
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 47 

    
เวลาและสถานที ่
 
 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 30 
เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
 กอนเริ่มการประชุม นางสาวจนัทรจิรา กองทองสมุทร เลขานุการบริษัท ไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงขัน้ตอน 
และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระ ดังนี้ 
 

1. ผูถือหุนหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีหรือที่ไดรับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 
2. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง ในแตละระเบียบวาระไดในบัตร

ลงคะแนนที่ไดรับเมื่อลงทะเบยีน 
 
3. เมื่อประธานที่ประชุมขอใหลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯจะถามที่ประชุมกอนวาผูถือหุนรายใดไม

เห็นดวยกับมติที่เสนอ หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวา
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบตามเสนอ โดยใหประธานฯแถลงวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท
เห็นชอบในระเบียบวาระดังกลาว 

 
4. หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เจาหนาที่ของบริษัทฯจะขอรับใบออกเสียง

ลงคะแนนที่แจกใหผูถือหุนไวกอนแลว 
 
5. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยจะนําคะแนน

เสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และถือ
วาคะแนนเสียงสวนที่เหลือคือมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ 

 
6. ทั้งนี้ บริษัทจะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน ซ่ึงจะแสดงผลการออก

เสียงลงคะแนน พรอมทั้งสัดสวนรอยละที่ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง จากจํานวน
หุนที่เขาประชุมทั้งหมด 

 
7. สําหรับกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทน ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ 

ผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ใน
ตอนลงทะเบียนเปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม 

 
8. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเริม่เขารวมการประชุมตั้งแตระเบียบวาระใด จะมีสิทธลิงคะแนนเสียงตั้งแต

วาระนั้นเปนตนไป 
 
9. ในกรณีที่ผูถือหุนที่มีบัตรลงคะแนนจะไมอยูในหองประชุมระหวางการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อ

เปนการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และ
มอบใหกับเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อเจาหนาที่จะไดนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนมารวมนับคะแนนให 
เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 47 หนา 2 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 
 
 ทั้งนี้ บริษัทไดแจงตอผูถือหุนใหทราบวา กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุน ขอใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ และงดออกเสียงสําหรับวาระที่มีสวนไดเสีย สวนกรณี
ที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะใหเปนไป
ตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
 
 ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอ
คําถามขอใหยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแลว ขอใหแถลงตอที่ประชุมกอนดวยวาเปนผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะ และแจงชื่อ – นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม โดยถาเปนความคิดเห็นหรือคําถาม
ที่ไมตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานฯที่ประชุมจะขอใหเสนอหรือสอบถามใหมในชวงของการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 7 ซ่ึงเปนวาระพิจารณาอื่นๆ 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ เปนประธานฯที่ประชุม ประธานฯไดแถลงตอที่
ประชุมวา มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง และดวยการรับมอบฉันทะเปนจํานวน หนึ่งรอยหกสิบแปด (168) ราย 
ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น หนึ่งรอยยี่สิบหาลานเกาหมื่นสามพันสี่รอยแปดสิบเกา (125,093,489) หุน คิด
เปนรอยละ สี่สิบหกจุดสามสาม (46.33%) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 270,000,000 หุน และครบเปน
องคประชุมตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทแลว และประธานฯไดแถลงตอไปวา การประชุมครั้งนี้มี
กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเขาประชุมอยางพรอมเพรียง ประธานฯจึงขอใหนายบุญยง 
ตันสกุล กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูกลาวแนะนํา 
 
  นายบุญยง ตันสกุล ไดกลาวแนะนํากรรมการ กรรมการบริหาร ผูบรหิาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ดังนี ้
 
บริษัทมีกรรมการ เขารวมประชุม 8 ทาน จากทั้งส้ิน 8 ทาน ประกอบดวย 
 

1. พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายลักษณะนอย พึ่งรัศม ี   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 
4. นายพิพิธ พิชัยศรทัต   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
5. นายกาวิน จอหน วอรคเกอร  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคาตอบแทน 
6. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน  กรรมการ 
7. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผูจัดการใหญ 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 47 หนา 3 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

8. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 

กรรมการบริหารที่เขารวมประชุม รวม 2 ทาน ประกอบดวย 
 

1. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผูจัดการใหญ 
2. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 
กรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได คือ 

 
 -ไมม-ี 

 
ผูบริหารเขารวมประชุม 2 ทาน คือ 
 

1. นายคณิศร นุชนาฏ   ผูอํานวยการฝายขาย 
2. นายสมพร กิจทวีสินพูน   ผูอํานวยการฝายการตลาด 

 
และมีผูบริหารเขารวมประชุมจากบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 1 ทาน คือ 
 

1. นายสยาม อุฬารวงศ   กรรมการผูจัดการ 
 
ผูสอบบัญชี คือ 
 
 นางวิไล บูรณกติติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชยสอบบญัชี 
จํากัด 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย คือ 
 
 นางสาวจันทิมา ลิมปานนท จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก จํากัด 
 
 ประธานฯไดกลาวขอบคุณนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการใหญ และผูถือหุนทุกทานที่ไดเขารวม
ประชุม จากนั้นประธานฯไดกลาวเปดการประชุม 
 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 46 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2556 
 

ประธานฯไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 46 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2556 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุม ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 47 เพื่อพิจารณากอนหนานี้แลว 
 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรอง 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 47 หนา 4 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

 
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณา จึงมีมติเปนเอกฉันท ดังตอไปนี ้
 
มติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 46 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 

เห็นดวย 128,231,788 หุน คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0

 
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  

ประธานฯไดแถลงตอที่ประชุมวา สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายละเอียดของรายงาน
ประจําป พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไวดวยกัน และได
นําสงใหแกผูถือหุนทุกทานทราบลวงหนาแลว ซ่ึงจากผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2556 บริษทัมีผล
ประกอบการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2555 โดยมีผลกําไรสุทธิรวมทั้งปเทากับ 320.6 ลานบาท เพิม่ขึ้น
จากปกอน คิดเปนรอยละ สีส่ิบเอ็ดจุดเจ็ด (41.7%) และสงผลใหในปนี้บริษัทมีกําไรตอหุนหุนละ 1.19 
บาท จากราคามูลคาหุนหุนละ 1 บาท ประธานฯจึงขอใหนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจดัการใหญ ชี้แจง
รายละเอียดใหที่ประชุมรับทราบ 
 
นายบุญยง ตันสกุล ในฐานะกรรมการผูจัดการใหญแถลงผลการดําเนินงานประจําป 2556 และปตอๆ ไป
ของบริษัทโดยบรรยายรายงาน โดยการฉายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหที่
ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคใหผูถือหุนเขาใจถึงผลการดําเนินงานในรอบ
ปที่ผานมา และผลงานที่จะนําเสนอ ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้ 
 
ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 
 ปจจุบันบริษัทไดมีบริษัทยอยอยู 3 บริษัท คือ 
1. บริษัท ซิงเกอร ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกัด ทําธุรกจิเชาซ้ือ 
2. บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จาํกัด ทําธุรกิจใหบริการหลังการขาย โดยซอมเครื่องใชไฟฟา ภายใตสินคา

ของบริษัทและสินคายี่หออ่ืนดวย 
3. บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด ทําธรุกิจเปนตัวแทนนายหนาประกันชีวิต 

 
อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจในรอบ 5 ป ที่ผานมา 
 
• บริษัทมีรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง ปที่ผานมาบริษัทมียอดขายสินคา 3,625 ลานบาท หรือประมาณ 

รอยละ ยี่สิบสองจุดเกาศูนย (22.90%) การเติบโตของยอดขายสินคาในชวงเวลา 2 ปหลังเพิ่มขึ้น เกิน
กวารอยละ ยี่สิบ (20%) ขึ้นไป 
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• บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยประสบภาวะการขาดทุนในชวงกอนป 2009 โดยบริษัทไดเปลี่ยนกล

ยุทธในการขาย ทําใหประสบผลสําเร็จในผลประกอบการโดยมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหปที่
ผานมาบริษัทมีกําไรเปนจํานวนประมาณ 321 ลานบาท หรือประมาณรอยละ สี่สิบสอง (42%) และมี
กําไรสะสม 731.82 ลานบาท 

 
• บริษัทมีทรัพยสินรวมเติบโตอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ป เปนจํานวนมากกวา 3,000 ลานบาท 
 
• ลูกหนี้ผอนชําระเติบโตขึ้นจากเดิมมาก โดยในปที่ผานมาบริษัทมีลูกหนี้ผอนชําระมากกวา 1,900 ลาน

บาท 
 
• บริษัทสามารถบริหารจัดการหนี้สินไดดีขึ้นไมสูงจนเกินไป และมีแนวโนมลดลง และบริษัทไดให

ความสําคัญเก่ียวกับการบริหารหนี้สินมาก โดยพยายามจะไมกูเงินเพิ่มขึ้นใหเปนภาระของบริษัทโดยไม
จําเปน จึงทําใหสัดสวนหนี้ตอทุนของบริษัทอยูในอัตราที่คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน 

 
• ปที่ผานมาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดลดลงเหลือรอยละ หาจุดเกาแปด (5.98%)  
 
• ปที่ผานมาบริษัทบริหารสินคาคงคลังไดดีมาก ทําใหอัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือมีการหมุนเวียนดีขึ้น 

เนื่องจากสินคาสวนหนึ่งเปนสินคาประเภทเชิงพาณิชยที่บริษัทจําหนายใหแกรานคาปลีก โดยจะทําการ
สงของใหตอเมื่อมีคําสั่งซ้ือสินคาจากลูกคาแลวเทานั้น และจะสงใหกับลูกคาโดยตรง จึงไมจําเปนตอง
เก็บไวในคลังสินคาเหมือนกับสินคาประเภทในครัวเรือน 

• ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยตอวันดีขึ้น จากเดิมใชเวลาเปนรอยวัน ปจจุบันลดลงเหลือ 54 วัน ทําใหสินคา
หมุนเวียนดีขึ้นมาก เน่ืองจากบริษัทไดสงสินคาจากผูผลิตสูผูสั่งซ้ือสินคาโดยตรง 

 
• กําไรขั้นตนของ 5 ป ที่ผานมา ปรากฏวาปที่แลวผลกําไรขั้นตนไมดีเมื่อเทียบกับปกอนที่สูงถึงรอยละ 

หาสิบสี่จุดหาเจ็ด (54.57%) โดยปที่แลวลดลงเหลือรอยละ หาสิบเอ็ดจุดสามสี่ (51.34%) แตบริษัท
มิไดกังวลมากเนื่องจากสินคาที่ขายมีมูลคาสูงตางจากประเภทสินคาในครัวเรือน บริษัทสามารถบริหาร
จัดการไดดี ทําใหอัตรากําไรสุทธิมีการเจริญเติบโตตอเนื่องจากรอยละ สี่ (4%) จนถึงรอยละ แปด 
(8%) ซ่ึงเปนผลจากการขายประเภทสินคาเชิงพาณิชย ซ่ึงแมกําไรขั้นตนอาจไมสูงแตมีความเสี่ยงต่ํา 
เพราะสวนใหญลูกคาสามารถใชสินคาเชิงพาณิชยประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได จึงทําใหสามารถผอน
ชําระคาสินคาตอเดือนใหกับบริษัทได สงผลใหกําไรสุทธิเติบโตอยางตอเนื่อง 

 
• ผลตอบแทนผูถือหุนดีขึ้นเปนรอยละ ยี่สิบสี่จุดสี่สอง (24.42%) ในปที่ผานมา 
 
• อัตรากําไรจากการดําเนินงานถือวาดีมาก จากเดิมรอยละสอง (2%) ในป 2552 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 

สิบจุดหกหนึ่ง (10.61%)ในป 2556 ถือวาเติบโตเพิ่มขึ้น 4-5 เทา 
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• อัตราผลตอบแทนสินทรัพยสูงข้ึนอยางตอเนื่องเปนรอยละ สิบจุดเจ็ดหา (10.75%)  
 
• อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนดีขึ้นตามลําดับ 
 
บริษัทไดยึดแนวทางการดําเนินธุรกิจเหมือนกับปที่ผานมา และบริษัทไดวางเปาหมายที่จะรักษาความเปน
ผูนําในธุรกิจประเภทนี้ใหไดตลอดไป คือ นโยบายแบบการจําหนายสินคาถึงผูบริโภคโดยตรง บริษัทไดมี
พันธกิจวา บริษัทจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยดวยสินคาที่มีคุณภาพดี บริการดี และสามารถใหคน
ไทยทุกกลุมเขาถึงสินคาของ SINGER ได และนโยบายนี้ก็เปนนโยบายที่ทําใหบริษัทประสบผลสําเร็จใน 
2-3 ปที่ผานมา 
 
ปจจุบันบริษัทมีเครือขายที่เขมแข็งขึ้น โดยมีรานสาขาครอบคลุมทั่วประเทศถึง 217 สาขา ในชวง 3 ปที่ผาน
มาบริษัทไดเปดสาขาเพิ่มขึ้นมาเปนลําดับเฉลี่ยปละประมาณ 10 สาขา มีพนักงานขายมากกวา 3,500 คน 
โดยลูกคาสามารถซื้อสินคาผานพนักงานขายไดโดยตรงหรือซ้ือสินคาไดที่หนารานสาขา ปจจุบันบริษัทมีราน
สาขาและพนักงานขายมากที่สุดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ ยี่สิบเจ็ดจุดสี่ (27.4%) 
พนักงานขายประมาณ 1,174 คน 
 
วิธีการขายสินคาของ SINGER มีลักษณะเฉพาะของตนเองคือ ขายตรงถึงผูบริโภค นอกจากที่บริษัทขาย
สินคาผานตัวแทน และที่รานสาขาแลว ลูกคาสามารถซื้อสินคาของ SINGER ไดทางรถ Mobile หรือรถ
เดินตลาด ซ่ึงบริษัทมีอยูประมาณมากกวา 1,000 คัน ซ่ึงรถดังกลาวจะวิ่งใหบริการตามทองที่ตางๆ ทุกที่
เพื่อเสนอสินคา ขนสงสินคา และติดตั้งสินคาจนถึงขั้นตอนการเก็บเงินงวดแรกจากลูกคาที่ซ้ือสินคา ซ่ึง
วิธีการจําหนายสินคาในลักษณะนี้ตางจากบริษัทอื่นซ่ึงสวนมากลูกคาจะตองซ้ือที่รานเทานั้น ดังนั้นจะเห็นได
วา SINGER เปนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทําธุรกิจขายตรงในลักษณะนี้ 
 
สัดสวนการขายสินคา 
 
• ปที่ผานมาบริษัทไดมีสัดสวนการขายสินคาประเภทเชิงพาณิชยขึ้นเปนรอยละสี่สิบเกา (49%) และ

สัดสวนสินคาในกลุมสินคาครัวเรือนรอยละหาสิบเอ็ด (51%) 
 
• สัดสวนการขายเงินสดรอยละ ยี่สิบ (20%) เงินผอนรอยละ แปดสิบ (80%) 
 
• ในชวง 4-5 ปที่ผานมา หลังจากที่บริษัทไดเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบกอนอนุมัติการจําหนายสินคาเงิน

ผอน ทําใหคุณภาพของสินเชื่อดีขึ้น บัญชีลูกหนี้เติบโตอยางยั่งยืน หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 
ลดลงตามลําดับ 

 
กลยุทธการดําเนินธุรกิจของป 2557 
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ปนี้บริษัทเปดตัวการขายโดยใชคําจํากัดความวา “ธุรกิจใหม ผอนได กําไรงาม” หรือ “SINGER GET 
RICH” เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณของ SINGER ใหม คือ ทําใหคนไทยมีอาชีพเปนของตนเอง ทําอาชีพอยู
กับบาน มีรายไดอยูในทองถ่ินของตน ถาโครงการสําเรจ็จะมีสวนชวยลดภาระ ลดความเหลื่อมล้าํ และ
ชวยเหลือสังคม เปนการสรางธุรกิจคูกับการสรางสังคม เปนการกําหนดกลยุทธดวยการสรางอาชีพ ขาย
เครื่องมือทํามาหากิน ทําใหคนไทยมีรายไดดวยตนเอง บริษัทไดมีแนวคิดเปนดังนี ้
 
ที่ผานมา SINGER เนนธุรกิจ 2 กลุมสินคา คือ จักรเยบ็ผา และสินคาในครัวเรือน ซ่ึงสินคา 2 กลุมนี้จะ
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง เครื่องใชไฟฟาจะใชไดงายคือ ซ้ือแลวใชไดทันที เก็บคางวดไดทันที สวนจักรเยบ็ผา
ใชยากกวาเครือ่งใชไฟฟา มคีวามซับซอน ตองมีพนักงานที่ชํานาญการในการใชจักรเยบ็ผาเพื่อสาธิตการใช 
มีความซับซอนในการบริการหลังการขาย ดังนั้นบริษัทจึงแยกจักรเย็บผาเปนสินคาเฉพาะ พนักงานขายที่
ขายจักรเย็บผาจะมีความชํานาญเฉพาะดาน แตพนักงานขายทุกคนขายสินคาในครัวเรือนไดหมด บริษทัจึง
นําแนวปฏิบัตินี้มาใชกับสินคาเชิงพาณิชยดวย โดยแบงสินคาเชิงพาณิชยออกเปน 2 ประเภท คือ สินคา
ประเภทใชงานไดทันที เชน โทรทัศน ตูเย็น ตูแช ซ่ึงเปนประเภทสินคาที่ใชงานไดงาย และอีกประเภท คือ 
กลุมที่ใชความชํานาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คือ ตูขายสินคาแบบหยอดเหรียญตางๆ เชน ตูน้ํามนั ตู
เติมเงินมือถือ ตูน้ําดื่ม ตูลางรถจักรยานยนต เปนตน บริษัทเรยีกประเภทสินคานี้วา กลุมสินคา GET 
RICH ซ่ึงเปนการขายสินคาเพื่อสรางอาชพี โดยในชวง 2-3 ปที่ผานมากลุมเปาหมาย คือ รานคายอย  แต
ในขณะเดียวกันสินคากลุมนี้สามารถใชในครัวเรือนได เชน ลูกคาที่บานมีทําเลที่ดีและเปนทางผานของการ
สัญจรไปมา สามารถซื้อสินคาเหลานี้ไปใหบริการลูกคาที่บานได ซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ ยี่สิบ (20%) 
ที่เปนลูกคากลุมนี้ นับวาเปนความสําเร็จที่อยูนอกเหนือความคาดหมาย 

 
ขอแตกตางของ SINGER ที่เปนเครื่องใชในรานคาปลีก 
 
• จากการแยกประเภทสินคาออกเปน 2 กลุม คือ เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนและสินคากลุม GET 

RICH แสดงใหเห็นความแตกตางอยางมาก เนื่องจากเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนมีการแขงขันสูงมาก 
ทั้งดานราคา ซ่ึงทําใหมีกําไรนอย แตเมื่อบรษิัทเปลี่ยนมาเนนธุรกิจในเชิงพาณิชย สินคาของ SINGER 
คอนขางมีครบในรานสะดวกซื้อ เนื่องจากบริษัทไมมีโรงงานที่ผลิตสินคาเอง แตอาศัยการจางโรงงานที่
มีความเชี่ยวชาญสินคาแตละประเภทผลิตภายใตยี่หอ SINGER จึงทําใหสินคากลุมนีข้อง SINGER 
มีครบถวนตามความตองการของแตละรานคาปลีก  
 

• บริษัทเนนสินคาที่มีคุณภาพ เน่ืองจากสินคาในเชิงพาณิชยเปนสินคาที่ตองใชทําเปนอาชีพ ถาสินคาไมมี
คุณภาพ เชน ถาตูแชคุณภาพไมดีอาจเกิดปญหาสินคาเสยีหาย ดังนั้นสินคากลุมนี้จึงตองมีคุณภาพดี
และมีความคงทนเพราะเปนสนิคามหาชนใชรวมกัน 

 
• ราคาของสินคาในเชิงพาณิชยของ SINGER มีความเหมาะสม การแขงขันในดานราคามีนอย ทําให

บริษัทสามารถกําหนดและควบคุมสินคากลุมนี้ได การเปรยีบเทียบราคามีนอย ชองทางการจัดจําหนาย
มีคูแขงนอยมาก ทําใหสามารถควบคุมไดดีกวา 
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• บริษัทไมมีคูแขง คือ ไมมีบริษัทใดขายสินคาเชิงพาณิชยแบบเงินผอน สวนใหญจะเปนการขายเงินสด
หรือผอนไมเกิน 3 เดือน แตสินคา SINGER บางชนิดใหผอนไดเกิน 2 ป ซ่ึงเปนขอที่ SINGER มี
ความแตกตางจากบริษัทอื่น ทําใหบริษัทขยายธุรกจิไดอยางมาก ซ่ึงลูกคาของ SINGER จะมีทั้งขนาด
เล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ สามารถเขาถึง SINGER ไดภายใตเงนิผอน 
 

• SINGER เปนรายเดียวที่สามารถนําสินคาเชิงพาณิชยขึ้นรถเพื่อนําเสนอใหกับรานคาในทองที่ตางๆ 
ตางจากบริษัทอื่นที่ลูกคาตองซ้ือจากราน 

 
• มีการบริการหลังการขายที่สะดวก รวดเร็ว บริษัทยังไดฝกอบรมพนักงานขายหรือพนักงานเก็บเงินคา

งวดจากลูกคาใหสามารถเปนชางเพื่อบริการใหกับลูกคาไดเมื่อสินคาของลูกคามีปญหา 
 
แนวคิดที่ทําใหบริษัทขยายธุรกิจสินคาเชิงพาณิชย 
 
• จากแนวคิดที่ไดจากตูโทรศัพทสาธารณะ บริษัทจึงจดัจําหนายตูเตมิเงินโทรศัพทมือถือเพื่อใชแทนตู

โทรศัพทสาธารณะแบบเดิม ตูเหลานี้จะถูกนําไปวางตามรานคา โดยมีการซ้ือ Air Time หรือการซ้ือ
เวลา ซ่ึงจะตองซ้ือผาน SINGER รายไดของบริษัทจึงไดมาจากการขายตัวตู อัตราดอกเบี้ย และคา
นายหนาในการขาย Air Time ดวย เงินที่เติมในตู SINGER โดยเฉลี่ยประมาณปละหลายรอยลาน
บาท ปจจุบัน SINGER เปนบริษัทที่มีตูเตมิเงินมือถือมากที่สุดในประเทศไทย จํานวนกวา 40,000 ตู 
ทั่วประเทศ ซ่ึงใชเวลาในการทําตลาดประมาณ 3 ป  
 

• จากแนวคิดการเก็บไวนตามชัน้วาง บริษัทจึงไดวาจางใหผลิตตูแชไวน โดยบริษัทไดจําหนายผาน
ชองทางบริษัทขายไวน และขายใหกับลูกคาระดับบนที่อยูในเมืองใหญๆ พรอมทั้งการทาํสัญญาเปนราย
ปเพื่อใหบริการดูแลสินคาตูแชไวนของบริษัทในกรณีที่มีปญหา ซ่ึงปจจุบันมีมากกวา 10,000 ตู ในราน
ไวนทั่วประเทศ 

 
• จากแนวคิดการใชปมหลอดแกวบรรจุน้ํามันจําหนาย บริษัทจึงไดแนวคิดโดยเปลี่ยนเปนตูเติมน้ํามัน

แบบหยอดเหรยีญ โดยลูกคาของบริษัทจะซื้อน้ํามันจากผูขายน้ํามันรายตางๆ เติมไวในตูเติมน้ํามันแบบ
หยอดเหรยีญเพื่อใหบริการลกูคา บริษัทมีโครงการจะพัฒนาธุรกิจเพื่อจําหนายน้ํามันเอง โดยอาจ
ติดตอกับบริษัทขายน้ํามันผาน Key Card ของตูเติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญ ระบบบัญชีของ 
SINGER บริษัทจะมีรายไดจากสวนตางของราคาน้ํามันตอลิตรอีกทางหนึ่งดวย ปจจุบัน SINGER 
เปนรายเดียวที่มีตูเติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญมากที่สุดคือประมาณ 6,000 ตู และตั้งเปาไววาจะเปด
ใหไดปละ 6,000 ตู เพื่อรองรับความตองการ ซ่ึงในปจจุบนัมีรถจักรยานยนตจํานวนประมาณ 17 ลาน
คันทั่วประเทศ 

 
• จากแนวคิดการใชลังพลาสติกแชอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทไดผลิตตูแช เพื่อจําหนายเปนสินคาของ

บริษัท ปจจุบันบริษัทมีลูกคาตูแช SINGER มากกวา 100,000 รานคา บริษัทมีโครงการจะทําธุรกิจ
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เพื่อทําการโฆษณารวมกันกับบริษัทที่เปนเจาของสินคาในตูแชของ SINGER และจุดเดนของ ตูแช 
SINGER คือสามารถแชสินคาไดทุกยี่หอ 

 
• บริษัทไดจําหนายเครื่องทาํน้ําหวานเกล็ดหมิะ โดยลูกคาของ SINGER สามารถใชเครื่องปนน้ําหวาน

เปนเกล็ดหิมะ ใหบริการแกลูกคาในแหลงชุมชน เชน หนาโรงเรียน ตลาดนัด รานกาแฟ รานเบเกอรี่ 
เปนตน บริษัทมีโครงการที่จะทําธุรกจิรวมกับบริษัทที่ขายหวัเชื้อน้ําหวานเหลานี้ ปจจุบันมีมากกวา 600 
รานคาที่ใชเครื่องทําน้ําหวานเกล็ดหิมะของ SINGER 

 
ในสภาวการณปจจุบัน ธุรกจิกลุมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรอืนคอนขางซบเซา บริษทัจึงเนนขยายสินคากลุม
เชิงพาณิชย โดยบริษัทไดพยายามจัดรายการพบนักลงทุน (Road Show) ไปตามภาคตางๆ กลุมเปาหมาย
คือ รานคาในทุกภาค สวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซ่ึงธุรกจิกลุมนี้เติบโตเปน
เทาตัวในปที่ผานมา บริษัทยังคงดําเนินธุรกิจสินคาในครัวเรือน แตเนื่องจากเศรษฐกิจซบเซาจึงทาํใหบริษัท
ระมัดระวังมากขึ้น หากเศรษฐกิจดีขึ้น บริษัทคงเนนสินคาในครัวเรือนควบคูกับสินคาเชิงพาณิชยตอไป 
 
บริษัทไดขยายชองทางการจัดจําหนายสินคา โดยปนี้เปนปแรกที่บริษัทไดทดลองเปดธุรกิจเคานเตอรของ 
SINGER ในหาง Makro ซ่ึงเปนหางที่มกีลุมลูกคากลุมเดียวกับบริษัท ปจจุบัน Makro มีทั้งหมด 59 
สาขา บริษัทตัง้ใจวาจะเปดเคานเตอรของ SINGER ใหครบทุกสาขาภายในปนี้ ที่เปดไปแลวมี 8 สาขา 
และจะเปดในเร็วๆ นี้อีก 9 สาขา การขายสินคาใน Makro จะเปนการขายสินคาแบบเงินสดแตหากลูกคา
ตองการผอนชําระ ลูกคาสามารถใชบริการการผอนชําระกับบริษัท ซิงเกอร ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด ได 
และบริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด สามารถใหบริการซอมสินคาไดในบางพื้นที่ รานคาสงมีความเขมแข็ง 
เชน รานตั้งยีสุ่นที่จังหวัดอุดรราชธานี บรษิัทสามารถนําสินคาของบริษัทเพื่อใหบริการแกลูกคาที่รานคาสง
นั้นไดดวย 
 
บริษัทเนนการบริหารงานขาย โดยใหความสําคัญกับ ระบบขอมูลที่ตองรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน โดยใช
รายไดเปนแรงจูงใจเพื่อกระตุนการทํางานเพือ่ใหพนักงานขายสรางผลงานไดเต็มที่และ มีการจัดฝกอบรม
พนักงานแทบทุกวัน 
 
บริษัทไดนําอุปกรณสื่อสารอิเล็คโทรนิคเพื่อใหพนักงานขายสามารถใหบรกิารไดอยางสะดวกรวดเร็วรวมทั้ง
สามารถใชสาธติวิธีการใชสินคาและใชในการสงขอมูลเพื่อมิใหลาชาและไมเสยีโอกาสที่จะขายสินคา 
 
อนึ่ง บริษัทไดหาชองทางเพือ่เพิ่มรายไดจากธุรกิจหรือสินคาที่มีอยูเดิม คือ บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส 
จํากัด นอกเหนือจากจะซอมสินคาภายใตยีห่อ SINGER แลว ยังซอมสินคาภายใตยี่หออ่ืนดวย โดยได
เปลี่ยนจากลูกคารายยอยเปนลูกคาธุรกิจ เชน Symphony ซ่ึงเปนบริษทัที่อยูในกลุมสือ่สาร ซ่ึงจะมสีถานที่
เก็บ Server ในหองปรับอากาศ บริษัทจะใหบริการติดตัง้เครื่องปรับอากาศในสถานที่เก็บ server ใหมๆ 
ให โดยใหบริการหลังการขายเปนรายป รวมทั้งใหบริการแก Siam Winery ซ่ึงเปนบริษัทที่มีตูแชไวนที่ไม
มีชางดูแลเปนของตนเอง โดยบริษัททาํสัญญารับดูแลรักษาหรือซอมแซมเมื่อตูแชมีปญหา  
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หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัท และไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯจึงขอใหที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป พ.ศ. 2556 และพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลวไดมีมติดังตอไปนี้ 

 
มติ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

 
เห็นดวย 151,825,310 หุน คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0

 
3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของป 2556 และการจายเงินปนผลใหแกผูถอืหุน 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  

ประธานฯไดแถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากผลประกอบการในรอบปที่ผานมาตามรายละเอียดในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ไดสงใหแกผูถือหุนแลวนั้น บริษัทมีกําไรสุทธิ 320.6 ลาน
บาท คณะกรรมการจึงเห็นวา บริษัทควรจายเงินปนผลประจําปสําหรับปบัญชี 2556 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 
0.45 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 37.90 ของกําไรสุทธิ โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) วันที่ 20 
มีนาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และในกรณีนี้ผูไดรับเงินปนผลจะ
ไดรับเครดิตภาษีคืนบางสวนจากสวนของกําไรสุทธิสวนที่เสียภาษี เนื่องจากเงินปนผลที่จายนั้น บางสวนจาย
จากกําไรสุทธิในสวนที่ไมไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ดวยการใชประโยชนจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกิน 5 
ป กอนรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน 

 
ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

  
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดงัตอไปนี้ 
 
มติ อนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตรา 0.45 บาทตอหุน โดยจะ

จายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุนเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปนผล (Record Date)วันที่ 20 มีนาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 
23 พฤษภาคม 2557 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

 
เห็นดวย 151,825,310 หุน คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง 0 หุน คิดเปนรอยละ 0



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 47 หนา 11 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

 
4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
ประธานฯไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับ ขอที่ 14 ของบริษัท กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําป 
กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชุมสามัญประจําป 
ผูถือหุนในคราวนี้ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังนี ้
 
1. นายกาวิน จอหน วอรคเกอร ตําแหนง กรรมการ กรรมการสรรหา 

 และพิจารณาคาตอบแทน  
2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการ 
  ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ตําแหนง กรรมการ และผูอํานวยการ 
  ฝายบัญชีและการเงิน 
 
เนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 2 
ทาน ดังน้ัน กรรมการสรรหาจึงมิไดทําการพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไมรวมถึงกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 
ทานในปนี้ จึงไดดําเนินการพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดของธุรกิจของบริษัทรวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ 
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ตามองคประกอบของกรรมการบริษัท จึงเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน 
ที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาใหนาย
พิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการหมายเลข 2 เปนกรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคุณสมบัติสอดคลองกับคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพยฯ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซ่ึงมีรายละเอียดประวัติ
ของกรรมการทั้ง 3 ทาน ระบุในรายงานประจําป 2556 หนา 16-18 
 
อนึ่ง บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจารณาตาม
กระบวนการสรรหาของบริษัทเปนการลวงหนา นับตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 โดยเผยแพรใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท ซ่ึง
เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขามายังบริษัท 
 
ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
หลังจากที่ไดมกีารซักถามที่ประชุมพิจารณาแลว ที่ประชุมไดพิจารณาโดยกรรมการทัง้ 3 ทานที่ออกตาม
วาระไมอยูในหองประชุมในระหวางพิจารณา ที่ประชุมไดลงมติ ดังนี้ 

  
มติ มีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 
 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 47 หนา 12 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

1. นายกาวิน จอหน วอรคเกอร ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

 
เห็นดวย 151,527,470 หุน คิดเปนรอยละ 99.7942
ไมเห็นดวย 296,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.1953
งดออกเสียง 15,940 หุน คิดเปนรอยละ 0.0105

 
2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน

เสียง ดังน้ี 
 

เห็นดวย 151,823,970 หุน คิดเปนรอยละ 99.9895
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง 15,940 หุน คิดเปนรอยละ 0.0105

 
3. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
 

เห็นดวย 151,823,970 หุน คิดเปนรอยละ 99.9895
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง 15,940 หุน คิดเปนรอยละ 0.0105

 
คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดขอใหที่ประชุมปรบมือตอนรับกลับเขาที่ประชุมของกรรมการทัง้ 3 ทานที่ไดรับ
เลือกกลับเขาเปนกรรมการ 
  

5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป พ.ศ. 2557 
  

นายบุญยง ตันสกุล ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากถึงกําหนดพิจารณาคาตอบแทนรายปของกรรมการ
บริษัท และกรรมการตรวจสอบ จึงควรมีการพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงตองอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณารวมกับกรรมการที่เปนคณะฝายจัดการและ
เปนผูบริหารของบริษัทที่ไมไดรับเงินคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเสนอวา ใน
ปจจุบันภาระหนาที่และความรับผิดชอบตางๆ ตามกฎหมายของกรรมการเพิ่มขึ้น และบริษัทมิไดปรับปรุง
เงินคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมา โดยปรับปรุงครั้งสุดทายในการประชุมผูถือหุนป 2555 การ
พิจารณาในปนี้ไดเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการของบริษัทตางๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดย
ใชขอมูลประกอบจาก “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน” ซ่ึงจัดทําโดย “ศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย” เมื่อเปรียบเทียบแลวเห็นวา คาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทมีมูลคาต่ํากวาคาตอบแทนเฉลี่ยของคณะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให
สอดคลองกับบริษัทจดทะเบียนที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หนาที่



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 47 หนา 13 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน จึงขอเสนอคาตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2557 ควรจะมีการปรับเพิ่มคาตอบแทนจากป 2556 ดังนี้ 
 
 ปจจุบัน อัตราใหม เพิ่มขึ้น%
คาตอบแทนประธานกรรมการบริษัท ปละ  430,000.- บาท ปรับเปนปละ 453,000.- บาท 5.35%
คาตอบแทนกรรมการ ตอ 1 ทาน ปละ  268,700.- บาท ปรับเปนปละ 283,000.- บาท 5.32%
คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ปละ  161,300.- บาท ปรับเปนปละ 170,000.- บาท 5.39%
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบตอ 1 ทาน ปละ  129,000.- บาท ปรับเปนปละ 136,000.- บาท 5.42%

 
สําหรับกรรมการทีเ่ปนคณะฝายจัดการ ไมไดรับเงินคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท เนื่องจากมี
ฐานะเปนผูบริหารของบริษัท 
 
อนึ่ง ในสวนของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน ไมไดรับคาตอบแทนแตอยางใด 
คุณสถาพร ผังนิรันดร เสนอวา ในครั้งตอไปใหบริษัทลงรายละเอียดแสดงคาตอบแทนกรรมการทีเ่พิ่มขึ้น
ทั้งหมดคิดเปนอัตราสวนเทียบกับเงินปนผล 
 
คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ แจงรับไปพิจารณา 
 
ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี้ 

 
มติ อนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนน

เสียง ดังน้ี 
 

เห็นดวย 151,839,810 หุน คิดเปนรอยละ 99.9999
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง 100 หุน คิดเปนรอยละ 0.0001

 
6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป พ.ศ. 2557 
  

ประธานฯไดแถลงตอที่ประชุมวา ผูสอบบัญชีของบริษัทครบกําหนดตองพนจากวาระตามที่กฎหมายกําหนด
ไว แตมีสิทธิไดรับแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงไดอีก และประธานฯไดขอใหนายลักษณะนอย พึ่งรัศมี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 
 
นายลักษณะนอย พึ่งรัศมี ไดแถลงตอที่ประชุมวา สําหรับรอบปการเงินนี้ ทางบริษัทขอเสนอแตงตั้ง 
สํานักงานเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2557 ตอไปอีก 1 ป เปนปที่ 
12 ซ่ึงตลอด 12 ป ไดมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชี รวมผูสอบบัญชีปปจจุบันเปน 4 ทาน เพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ กลต. กําหนด โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้ 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 47 หนา 14 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 (เดิมเลขที่ บมจ . 252) 
   
 

 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 
1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  3636 - 
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ  4068 - 
3. นางสาวสรุียรัตน ทองอรุณแสง  4409 - 
4. นายศักดา เกาทัณฑทอง  4628 - 
 
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยเสนอ
คาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2557 รวมทั้งสิ้น 2,580,000 บาท จากป 2556 เปน
จํานวน 2,500,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 80,000 บาท คาตอบแทนผูสอบบัญชีประกอบดวย 
 

คาสอบบัญชี (บาท) 
รายการ ป 2557 ป 2556 ป 2555 ป 2554 

• งบการเงินและงบการเงินรวมประจําป 900,000 900,000 1,010,000 960,000 
• งบการเงินประจําปสําหรับบริษัทยอย 630,000 550,000 170,000 170,000 
• สอบทานงบการเงินและงบการเงิน 

รวมรายไตรมาส 
750,000 750,000 870,000 840,000 

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
สําหรับบริษัทยอย 

300,000 300,000 - - 

รวม 2,580,000 2,500,000 2,050,000 1,970,000 
 
• คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดตั้งขอสังเกตวา คาตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้นทุกป จึง

เห็นวาบริษัทควรชวยลดชั่วโมงการทํางานของผูสอบบัญชีลง การที่ผูสอบบัญชีใชชั่วโมงการ
ทํางานมาก จะมี 2 เหตุผลคือ ธุรกิจของบริษัทมีปญหาหรือมีการขยายธุรกิจ ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาดวย 
 

 คําตอบ คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดตอบขอกังวลของผูถือหุนวา งานของผูสอบบัญชีมากขึ้น
เน่ืองจากในปทีผ่านมาบริษัทไดแยกบริษัท บริษัทที่ตั้งใหมมีงานใหตรวจสอบมาก และ
ปจจุบันมาตรฐานบัญชีออกใหมมากขึ้น งานการตรวจสอบก็มากขึ้นตามไปดวย รวมทั้ง
มาตรฐานบัญชีไดกําหนดใหมกีารตรวจสอบระบบ IT ของบริษัทดวย ดังนั้นคาสอบบัญชีป 
2555-2556 จึงเพิ่มขึ้นตามสถานการณทีเ่กิดขึ้นจริง ทั้งนี้แมงานตรวจสอบของบริษัทใน
เครือจะเพิ่มขึ้น แตในสวนของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) ลดลง 

 
• คําถาม คุณวรรณวลี ตันติ์สันติสุข ไดซักถามวา บริษัทเคยใหผูสอบบัญชีสํานักงานอื่นเสนอราคา

เปรียบเทียบหรือไม 
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 คําตอบ คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดตอบขอซักถามวา บริษัทเคยสอบถามคาสอบบัญชีจากหลายๆ 
สํานักงาน ซ่ึงปรากฏราคาการสอบบัญชีใกลเคียงกัน อนึ่ง ชวงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ถา
บริษัทมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชีอาจทําใหถูกมองวาธุรกิจของบริษัทมีปญหา 

 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังนี้ 
 
มติ อนุมัติแตงตั้งให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 

พ.ศ. 2557 และกําหนดคาตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

เห็นดวย 151,848,212 หุน คิดเปนรอยละ 99.9999 
ไมเห็นดวย 0 หุน คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง 100 หุน คิดเปนรอยละ 0.0001 

 
7. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 
• คําถาม คุณชาคริต ยศพล ไดซักถามวา บริษัทไดใชงบประมาณในการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัท

หรือไม 
 

 คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา ธุรกิจ SINGER เปนธุรกิจที่ไมมีโรงงานเพื่อผลิต
สินคาของตนเอง แตไดวาจางใหบริษทัอื่นผลิตสินคา ดังนั้นจึงมีคาใชจายในการลงทุนใน
ดานการออกแบบผลิตภัณฑนอย สินคาในกลุมครัวเรือนบริษัทจะใชบริษทัผูผลิตที่มีชื่อเสียง
ผลิตให สวนสินคาในเชิงพาณิชยบริษัทจะใหบริษัท SME ที่มีความชํานาญในการผลิต
สินคาแตละประเภท ซ่ึงเปนการชวยธุรกิจภายในประเทศดวย โดยบริษัทผูผลิตเหลานี้จะทํา
การวิจัยและพฒันาสินคา ใหดวย ทําใหบริษทัไมตองลงทุนในสวนของการวิจัยและพัฒนา 
 

• คําถาม คุณชูเกียรติ ไดซักถามวา 
 
(1) ในกรณีที่ตูหยอดเหรียญไมตรงตามมาตรฐาน ทําใหลูกคาไดรับสินคาไมครบถวน 

เชน ตูน้ํามันหยอดเหรียญที่อาจจะไดน้ํามันไมครบตามจํานวนเงินที่ใสเขาไปในเครื่อง 
บริษัทตองรับผิดชอบหรือไม 

 
(2) ภาวะเศรษฐกิจในตางจังหวัด โดยเฉพาะปญหาของชาวนา มีผลกระทบตอการผอน

ชําระสินคาของบริษัทหรือไม 
 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา  
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(1) ผูผลิตตูหยอดเหรียญจะมีมาตรฐานในเรื่องการควบคุมคุณภาพ เชน ตูเติมน้ํามัน
หยอดเหรยีญ ในสวนของนํ้ามันจะตองผานมาตรฐานการชั่ง ตวง วัด มีการขอ
อนุญาตและมีฉลากของ ชั่ง ตวง วัด ติดอยูที่ตู และมเีจาหนาที่ทาํการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ในอนาคตตูน้ํามันหยอดเหรียญจะมหีนวยงานเขามาควบคุม เปน
มาตรฐานความปลอดภัย แตในกรณีที่มีปญหา บริษัทจะสงชางไปซอมแกไข ที่ผานมา
ปญหาเหลานี้ก็มีเกิดขึ้นบาง โดยเฉพาะผูเติมเงินมือถือในชวงที่บริษัทไดเปลี่ยนระบบ 
บางครั้งจะมีปญหาเรื่องสัญญาทําใหระบบการเติมเงินคลาดเคลื่อนไปบาง แตบริษัท
สามารถแกไขไดภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

 
(2) จากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทุกธุรกิจไดรับผลกระทบมากบางนอยบาง ในอดีตกลุม

ลูกคาของ SINGER เปนกลุมสินคาในครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญเปนเกษตรกรเกือบ
รอยละ แปดสิบ (80%) แตหลังจากบริษัทมุงเนนการจาํหนายสินคาเชิงพาณิชยมาก
ขึ้น จากบัญชีลูกหนี้ประมาณ 170,000 ราย เกือบครึ่งแลวจะเปนลูกหนี้กลุม
ครัวเรือน อีกครึ่งหน่ึงจะเปนลูกคาในกลุมรานคาปลีก กลุมครัวเรือนที่เปนชาวนานั้น
จะมีผลกระทบบาง จากปญหาที่ผานมาเนื่องจากลูกคากลุมนี้ประมาณรอยละ ยี่สิบหา 
(25%) เปนเกษตรกร แตบริษัทจะดูแลเปนรายๆ ไป หนี้เสีย (NPL) จะเพิ่มขึ้น
เล็กนอย แตสามารถควบคุมได บางรายบริษทัอาจใชวิธีผอนผันให คางชําระได 1-2 
เดือน โดยปกติถาลูกคาผอนชําระไมไหวจรงิๆ ลูกคาจะแจงบริษัท เพื่อใหบริษัทรับ
คืนสินคากลับมาเพื่อขายเปนสินคามือสอง 

 
• คําถาม กฤต บุญเจริญ ไดซักถามวา บริษัทมีจุดดอยในดานใดหรือไม 

 
คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา เนื่องจากภาวะปญหาปจจุบันคอนขางยืดเยื้อ

ยาวนาน ไดสงผลกระทบตอแทบทุกธุรกิจ จุดออนของบริษัทคือ บรษิัททําการตลาดได
เฉพาะภายในประเทศเทานั้น ซ่ึงไมเหมือนธรุกิจอ่ืนที่เติบโตในเมืองไทย แลวขยายธรุกิจไป
ตางประเทศ แต SINGER เปนธุรกิจที่เติบโตมาจากตางประเทศแลวจึงดาํเนินธุรกิจในไทย 
ซ่ึงบริษัทแมในตางประเทศจะเปนผูไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ลาสุดไดไปลงทุนในประเทศ
เขมร สวนลาวกับพมา SINGER ยังมิไดทําธุรกจิเปนทางการ เพยีงแต สงออกเพื่อขายตาม
ชายแดน ดังนั้นเมื่อบริษัทมีขอจํากัดในการขยายธุรกิจไปตางประเทศ และเติบโตไดใน
เฉพาะในประเทศ เมื่อสภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีปญหา บริษัทจึงตองพยายามรักษาการ
เติบโตใหได อีกประการหนึ่ง คือ บริษัทไดดําเนินธุรกิจมาแลว 125 ป ดังนั้นการที่จะ
เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนใหแตกตางจากเดิมอาจไมสามารถทําไดอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
บริษัทมีความถนัดในกลุมสินคาที่ทํามา เชน ธุรกิจสินคาในครัวเรือนกวาจะเขมแข็งใชเวลา
หลายป บางครั้งบริษัทเห็นความสําเร็จอยูขางหนา แตโอกาสอาจจะยังไมเอ้ืออํานวย จึงทํา
ใหพัฒนาไดอยางชาๆ แตบรษิัทมิไดนิ่งนอนใจ พยายามทุมเทมุงเนนเก่ียวกับการขายและ
ดูแลพนักงานใหแข็งแกรงมากกวาเดิม 
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• คําถาม กฤต บุญเจริญ ไดซักถามวา บริษัทคาดการณวายอดจําหนายสินคาปนี้จะมีแนวโนมอยางไร 
 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา เนื่องจากปจจุบนัสถานการณในประเทศยังไมนิ่ง 
ดังน้ันบริษัทจึงประมาณกาลไวเปน 2 ชวง คือ ถาสถานการณคลี่คลายภายในครึ่งปแรก คาด
วายอดขายจะกลับมาดีขึ้น และทําใหครึ่งปหลังดีขึน้มาไดเหมือนปที่ผานมา แตถา
สถานการณเปนเชนนี้ทั้งป บริษัทอาจตองพจิารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธใหม 

 
• คําถาม คุณธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ ไดซักถามวา บริษัทมีมุมมองหรือวางแผนเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล

อยางไร 
 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา บริษัทไดมีการเตรียมตัวเก่ียวกับทีวีดิจิตอลไวแลว 
โดยที่บริษัทไดรับอนุมัติจาก กสทช. แลว บริษัทจะมีทั้งตวัทีวีดิจิตอลและกลองรับสัญญาณ
จําหนายในชวงครึ่งปหลัง ชวง 3-4 ปที่ผานมาถือวาธุรกิจโทรทัศนของบริษัทเติบโตขึ้นมาก 
ชวงเปลี่ยนจากจอแกวเปนจอรับภาพแบบ LED คาดวาทีวีดิจิตอลจะเปนตัวขับเคลื่อนให
ธุรกิจเติบโตขึ้นได และ SINGER จะไดเปรียบกวาผูประกอบการโทรทศันรายอื่น เนื่องจาก 
SINGER อยูใกลชิดกับกลุมเปาหมายที่ใชโทรทัศนจอแกว ดังนั้นการพบลูกคาเพื่อเจรจา
ใหเปลีย่นจากระบบ Analog มาเปน Digital นาจะมีโอกาสดีและยาวนาน 

 
• คําถาม     คุณสถาพร ผังนิรันดร ขอใหทางกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุนรายใหญไดใหมุมมองกับผู 

             ถือหุน 
 

• นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน ผูถือหุนรายใหญ ไดกลาวกับผูถือหุนและใหสัญญาวาบริษัทแม
จะใหการสนับสนุน SINGER ในทุกๆ ดาน เพื่อให SINGER ในประเทศไทยมีผลการ
ดําเนินงานเติบโตดีขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งเพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้น 
เนื่องจากสถานการณปจจุบันในประเทศไทยไมดีเหมือนปที่ผานมา ดังนั้นการดําเนินธุรกิจ
จะตองมีความระมัดระวังคือ ไมควรทําธุรกิจในเชิงรุกอยางเดียว ตองรูวาจังหวะใดที่ควร
ถอย จังหวะใดที่ควรระวัง  แตจังหวะใดที่เปนโอกาส จังหวะใดที่จะดําเนินชองทางในการ
ขยายธุรกิจ เพื่อใหมีความเสี่ยงนอยลงและกระทบกับธุรกิจใหนอยที่สุด และนายโทไบอัส 
โจเซฟ บราวน ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานซึ่งสวนใหญเปนผูถือหุนของ SINGER มา
เปนเวลานาน 
 

• นายกาวิน จอหน วอรคเกอร ซ่ึงเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุม ไดกลาววาบริษัท เปนสวน
หนึ่งของ Singer Asia ซ่ึง Singer Asia เปนผูลงทุนอยูในประเทศปากีสถาน ศรีลังกา 
อินเดีย และประเทศไทย คิดเปนสัดสวน หนึ่งสวนสี่ (¼) ของ Singer Asia 

 เมื่อป 2005 Singer Asia ไดเขามาลงทุนรวมกับบริษัท สถานการณในขณะนั้นย่ําแยอยาง
มาก แตปจจุบัน บริษัทมีผลงานดีที่สุดในกลุมของ Singer Asia ดวยกัน Singer Asia 
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นอกจากเปนผูลงทุนในฐานะผูถือหุน ยังชวยสนับสนุนในดานตางๆ เชน ดานการตรวจสอบ 
(Audit) ดาน IT เปนตน เพือ่ใหบริษัท เจรญิเติบโตและแข็งแกรงมากขึ้น 

 
• คําถาม คุณณัฐพงษ ไดซักถามขอบเขตและความคืบหนาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซิงเกอร 

(โบรคเกอร) จํากัด  
 

คําตอบ คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดตอบขอซักถามวา บริษัท ซิงเกอร โบรคเกอร จํากัด ทาํธุรกิจ
เปนนายหนาตวัแทนขายประกันชีวิตใหกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
เปนธุรกิจที่มีกําไรไมมาก ปจจุบันรายไดบริษทัมาจากเบีย้ประกันเดิมที่ขายไวกอนแลว
เทานั้น แตในอนาคตบริษัทจะมีการพฒันาและเริม่ธรุกิจอยางจริงจงั โดยจะสรรหา
บุคคลากรและผูบริหารมาพฒันาบริษัท 

 
• คําถาม คุณกสิณา ศรีสอาน ไดซักถามถึง แผนการและเจตนารมณในการเตรียมความพรอม

ตลอดจนการกําหนดนโยบายในการตอตานธุรกิจคอรรัปชั่น เพื่อใหบริษัทไดรับการรับรอง
จาก IOD 
 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา บริษัทไดรับแบบประเมินแลว ขณะนี้กําลังพิจารณา
แบบประเมินดังกลาวอยู ขั้นตอนเริ่มจากคําถามในแบบสอบถาม บริษัทไดทําเสร็จไปแลวใน
หลายๆ ขอ แตมีบางขอที่อยูระหวางพิจารณา เชน การจดัตั้งคณะกรรมการยอย การกําหนด
เจตนารมณ นโยบายซึ่งคิดวาภายในปนี้จะดําเนินการไดเรียบรอย เนือ่งจากรายละเอียด
คอนขางมาก ซ่ึงหลายบริษัทอาจติดขัดเชนกัน แตบริษัทจะพยายามทาํใหสําเร็จ เพื่อใหได
ใบรับรอง 

 
• คําถาม คุณภาคภูมิ ไดซักถามวา 

 
(1)  เครื่องเติมเงินโทรศัพทมือถือแบบเดิมซึ่งบริษัทจะตองเปลี่ยนเครื่องมาเปนระบบ 

3G ใหกับลูกคาที่ซ้ือเครื่องไป การเปลี่ยนดังกลาวจะใชเวลานานหรือไม 
 
(2) ในงบบัญชีเงินสดในปที่ผานมา บริษัทไดมีการตั้งเงินสํารองไว 90 ลานบาท แตปนี้ตัว

ลูกหน้ีที่มีอายุ 3 เดือน 6 เดือน เพิ่มขึ้นมาก จึงสงสัยวาชวงไตรมาศที่ 1 อาจจะมีการ
ชําระเงินชาหรือไมจึงทําใหตัวลูกคาเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทตองตั้งคาสํารองหนี้สูงขึ้น
หรือไม 

 
คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามวา 
 

(1) บริษัทไดวางเปาหมายการเปลี่ยนระบบตูเติมเงินโทรศัพทมือถือระบบใหมแทนระบบ
เกาไวใหเสร็จภายในครึ่งปแรก จํานวน 10,000 ตู ขณะนี้ทําไดแลว 5,000 ตู เมื่อ
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