผูถือหุนตาม สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญ  ดังนี้ 

 
 
 
 



หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 44 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)    หนา 2 จาก 5 
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รายการ ป 2553  ป 2552 (ปรับปรุงใหม) 

•  สินทรัพยรวม (บาท) 2,135,955,968 2,145,344,783 
•  หน้ีสินรวม (บาท) 1,288,264,335 1,438,867,980 
•  รายไดรวม (บาท) 2,177,940,768 1,874,937,851 
• กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ (บาท) 89,365,111 (9,944,017) 
•  กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.33 (0.04) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 

2553 และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบกําไรขาดทุนประจําปของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553 ซึ่งได
ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว 
 

3. พิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหจายเงินปนผล ในอัตราไมเกิน
รอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได  สํารองตาม
กฏหมายและสํารองอื่นๆ ในแตละป ทั้งนี้การจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับ
สภาวะเศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทุนตางๆในอนาคต  เมื่อ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอขอ
อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน   

 
  จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท ประจําป 2553 บริษัทมีกําไร

สุทธิ  89,365,111 บาท บริษัทจึงพิจารณาจายเงินปนผลประจําปสําหรับรอบปบัญชี 
2553 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.10 บาท ตอหุน คิดเปนรอยละ 30.21 ของกําไรสุทธิ 
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังน้ี  

   
  รายละเอียดการจายเงินปนผลเปรียบเทียบ ตั้งแตป 2551 - 2553 
   

รายการ ป 2553 ป 2552 ป 2551 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) 89.4 (9.9) (81.6) 
จํานวนหุน (ลานหุน)  270 270 270 
เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.10 - - 
รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 27 - - 
อัตราเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 30.21 - - 

 
 



หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 44 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)    หนา 3 จาก 5 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
พิจารณาใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสําหรับป 2553 ในอัตรา 0.10 บาท ตอหุน โดย
จะจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิ
ผูถือหุน (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปผลวันที่ 5 เมษายน 2554 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่  27 พฤษภาคม 2554  ทั้งนี้การอนุมัติจายเงินปนผลดังกลาว  
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 44 ของบริษัท 
 

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออกตามวาระในการประชุม
ใหญสามัญประจําปทุกคร้ัง เปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
และมีสิทธิไดรับเลือกใหกลับมาดํารงตําแหนงกรรมการไดอีก  ที่ประชุมผูถือหุน
จะตองพิจารณาแตงตั้งกรรมการเพ่ือแทนที่วางในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป สําหรับป 2554 นี้ มีกรรมการบริษัท ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ  
โดยออกจํานวนใกลเคียงที่สุดกับอัตราหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดมี
รายชื่อดังตอไปน้ี 

 

1.  นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน ตําแหนง กรรมการ 
 
2. นายกาวิน จอหน วอรคเกอร ตําแหนง กรรมการ กรรมการสรรหา 
  และพิจารณาคาตอบแทน 
 
3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ตําแหนง กรรมการอิสระ และ 
  กรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ยกเวนนายกาวิน จอหน วอรค
เกอร ซ่ึงงดออกความเห็น จึงไดพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดของธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ตามองคประกอบ
ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนยกเวนนายกา
วิน จอหน วอรคเกอร ซึ่งงดออกความเห็นไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ที่
พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 คน ในรายงานประจําปและเอกสารแนบที่สงมา
ดวย ลําดับที่ 4 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรม การบ ริษัท พิจา รณาแลวเ ห็นวา  ที่ป ระชุ มผู ถือหุนควรแตงตั้ ง 
นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน นายกาวิน จอหน วอรคเกอร  และนายพิพิธ 
พิชัยศรทัต ซ่ึงไดผานการพิจารณาและการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนแลว ใหกรรมการที่ลาออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง



หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 44 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)    หนา 4 จาก 5 
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กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดังกลาว เปนผูมีความรู ความสามารถ 
อันจะเปนประโยชนและชวยสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จ 
 

5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2554 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากถึงกําหนดพิจารณาคาตอบแทนรายปของกรรมการบริษัท และกรรมการ
ตรวจสอบ จึงควรมีการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งตองอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณา โดยยังยึดถือแนว
ปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาใหสอดคลองกับบริษัทจดทะเบียนที่อยูในอุตสหกรรม
เดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน พรอมเสนอ  
คาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2554  ควรจะเทากับ
จํานวนคาตอบแทนสําหรับป 2553 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห ็นวา  ที ่ประชุมผู ถ ือหุ นควรอนุม ัต ิกําหนด

คาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัท สําหรับป 
2554 เทากับคาตอบแทนที่อนุมัติสําหรับป 2553 ซึ่งไดผานการพิจารณาและ
เสนอจากคณ ะกรรม การสรรห าและ พิจารณ าคาต อบแทน  โด ยกําห นด
คาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัท สําหรับป 
2554 เทากับคาตอบแทนที่อนุมัติสําหรับป 2553 ดังนี้: ใหประธานกรรมการ
ไดรับคาตอบแทนปละ 400,000 บาท กรรมการไดรับคาตอบแทนทานละ  
250,000 บาทตอป ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนปละ 
150,000 บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทน ทานละ 120,000 บาท
ตอป (ทั้งนี้กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท  จะไมไดรับเงินคาตอบแทน
ดังกลาว) 

 

6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2554 
 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจําเปนที่จะใชสํานักงานตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ ในการจัดทํา
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน เพ่ือใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไป 
ดังนั้นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับ
ป  2554 ตอไป โดยบริษัทผูสอบบัญชีขอเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีประจําป 2554 ดังน้ี  

 
 
 
 



หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 44 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)    หนา 5 จาก 5 
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1) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 
2) นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 
3) นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 
4) นายศักดา เกาทัณฑทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 
 
โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผูสอบบัญชีได และ
พิจารณาคาสอบบัญชีสําหรับป 2554 และคาตอบแทนการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสรวม 3 ไตรมาส รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,970,000 บาท ซ่ึงเทากับป 2553 และ
สําหรับคาบริการที่ปรึกษาอ่ืนๆ ที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต ขอใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารที่จะพิจารณาตอไป 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 นายเจริญ ผู
สั ม ฤ ท ธ์ิ เ ลิ ศ  ผู ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต เ ลข ที่  4 06 8  น า ง ส า ว สุ รี ย รั ต น 
ทองอรุณแสง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 และนายศักดา เกาทัณฑทอง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2554 และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี 
สําหรับรอบป 2554 และคาสอบทานงบรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาสเปนเงิน 
1,970,000 บาท และสําหรับคาบริการที่ปรึกษาอ่ืนๆ ที่เพิ่มข้ึนในอนาคต ขอใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณาตอไป 

 

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน ซ่ึงประสงคจะใหมีการพิจารณา
เร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไว 

 
  จึงขอเรียนเชิญทานผู ถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยไดแนบ
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนมาพรอม
หนังสือเชิญประชุมน้ีแลว 

 
 
 

โดยมติของคณะกรรมการ 
 
 
 

----------------------------------------------- 
( นายบุญยง ตันสกุล ) 

กรรมการผูจัดการ 
 


