
บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัประจําปีผูถ้ือหุน้ ครงัที  

    
เวลาและสถานที 
 
 ประชุมเมือวันศุกร์ท ี  เมษายน  เวลา .  น. ณ ห้องประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน  
เลขท ี  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
 ก่อนเริมการประชุม นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขันตอน 
และวิธปีฏบิัติในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่วาระ ดังน ี
 

1. ผู้ถือหุ้นหนงึรายมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทมีีหรือทไีด้รับมอบฉันทะมาคือ หนึงหุ้นต่อหนึงเสยีง 
 
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตร

ลงคะแนนทไีด้รับเมือลงทะเบยีน 
 
3. เมือประธานทปีระชุมขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯจะถามทปีระชุมก่อนว่าผู้ถือหุ้นรายใดไม่

เหน็ด้วยกบัมติทเีสนอ หรืองดออกเสยีง ในกรณีทไีม่มีผู้ถือหุ้นทไีม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ถือว่า
ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ประธานฯแถลงว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
เหน็ชอบในระเบียบวาระดังกล่าว 

 
4. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าทขีองบริษัทฯจะขอรับใบออกเสียง

ลงคะแนนทแีจกให้ผู้ถือหุ้นไว้ก่อนแล้ว 
 
5. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะนําคะแนน

เสยีงทไีม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีงดังกล่าว ไปหักออกจากจาํนวนเสยีงทงัหมดทเีข้าร่วมประชุม และถือ
ว่าคะแนนเสยีงส่วนทเีหลือคือมติเหน็ด้วยตามทเีสนอในระเบียบวาระนันๆ 

 
6. ทงันี บริษัทจะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสยีงในระเบียบวาระทมีีการลงคะแนน ซึงจะแสดงผลการออก

เสยีงลงคะแนน พร้อมทงัสดัส่วนร้อยละทอีอกเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง จากจาํนวน
หุ้นทเีข้าประชุมทงัหมด 

 
. สาํหรับกรณีทผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อืนมาประชุมแทน ให้ถือการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระท ี
ผู้ถือหุ้นได้ออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะทผู้ีเข้าประชุมได้ยืนต่อเจ้าหน้าทขีองบริษัท ใน
ตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสยีงทใีช้นับเป็นมติทปีระชุม 

 
. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริมเข้าร่วมการประชุมตงัแต่ระเบียบวาระใด จะมีสทิธลิงคะแนนเสยีงตงัแต่
วาระนนัเป็นต้นไป 

 
. ในกรณีทผู้ีถือหุ้นทมีีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพือ
เป็นการรักษาสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และ
มอบให้กับเจ้าหน้าทขีองบริษัท เพือเจ้าหน้าทจีะได้นาํบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้ 
เมอืถึงระเบียบวาระนนัๆ 
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 ทังนี บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ และงดออกเสยีงสาํหรับวาระทมีีส่วนได้เสยี ส่วนกรณี
ทผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึงคนใดหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไป
ตามทผู้ีถือหุ้นระบุในหนังสอืมอบฉันทะ 
 
 ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอ
คาํถามขอให้ยกมือ และเมือประธานทปีระชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อทปีระชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะ และแจ้งชือ – นามสกุล หลังจากนันจึงเสนอความคิดเหน็หรือคาํถาม โดยถ้าเป็นความคิดเหน็หรือคาํถาม
ทไีม่ตรงกับระเบียบวาระนันๆ ประธานฯทีประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบ
วาระท ี  ซึงเป็นวาระพิจารณาอนืๆ 
 
 และเนืองจากท่านประธานกรรมการ พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน
ครังนไีด้ คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SINGER (THAILAND) B.V. จึงเสนอให้นายไพฑูรย์ ศุกร์
คณาภรณ ์กรรมการ และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย เป็นประธานทปีระชุมใน
ครังนี โดยผู้ถือหุ้นในทปีระชุมมิได้มีการคัดค้าน 
 
เริมการประชุม 
 
 นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์กรรมการ และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น
ประธานฯทปีระชุม ประธานฯ ได้แถลงต่อทปีระชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และด้วยการรับมอบฉันทะเป็น
จาํนวน สองร้อยแปด ( ) ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจาํนวนทงัสนิ หนึงร้อยสามสบิเก้าล้านเก้าแสนห้าหมืนแปดพัน
เก้าร้อยยีสบิเจด็ ( , , ) หุ้น คิดเป็นร้อยละ ห้าสบิเอด็จุดแปดสาม ( . %) ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่าย
ได้ทงัหมด , ,  หุ้น และครบเป็นองค์ประชุมตามทไีด้กาํหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และประธานฯ
ได้แถลงต่อไปว่า การประชุมครังนีมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทีปรึกษากฎหมายเข้าประชุมอย่างพร้อม
เพรียง ประธานฯจึงขอให้นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้กล่าวแนะนาํ 
 
  นายบุญยง ตันสกุล ได้กล่าวแนะนาํกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทปีรึกษา
กฎหมาย ดังนี 
 
บริษทัมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม  ท่าน จากทงัสิน  ท่าน หรือคิดเป็นรอ้ยละ แปดสิบเจ็ดจุดหา้ ( . %) 
ของจํานวนกรรมการทงัหมดของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
 

. นายลักษณะน้อย พึงรัศมี   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

. นายพิพิธ พิชัยศรทตั   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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. นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

. นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์  กรรมการ 

. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

. นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์  กรรมการ และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

กรรมการบริหารทีเขา้ร่วมประชุม รวม  ท่าน ประกอบดว้ย 
 

. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

. นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ ์  กรรมการ และผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

กรรมการทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม คือ 
 
. พลเรือเอก หม่อมหลวง อศันี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

 
ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม  ท่าน คือ 
 

. นายคณศิร นุชนาฏ   ผู้อาํนวยการฝ่ายขาย 

. นายสมพร กจิทวีสนิพูน   ผู้อาํนวยการฝ่ายการตลาด 
 
และมีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมจากบริษทั ซิงเกอร ์ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากดั  ท่าน คือ 
 

. นายสยาม อุฬารวงศ์   กรรมการผู้จดัการ 
 
ผูส้อบบญัชี คือ 
 
 นางศิริเพญ็ สขุเจริญยิงยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชยสอบ
บัญชี จาํกดั 
 
ทีปรึกษากฎหมาย คือ 
 
 นางสาวจันทมิา ลิมปานนท ์จากบริษัท ทปีรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก จาํกดั 
 
 ประธานฯได้กล่าวขอบคุณนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ถอืหุ้นทุกท่านทไีด้เข้าร่วม
ประชุม จากนันประธานฯได้กล่าวเปิดการประชุม 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ครงัที  ซึงประชุมเมือวนัที  เมษายน 

 
 

ประธานฯได้ขอให้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  ซึงประชุมเมือวันที  
เมษายน  และบริษัทได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ครังท ี  เพือพิจารณาก่อนหน้านีแล้ว 
 
ประธานฯ ขอให้ทปีระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวทลีะหน้า และเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น
ซักถาม 
 
คุณสุริยพงศ ์  วฒันาศกัดิ (ผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความเหน็ว่า ขอชืนชมรายงานการประชุมของ
บริษัทในแต่ละปีทโีดยภาพรวมดีและมีรายละเอยีดพอสมควร อย่างไรกต็าม ในรายงานหน้าท ี 10 ได้
กล่าวถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย  บริษัทรวมกนั จึงขอเสนอให้รายงานการประชุมกล่าวถึงผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทย่อย  บริษัทแยกเป็นรายบริษัท รวมถึงสรุปภาพรวมของกลุ่ม SINGER เพิมเติม 
เพือให้ได้ภาพทชัีดเจน 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาํหรับข้อเสนอแนะและขอรับไปดาํเนินการตามทที่านผู้ถือหุ้นเสนอ  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเพิมเติมเป็นอย่างอนื  
 
หลังจากทปีระชุมได้พิจารณา จึงมีมติเป็นเอกฉันท ์ดังต่อไปนี 
 
มต ิ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี  ซึงประชุมเมือวันท ี  เมษายน  

ด้วยคะแนนเสยีง ดังต่อไปนี 
 

เหน็ด้วย , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  
ไม่เหน็ด้วย  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

 
2. รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี  และพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  
  

ประธานฯได้แถลงต่อทปีระชุมว่า สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายละเอยีดของรายงาน
ประจาํปี พ.ศ.  ซงึได้แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ไว้ด้วยกนั และได้
นาํส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ซงึจากสภาวะเศรษฐกจิในปีทผ่ีานมา ทาํให้ผลการดาํเนินงาน
ปี พ.ศ.  บริษัทมีผลกาํไรสทุธริวมทงัปีเท่ากบั .  ล้านบาท คิดเป็นกาํไรต่อหุ้นหุ้นละ 0.89 บาท 
จากราคามูลค่าหุ้นหุ้นละ  บาท ประธานฯจึงขอให้นายบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแจง
รายละเอยีดให้ทปีระชุมรับทราบ 
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นายบุญยง ตันสกุล ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่แถลงผลการดาํเนินงานประจาํปี  ทผ่ีานมา และ
แผนการดาํเนินงานในปีต่อๆ ไปของบริษัทโดยบรรยายรายงาน การฉายภาพนิงและภาพเคลือนไหว เพือ
ชีแจงรายละเอียดเพิมเติมให้ทีประชุมทราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ถือหุ้น
เข้าใจถึงผลการดาํเนินงานในรอบปีทผ่ีานมา และผลงานทจีะนาํเสนอ ซึงสรุปได้ดังต่อไปนี 
 
ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยอยู่  บริษัท ได้แก่ 
 
1. บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ซงึประกอบธุรกจิเช่าซอื 
2. บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกดั ซึงประกอบธุรกิจให้บริการหลังการขาย โดยซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้า ทงั

สนิค้าของบริษัทและสนิค้ายีห้ออนืด้วย 
3. บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั ซงึประกอบธุรกจิเป็นตัวแทนนายหน้าประกนัชีวิต 

 
ธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนหนึงทีได้รับผลกระทบจากกาํลังการซือของผู้บริโภคภายในประเทศทีลดลง แม้ว่า
บริษัทจะพยายามปรับเปลียนสดัส่วนการดาํเนินธุรกิจ แต่เนืองจากผลกระทบเกิดขึนครอบคลุมเป็นวงกว้าง 
ภาคเกษตรกรรมมีรายได้ลดลง ทาํให้กาํลังการซอืลดลง อย่างไรกต็าม ในภาพรวมในสภาพการณเ์ช่นนี บริษัท
ยังคงพอใจกับผลการดําเนินงานทีผ่านมา เพราะเมือเทียบกับผู้ประกอบการกลุ่มอืน ผลประกอบการของ
บริษัทยังคงมีผลเป็นทพีอใจ  
 
ธุรกจิของบริษัทมีกลุ่มสนิค้าและบริการหลากหลายแยกออกเป็น 3 กลุ่มทสีาํคัญ คือ กลุ่มสนิค้าในเชิงพาณิชย์
ทีลูกค้าซือไว้เพือการทําธุรกิจการค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ห้าสิบห้า (55%) เช่น ตู้ แช่ ตู้ เติมเงิน
โทรศัพทม์ือถือ ตู้นาํมันหยอดเหรียญ เป็นต้น กลุ่มสนิค้าเครืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ สี
สิบสอง (42%) เช่น เครืองซักผ้า ตู้ เย็น โทรทัศน์ เครืองปรับอากาศ เป็นต้น และกลุ่มจักรเยบ็ผ้า คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละสาม (3%) 

 
สาํหรับกลุ่มสนิค้าตู้ เติมเงินมือถือนนัมีอตัราเจริญเติบโตทดีี เป็นสนิค้าทเีป็นทนีิยมตามหมู่บ้านในต่างจังหวัด
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ สบิเจด็ ( %) สนิค้าอีกชนิดทมีีอัตราเจริญเติบโตทีดี คือ ตู้ เติมนาํมันหยอดเหรียญ 
คิดเป็นร้อยละ สิบห้า ( %) ทาํให้มีปัมนํามัน SINGER ทวัประเทศกว่า ,  ปัม สินค้าอีกชนิดคือ
โทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ สิบ ( 0%) ซึงยังคงเป็นสินค้ายอดนิยมเช่นกัน นอกนันเป็นสินค้าอืนๆ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ สี ( %) การทีบริษัทมีสินค้าทีหลากหลายทําให้ช่วยกระจายความเสียงได้ จึงทําให้ผล
ประกอบการของบริษัทยังมีผลเป็นทน่ีาพอใจ 
 
ในปีทีผ่านมา มีจุดทีน่าสนใจ คือ กลุ่มสินค้าเครืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมียอดขายลดลงถึงร้อยละ สิบเจ็ด 
(1 %) และมีการปรับเพิมสดัส่วนการขายสนิค้าเชิงพาณชิย์ โดยสนิค้าเชิงพาณิชย์เติบโตขึนร้อยละ ห้า ( %)  
อย่างไรกต็าม บริษัทได้พยายามอย่างดีทสีดุ ทาํให้ผลประกอบการโดยรวมยังคงดีเมือเทยีบกับผู้ประกอบการ
กลุ่มอนืๆ 

 
รายได้ของบริษัทในปีทีผ่านมาแบ่งเป็นร้อยละ เจด็สบิส ี( %) มาจากการขายสินค้า รายได้ร้อยละ ยีสิบส ี
( %) มาจากดอกเบยีของ บริษทั ซิงเกอร ์ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากดั และรายได้ร้อยละ สอง ( %) มา
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จากค่าบริการซ่อม-บํารุงเครืองใช้ไฟฟ้าของ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จํากัด บริษัทคาดว่ารายได้จาก
ค่าบริการซ่อมบาํรุงเครืองใช้ไฟฟ้าจากการให้บริการของ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกัด น่าจะเติบโตขึน
อย่างแน่นอน เนืองจากบริษัทขายเครืองปรับอากาศและตู้เติมนาํมันหยอดเหรียญได้มากขนึ  
 
สาํหรับอตัรากาํไรสทุธ ิบริษัทมีอตัรากาํไรสทุธลิดลงจากปีก่อนแต่ยังอยู่ในระดับเกนิร้อยละ เจด็ (7%) ซึงเป็น
ผลมาจากสภาวการณท์างเศรษฐกจิ สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 กาํไรสทุธขิองบริษัทและบริษัทย่อยสรุป
ได้เป็นดังนี 
 

บริษทั ซิงเกอร ์
ประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน)  (บาท) 

บริษทั ซิงเกอร ์ลีสซิง 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(บาท) 

บริษทั ซิงเกอร์
เซอรวิ์สพลสั จํากดั  

(บาท) 

บริษทั ซิงเกอร ์ 
(โบรคเกอร)์ จํากดั  

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

 

สนิค้าเครืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของบริษัทมีกาํไรขันต้น (gross margin) ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ ห้าสบิเจด็ 
(57%) สนิค้าเชิงพาณชิย์มีกาํไรขันต้นคิดเป็นร้อยละ ห้าสบิ ( 0%) สาํหรับกาํไรขันต้น (gross margin) ของ
บริษัทโดยรวมยังคงอยู่ทร้ีอยละ ห้าสบิสอง ( %)    
 
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (Return on Asset (ROA)) ยังอยู่ในระดับมาตรฐาน คือ ร้อยละ เจด็จุดสาม 
( .3%) ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity (ROE)) ลดลงอยู่ทร้ีอยละ สบิหกจุด
ศูนย์ส ี( 6.04%) แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับสงู 
 

บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวคิดเป็นร้อยละ เก้าสิบเจด็ ( %) และเงินกู้ระยะสนัร้อยละ สาม ( %) บริษัทและ
บริษัทย่อยมีหนีสินรวมกันเป็นจาํนวน ,  ล้านบาท มีสัดส่วนหนีสินต่อทุน (D/E) โดยรวมลดลงเหลือ 
.  เท่า ซงึไม่น่ากงัวลแต่ประการใด  

 
ในด้านลูกหนี แม้ในปี  บริษัทมีจํานวนบัญชีลูกหนีในปีนีลดลงจากปี  แต่เนืองจากบริษัท
ปรับเปลียนสดัส่วนโดยเพิมการขายสนิค้าเชิงพาณชิย์มากขึน ทาํให้สามารถขายสนิค้าทมีีมูลค่าสงูขึน ส่งผลให้
บริษัทมีลูกหนสีนิค้าเชิงพาณชิย์มากขึน เช่น บริษัทขายตู้หยอดเหรียญ  ตู้มีมูลค่ามากกว่าขายเครืองใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน  เครือง และลูกค้าสินค้าเชิงพาณิชย์ถือเป็นลูกหนีชันดี ชาํระหนีตรงเวลา เพราะลูกค้าใช้สนิค้า
ของบริษัท ในการทาํธุรกิจทาํให้มีรายได้ ทาํให้บริษัทยังคงมียอดขายทีดีท่ามกลางวิกฤติ บริษัทจึงมองเห็น
โอกาสจากลูกค้าสนิค้าเชิงพาณชิย์เหล่านี 

 

ในส่วนของหนีทไีม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) บริษัทมีหนีดังกล่าวเพิมขึนจากปี  เลก็น้อย แต่ไม่น่ากังวล
แต่ประการใด เนืองจากบริษัทย่อยสามารถนาํสนิค้าคืนกลับมาขายเป็นสนิค้ามือสองได้ ผลกระทบจึงมีไม่มาก 

 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
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 คุณประสิทธิ โรจนพฤกษ ์ (ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ขอสอบถาม  ประเดน็ คือ ประเดน็ที
หนึง สดัส่วนรายได้ในอนาคตภายใน -  ปีข้างหน้ามาจากสนิค้าประเภทใด ประเดน็ทสีอง สนิค้าใหม่
ในอนาคตมีอะไรบ้าง ประเดน็ทสีาม ยอดสนิเชือทไีม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) ของปีนีอยู่ทอีตัราเท่าใด 

 
 คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) กล่าวตอบว่า สนิค้าประเภทตู้แช่ ตู้นาํมันและตู้ เติมเงิน

ยังคงเป็นสินค้าทสีามารถทาํรายได้และยังมีโอกาสเติบโตสูง ตู้นาํมันโดยเฉลียขายได้เดือนละ  ตู้
โดยประมาณ หากเศรษฐกิจเติบโตตามปกติอีกครัง บริษัทเชือว่าการขายสนิค้าเหล่านีจะเติบโตเช่นกัน 
ส่วนสนิค้าตู้ เติมเงินมือถืออาจจะชะลอตัว สนิค้าทงั  ประเภทนีอยู่ในกลุ่มสนิค้าเชิงพาณชิย์  
 
สาํหรับสินค้าในอนาคตจะเน้นสินค้าเชิงพาณิชย์มากกว่าสนิค้าใช้ในครัวเรือน เช่น เครืองรับชําระเงิน 
(Cash Register) สาํหรับร้านสะดวกซือ ร้านค้าปลีก และเครืองทาํนาํหวานเกลด็หิมะภายในบ้านซึง
สามารถใช้ในบ้านหรือร้านค้าได้ ตู้นาํดืมหยอดเหรียญและเครืองซักผ้าหยอดเหรียญจัดเป็นสนิค้ายอด
นิยมในหอพัก แต่ยังไม่มีแบรนด์ใดทีเป็นทีรู้ จัก นอกจากนียังมีกล้องวงจรปิด ซึงคาดว่าสามารถ
ขยายตัวได้อกีมากโดยเฉพาะในประเทศไทยเนืองจากปัญหาอาชญากรรมทเีพิมสงูขึน สนิค้าเหล่านีเป็น
ตัวอย่างสนิค้าทบีริษัทสนใจทจีะทาํการตลาดในอนาคต บริษัทจาํเป็นต้องพัฒนาสนิค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ
ตามความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีทเีปลียนแปลงไป เช่น ตู้ เติมเงินมือถือซึงต้องปรับเปลียน
ซอฟแวร์ อย่างไรกต็าม ในระหว่างทเีศรษฐกิจยังไม่ฟืนตัว บริษัทยังไม่เน้นการขยายงาน แต่เน้นความ
คล่องตัวในการบริหารงานและเน้นการให้บริการลูกค้ารายเก่าให้มีความสะดวกมากทสีดุ 

 

ส่วนยอดสินเชือทไีม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) คาดการณ์ว่าจะคงที และบริษัทได้ช่วยลูกค้าโดยการยืด
ระยะเวลาผ่อนชาํระ ซึงน่าจะเป็นแนวทางททีาํให้ยอดสนิเชือดังกล่าว ดีขนึ 

 
 คุณสุรเชษฐ ์วินิยกุล (ผูแ้ทนจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) ขอสอบถาม  ประเดน็ ประเดน็แรก

ทบีริษัทเริมเปลียนจากสนิค้าใช้ภายในบ้านมาเป็นสนิค้าเชิงพาณิชย์  แต่ปัจจัยความสาํเรจ็และเป็นจุดที
เป็นปัญหาของสินค้าเชิงพาณิชย์คือ การให้บริการหลังการขาย (after-sale service) เนืองจากเป็น
สนิค้าเฉพาะ ทไีม่สามารถซ่อมทร้ีานซ่อมทวัไปได้ และถ้าสนิค้าเสีย ลูกค้าจะไม่สามารถประกอบธุรกิจ
ได้เลย จึงขอถามว่า บริษัทมีบริการ after-sale service อย่างไร ประเดน็ทสีอง ในรายงานประจาํปีปีนี 
บริษัทระบุว่ามีโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และประกาศเจตนารมณ์กับ IOD ไปแล้ว ขอชมเชย
บริษัทเป็นอย่างยิงทดีาํเนินการโครงการนี และขอทราบความคืบหน้าในการดาํเนินการของโครงการ 
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) กล่าวตอบว่า เรืองการบริการหลังการขาย (after-sale 

service) จะดาํเนินการผ่านบริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกดั ซึงให้บริการแตกต่างจากบริษัทอืนทส่ีวน
ใหญ่มักจะตังเป็นศูนย์บริการ กล่าวคือ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกัด มีพนักงานทีให้บริการทัว
ประเทศกว่า  คน ปฏิบัติหน้าทีอยู่ทังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่างเหล่านีจะให้บริการซ่อม
สนิค้าให้แก่ลูกค้าถึงร้านค้าของลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องเสยีเวลานาํเครืองมาซ่อมทศูีนย์ซ่อม ส่วนสนิค้า
เสียบางชินทีอาจมีปัญหามากและใช้เวลาซ่อมนาน บริษัทจะนําเครืองมือสองให้ลูกค้าใช้ทดแทนใน
ระหว่างซ่อม นอกจากนี ปัญหาเครืองเติมเงินมือถืออาจเกิดจากปัญหาของผู้ให้บริการเครือข่าย  เช่น 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

หากระบบล่ม บริษัทจะดําเนินการติดตังซอฟแวร์ให้สามารถรีเซ็ทระบบจากส่วนกลางได้ทันที ไม่
จาํเป็นต้องเดินทางไปแก้ไขทตีู้ เติมเงินแต่ละเครืองซึงมีจาํนวนมาก นอกจากนี พนักงานขายของบริษัทที
ทํางานกับบริษัทมาอย่างยาวนานจะมีความผูกพันกับลูกค้าของตน พนักงานขายเหล่านันจะมี
ความคุ้นเคยกับสนิค้าเป็นอย่างดี มีความสามารถในการซ่อมในเบืองต้น ลูกค้าจะมีความสนิทสนมกับ
พนักงานขาย ถ้ามีปัญหาเกิดขึนจะมีการติดต่อโดยตรงกับพนักงานขาย โดยพนักงานขายจะให้บริการ
ซ่อมทันทีแม้อยู่นอกเวลาทาํการ บริษัทจึงไม่มีความกังวลในปัญหาเหล่านี อนึง พนักงานของบริษัท
สามารถซ่อมแซมสนิค้าได้ทุกชนิดทุกประเภท ยกเว้นการเสยีหายทีต้องซ่อมโดยช่างผู้ชาํนาญหรือโดย
ผู้ผลิตเท่านนั 
 
สาํหรับโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน บริษัทอยู่ระหว่างการดาํเนินการให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ของ
สาํนักงานคณะกรรมการ กลต. และอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริษัท เมือ
คณะกรรมการอนุมัติแล้ว บริษัทจะสามารถเชิญผู้แทนจาก IOD เข้ามาตรวจสอบได้ บริษัทอาจมีความ
ล่าช้าในการดาํเนินโครงการเนืองจากบริษัทมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ เอกสารทุกฉบับต้องจัดทาํคาํ
แปลเป็นภาษาอังกฤษ เมือมีข้อคิดเห็นจากกรรมการ และหากต้องแก้ไขจะต้องจัดทาํทงัภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จึงทาํให้ล่าช้า อย่างไรกต็ามบริษัทจะเร่งดาํเนินการเพือยืนขอใบรับรอง (Certification) 

ให้เสรจ็ภายในปีนี 
 
 คุณสุริยพงศ ์วฒันาศกัดิ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ขอทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท ซิง

เกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกดั และ บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั  
 
ประธานฯ ตอบว่า บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกดั ได้ดาํเนินการโดยแยกธุรกจิจากบริษัทเป็นเวลา  
ปีทีผ่านมา ปีแรกมีผลขาดทุน ในปีทีสองมีผลกาํไร  ล้านบาท ส่วนบริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) 
จาํกดั มีกาํไรเลก็น้อยประมาณ  แสนกว่าบาท เนืองจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ส่วนบริษัท มีกาํไร 

 ล้านบาท ในปีหน้าบริษัทจะแยกรายละเอียดแสดงผลการดาํเนินงานของแต่ละบริษัทตามทที่านผู้
ถือหุ้นเสนอ 

 
 คุณสุริยพงศ ์วฒันาศกัดิ ถามต่อไปว่า บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกดั มีลูกค้าในแต่ละปีกีราย และ

มีปริมาณการให้บริการเป็นอย่างไรบ้าง 
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกัด ให้บริการ
ซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้าทุกยีห้อ แต่ถ้าเป็นการซ่อมสนิค้ายีห้ออนืจะให้บริการในเขตทกีรุงเทพมหานครเป็น
ส่วนใหญ่ งานซ่อมและติดตังทมีีปริมาณมากคือเครืองปรับอากาศ คิดเป็นสดัส่วนลูกค้าผู้ใช้บริการแบบ
ไม่ประจาํเกอืบร้อยละ แปดสบิ ( %) อีกร้อยละ สบิ ( %) เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการแบบประจาํ ทงันี
ผู้บริหารของบริษัทได้ดาํเนินการทดสอบใช้บริการการซ่อมซึง ผลการซ่อมบาํรุงเครืองปรับอากาศมีผล
เป็นทน่ีาประทบัใจ จึงขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทดลองใช้บริการซ่อมและล้างเครืองปรับอากาศ 
บริษัทจะขยายบริการซ่อม-ล้าง-ติดตังเครืองใช้ไฟฟ้ายีห้ออืนด้วยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็
ตาม บริษัทกาํลังจัดหาช่างผู้ชํานาญการเพิมก่อนทีเปิดให้บริการจริง ทังนีเพือมิให้เกิดปัญหาในการ
ให้บริการอย่างครบวงจรทุกชนิดทุกยีห้อ บริษัทอยากให้บริการของ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จาํกัด 
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มีชือเสียงทีดี โดยการแนะนําของลูกค้าเอง โดยไม่จําต้องใช้สือโฆษณา เพราะหากให้บริการไม่ดี 
ภาพลักษณ์ของบริษัทจะเสียหาย การทีท่านผู้ถือหุ้นได้ทดลองใช้บริการของบริษัทด้วยตนเองแล้ว
ประชาสมัพันธใ์ห้บริษัท น่าจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกจิของบริษัทเป็นอย่างยิง 

 
 คุณสุพจน ์ เอือชัยเลิศกุล (ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง)  แสดงความคิดเห็นว่า เป็นลูกค้าของ
บริษัทมาหลายปี ขอรับรองว่าเครืองปรับอากาศทบีริษัทซ่อมดีจริง เครืองปรับอากาศให้ความเยน็และ
ไม่มีเสียง บริษัทได้ล้างอุปกรณ์เครืองอย่างสะอาดรวมทังฉีดนาํยาฆ่าเชือซึงประทับใจมาก ขอเรียน
สอบถามเกียวกับสดัส่วนหนีสนิต่อทุน ตามทปีรากฏในงบการเงินว่ารวมสดัส่วนหนีสินต่อทุน  ของ
บริษัทย่อยด้วยหรือไม่ และขอเรียนถามเรือง Manufacturing Index คือ กาํลังการผลิตของบริษัทผ่าน
จุดตาํสดุมาแล้วหรือไม่ ปีทผ่ีานๆ มา บริษัทมีผลการดาํเนินงานทดีีมาโดยตลอด แต่ปี  นีผลการ
ดาํเนินงานลดตาํลง ไม่ทราบว่าในปี  ผลการดาํเนินงานของบริษัทจะไม่ตาํกว่าปี  ใช่หรือไม่ 

 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า สดัส่วนหนีสนิต่อทุน รวมบริษัทย่อยแล้ว ส่วน
การคาดการณก์ารฟืนตัวของเศรษฐกจิไทยเป็นเรืองทตีอบได้ยากมาก ยังไม่เห็นสญัญาณการฟืนตัว แต่
บริษัทหวังว่าในช่วงครึงปีหลังน่าจะดีขึน เนืองจากรัฐบาลเริมผันเงินเข้าสู่ระบบ น่าจะเห็นผลได้ ในครึง
ปีหลัง แต่ภาคเกษตรกรรมอาจไม่สามารถฟืนตัวได้ทันในปีนี ระหว่างบริษัทรอจังหวะการฟืนตัวทาง
เศรษฐกิจ บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ และต้องมันใจว่าเศรษฐกิจฟืนตัวจริง 
จึงจะเริมกลยุทธท์างการตลาดใหม่อกีครัง 

 
 คุณสุพจน ์เอือชยัเลิศกุล ถามต่อไปว่า บริษัทกล่าวว่าจะมีการพัฒนาสนิค้าใหม่ เช่น เครืองรับชาํระเงิน 
บริษัทจะมีลิขสทิธิหรือ Know How เป็นของตนเองหรือไม่ เพราะว่าบริษัทอนืๆ สามารถพัฒนาสนิค้า
จนสามารถจดทะเบียนได้เป็นสินทรัพย์ของบริษัทเลย บริษัทจะทาํได้หรือไม่ และอีกประการหนึง 
บริษัทจะขยายกิจการไปยังประเทศเพือนบ้านหรือไม่ เพราะบริษัทอืนได้ขยายกิจการไปยังประเทศ
เพือนบ้านมากขึน สดุท้าย ขอเป็นกาํลังใจให้บริษัทเพราะถือหุ้นของบริษัทมานับสบิปีแล้ว 
 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า สนิค้าทุกอย่างทบีริษัททาํการตลาดมีสทิธิบัตร แต่
เป็นสิทธิบัตรของผู้ผลิตสินค้า เช่น เครืองเติมเงินของบริษัทมีระบบทอนเงินซึงตู้อืนไม่มีระบบนี ผู้ผลิต
สนิค้าจะมีสทิธบิัตร บริษัทกส็ามารถมีสทิธบิัตรได้ ส่วนการขยายกจิการในต่างประเทศ บริษัทไม่สามารถเปิด
กจิการในต่างประเทศได้ เนืองจากมีบริษัท SINGER ในประเทศอนือยู่แล้ว แต่บริษัทจะเป็นผู้จาํหน่ายสนิค้า
ให้แก่บริษัทแม่เพือให้บริษัทแม่นําไปจําหน่ายต่อในประเทศเพือนบ้านเหล่านัน อย่างไรกต็าม บริษัทมี
ร้านค้าสาขาชายแดน เช่น แม่สอด จ.ตาก จ.บึงกาฬ เป็นต้น โดยมีลูกค้าจากประเทศพม่าและลาวซึงจะข้าม
มาซือสินค้าจากบริษัทเราเพือไปจําหน่ายต่อไป บริษัทมีแผนปรับปรุงร้านค้าสาขาชายแดนให้ทันสมัย 
สะดวก และฝึกอบรมพนักงานให้สามารถพูดภาษาของประเทศอาเซียนได้หลายภาษา  
 
 พญ. ปราณี จงบญัญติัเจริญ (ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า สนิค้าตู้ เติมเงินมีคู่แข่งเพิมมาก

ขึน ปัจจุบันแทบทุกพืนทีจะมีตู้ เติมเงินยีห้อ “บุญเติม” ไม่ทราบว่าจะเป็น ผลเสียแก่บริษัทมากขนาด
ไหน และบริษัทมีกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิตู้ เติมเงินให้เป็นผู้นาํได้อย่างไร 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า บริษัทไม่ได้มองตู้ เติมเงินยีห้ออืนว่าเป็นคู่แข่ง 
ตรงกันข้าม สินค้าตู้ เติมเงินยีห้ออืนและตู้ เติมเงินของบริษัททีมีอยู่เป็นจาํนวนมากจะช่วยปรับเปลียน
พฤติกรรมของผู้บริโภคให้นิยมการซือแอร์ไทม์จากตู้ เติมเงินมากขึน ตู้ เติมเงินของบริษัทจะให้บริการ
แตกต่างจากตู้เติมเงินของบริษัทอนื คือ ไม่เน้นจาํหน่ายตู้ในกรุงเทพฯ แต่จะเน้นจาํหน่ายตู้ตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ในต่างจังหวัด นอกจากนี ตู้ของบริษัทอืนเน้นทาํเป็น Franchise และเช่าพืนทีตามหน้าร้าน
สะดวกซือเพือวางตู้และจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของพืนทใีนอตัราทแีน่นอน แต่ตู้ของบริษัทนัน เจ้าของพืนทจีะ
เป็นเจ้าของตู้ เอง รายได้จากการขายแอร์ไทม์ทีได้จะเป็นของเจ้าของร้านทงัหมด นอกจากนี การที
เจ้าของร้านเป็นเจ้าของตู้ เอง ทาํให้ตู้ ของบริษัท ไม่ค่อยเปลียนแปลงทตีังของตู้มากนัก และมีการดูแล
รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี แต่ตู้ ยีห้ออืนจะเปลียนย้ายสถานทีมากกว่า และไม่ได้รับการดูแลรักษา
เนืองจากผู้ครอบครองไม่ใช่เจ้าของตู้ ดังนัน การมีตู้ เติมเงินหลากหลายยีห้อน่าจะเป็นการกระตุ้นให้
สินค้าประเภทนีมีความตืนตัว มีการทุ่มงบโฆษณา และมีการสร้างมูลค่าการตลาดให้เจริญเติบโตได้
อย่างก้าวกระโดดมากกว่าการทมีีตู้ของบริษัทเพียงเจ้าเดียว 

 
 คุณกิตติ งามมหรตัน ์(ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า มีตัวเลขหรือการวิจัยหรือไม่ว่า ผู้เช่า

ซอืเครืองเติมเงินจะมีกาํไรอยู่ในระดับใด 
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า กาํไรของผู้เช่าซือขึนอยู่กับองค์ประกอบหลาย
อย่าง กาํไรของผู้เช่าซือจะไม่เท่ากัน แต่โดยปกติรายได้ของผู้เช่าซือแบ่งเป็น  รายการ คือ รายได้จาก
เติมเงินและ เงินคืน (Rebate) จากบริษัท แต่กาํไรของผู้เช่าซือจะอยู่ทจีาํนวนครังของการเติมเงิน ซึง
หากมีจาํนวนมาก ยิงมีกาํไรมาก นอกจากนี ยังขึนอยู่กับพืนทีของสถานทีตังและจาํนวนตู้ ในพืนทีนัน
ด้วย บริษัทจึงมีวิธีบริหารจัดการโดยการลดจาํนวนเงินค่างวดลงสาํหรับพืนทีทมีีผู้เติมเงินน้อย เพือให้
ลูกค้ามีเงินเหลือและไม่คืนตู้ ดังนัน ตู้ทวีางให้บริการจะเป็นตู้ทมีีกาํไรทงัสนิ บางพืนทมีีตู้มากกว่า  
ตู้ กล่าวคือ มีตู้ เติมเงินหยอดเหรียญในระยะทางทุกๆ กโิลเมตร 

 

 คุณสุริยพงศ ์วฒันาศกัดิ ถามว่า ในงบการเงินหน้า  รายได้จากการขายในงบการเงินรวมน้อยกว่า
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด เกิดจากการคืนตู้ ใช่หรือไม่ บริษัทมีวิธีการ
ลงบัญชีอย่างไร คาํถามทสีอง บริษัทเป็นผู้นาํด้านการเช่าซือ ไม่ทราบว่าบริษัทเราจะมีนโยบายขยาย
ธุรกจิเพือทาํ Nano Finance และ Secured Loan หรือไม่ 

 
ประธานฯ ตอบว่า รายได้จากการขายในงบการเงินเฉพาะมากกว่าในงบการเงินรวม เนืองจากในการ
ขายสนิค้า ถ้าเป็นการขายเงินสด บริษัทจะบันทกึบัญชีเป็นรายได้จากการขายและปิดการขาย แต่ถ้าเป็น
การขายแบบเช่าซือ บริษัทจะบันทึกการขายเป็นเงินสดให้กับบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิง (ประเทศไทย) 
จาํกัด และบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิง (ประเทศไทย)จาํกัดก็จะนาํไปบันทกึเป็นการขายแบบเช่าซือซึงจะมี
รายได้เป็นดอกเบียจากการให้เช่าซอืด้วย และหากบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซงิ (ประเทศไทย) จาํกัด มีการยึด
คืนสนิค้ากลับมา บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซงิ (ประเทศไทย) จาํกดั กจ็ะให้มีการขายเป็นสนิค้ามือสองซึงจะมี
ราคาตาํกว่าจากส่วนลด ทาํให้บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิง (ประเทศไทย) จาํกัด มีรายได้จากการขายตาํ เมือ



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

นาํมารวมกับงบการเงินของบริษัท จึงทาํให้ยอดขายในงบการเงินเฉพาะมากกว่าในงบการเงินรวม 
เพราะมีการหักลบกนักบัยอดของบริษัทด้วยส่วนลดดังกล่าว  
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) กล่าวเสริมว่า ขณะนีบริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิง (ประเทศ
ไทย) จาํกัด ทาํธุรกิจเช่าซือ และกาํลังทดลองขายสนิค้าเงินผ่อนในห้างสาขา Makro รวมทงัขายสนิค้า
ของยีห้ออนืด้วย โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจอนื เช่น ห้าง  Shop และห้างอนืๆ แต่ยังไม่ได้ทาํอย่าง
เป็นทางการ เนืองจากบริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Back Office ให้แขง็แกร่งเสียก่อน และ
บริษัทมีแผนทาํธุรกจิสนิเชืออนืๆ เหมือนอย่างกลุ่ม SINGER ในประเทศอนืด้วย   

 
หลังจากเสรจ็สนิการชีแจงผลการดาํเนินงานของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิมเติม ประธานฯจึง
ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ.  และพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สนิสดุ ณ วันท ี  ธนัวาคม  
 
ทปีระชุมพิจารณาแล้วได้มีมติดังต่อไปนี 

 
มติ รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทผ่ีานมา และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สนิสุด ณ วันท ี  ธันวาคม  ตามทคีณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสยีง ดังนี 

 
เหน็ด้วย , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  
ไม่เหน็ด้วย  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  
งดออกเสยีง  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  

 
3. พิจารณาอนุมติัจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปี  และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

สําหรบัรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  
  

ประธานฯได้แถลงต่อทีประชุมว่า เนืองจากผลประกอบการในรอบปีทีผ่านมาตามรายละเอียดในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทไีด้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนัน บริษัทมีกาํไรสทุธิ .  ล้าน
บาท คณะกรรมการจึงเหน็ว่า บริษัทควรจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรับปีบัญชี  ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 
.  บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ .  ของกาํไรสุทธิ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกาํหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที  
มีนาคม  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวันท ี  พฤษภาคม   

 
ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม 
 
 คุณสุริยพงศ ์วฒันาศกัดิ ถามว่า จากข้อมูลในหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี  บริษัทมีกาํไร  

ล้านบาท จ่ายเงินปันผล .  บาท แต่ปี  กาํไรน้อยกว่า แต่จ่ายเงินปันผลมากกว่า ขอคาํอธบิาย 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ตอบว่า บริษัทพิจารณาเหน็ว่า ปีนบีริษัทมีสภาพคล่อง
เพียงพอ ซงึไม่ได้ใช้ลงทุนอะไร บริษัทจึงเหน็สมควรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น 
 

 คุณวรพล เลาหะพลวฒันา (ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า เหน็ด้วยกบัคาํถามของท่านผู้ถือ
หุ้นทผ่ีานมา ตลอดเวลาทผ่ีานมาบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลน้อยมากถ้าเทยีบกบัราคาหุ้น แต่ปีนี
บริษัทจ่ายเงินปันผลมากขนึ ทาํให้แปลกใจ อยากทราบว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคืออะไร 
อตัราจ่ายเงินปันผลร้อยละ  เหมาะสมหรือไม่ และถ้ามีสภาพคล่องแบบนใีนปีต่อไป จะจ่ายเงินปัน
ผลอย่างไร 
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ตอบว่า ในเรืองการจ่ายเงินปันผล จะต้องให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ไม่สามารถคาดการณแ์ละให้คาํมนัล่วงหน้าได้ แต่จะรับความคิดเหน็ของ
ผู้ถือหุ้นเกยีวกบันโยบายจ่ายเงินปันผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม ประธานฯจึงขอให้ทปีระชุมพิจารณา 

  
ทปีระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังต่อไปน ี
 
มติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทคีณะกรรมการเสนอในอัตรา .  บาทต่อหุ้น โดยจะ

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทมีีสทิธิได้รับเงินปันผลตามทปีรากฏรายชือ ณ วันกาํหนดสทิธิผู้ถือหุ้นเพือสทิธิ
ในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที  มีนาคม  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวันท ี

 พฤษภาคม  ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี 
 

เหน็ด้วย , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  
ไม่เหน็ด้วย .  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  
งดออกเสยีง .  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  

 
. พิจารณาและอนุมติัการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 
ก่อนเข้าสู่วาระนี ประธานฯ ขอให้นายบุญยง ตันสกุล ออกจากห้องประชุม นายบุญยง ตันสกุลได้ออกจาก
การประชุมในวาระนี 
 
ประธานฯได้แถลงต่อทปีระชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อท ี  ของบริษัท กาํหนดให้ในการประชุมสามัญประจาํปี 
กรรมการต้องออกจากตาํแหน่งหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด ซึงในการประชุมสามัญประจาํปี  
ผู้ถือหุ้นในคราวนี มีกรรมการทต้ีองออกตามวาระจาํนวน  ท่าน ดงันี 
 
. พลเรือเอก หม่อมหลวง อศันี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของบริษัทรวมถึง
ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชียวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท จึงเสนอให้
เลือกตังกรรมการทงั  ท่าน ทพ้ีนจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึง โดยพิจารณาให้พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช กรรมการหมายเลข  เป็นกรรมการอิสระ 
เนืองจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ซึงมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทงั  ท่าน ระบุในรายงานประจาํปี 

  
 
อนึง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือเข้ารับการพิจารณาตาม
กระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตังแต่วันท ี  กันยายน  จนถึงวันท ี  ธันวาคม 

 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึงเมือครบ
กาํหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้ามายังบริษัท 
 
ประธานฯจึงขอให้ทปีระชุมพิจารณา 
 
 คุณเพ็ญศรี จินตนานนท ์(ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ 
ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสามเป็นอตัราถ้าจาํนวนกรรมการทจีะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ทสีดุกบัส่วนหนึงในสาม ซึงบริษัทมีกรรมการทงัหมด 8 ท่าน จึง
ต้องออก 3 ท่าน ไม่ใช่ 2 ท่าน 

 

คุณจนัทรจิรา กอ้งทอ้งสมุทร(์เลขานุการบริษทั) กล่าวตอบว่า บริษัทมีกรรมการทงัหมด 8 ท่าน  
จาํนวนใกล้ทสีดุกบัส่วนหนึงในสามสาํหรับปีนี คือ 2 ท่าน เนืองจากในปี 2556  กรรมการออกจาก
ตาํแหน่ง 3 ท่าน ในปี 2557 กรรมการออกจากตาํแหน่งอกี 3 ท่าน ในปีนจีึงต้องออก 2 ท่าน ถ้าปีนี
กรรมการออกจากตาํแหน่ง 3 ท่านจะเกนิ 1 ท่าน ซงึบริษัทได้ตรวจสอบกบัสาํนักงานกฎหมายของกรม
พัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์เป็นทเีรียบร้อยแล้ว 

 
 คุณสุรเชษฐ ์ วินิยกลุ (ผูแ้ทนจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) ถามว่า สาํนักงานคณะกรรมการ 
กลต. มีนโยบายในการเลือกกรรมการให้ใช้แบบการลงคะแนนเป็นแบบ cumulative voting  มาใช้กบั
การเลือกกรรมการ ไม่ทราบว่าบริษัทจะนาํระบบการลงคะแนนเป็นแบบ cumulative voting มาใช้กบั
การเลือกกรรมการในปีต่อๆ ไป หรือไม่ 

 
ประธานฯ ตอบว่า จะรับไปพิจารณาต่อไป 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทปีระชุมพิจารณา ในวาระเลือกตงักรรมการนี 
ให้ใช้วิธลีงคะแนนเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนจะถูกเกบ็จากผู้ถอืหุ้นสาํหรับการออกเสยีงเลือกตงั
กรรมการแยกเป็นรายบุคคล ทงันไีม่ว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเหน็ชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสยีงก็
ตาม 

 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

หลังจากทไีด้มีการซักถามทปีระชุมพิจารณาแล้ว ทปีระชุมได้พิจารณาโดยกรรมการทงั  ท่านทอีอกตาม
วาระไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างพิจารณา ทปีระชุมได้ลงมติ ดังนี 

  
มต ิ มีมติเลือกกรรมการทอีอกตามวาระทงั  ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหนงึ ด้วยคะแนนเสยีง

ดังต่อไปน ี
 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวง อศันี ปราโมช ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง 
ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี 

 
เหน็ด้วย , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9958 

ไม่เหน็ด้วย  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสยีง ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0042 

 
2. นายบุญยง ตันสกุล ได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสยีง 

ดังน ี
 

เหน็ด้วย 144,339,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญยง ตันสกุล กลับเข้าทปีระชุม 
  

. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี พ.ศ.  
  

นายบุญยง ตันสกุล ได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า เนืองจากถึงกาํหนดพิจารณาค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ
บริษัท และกรรมการตรวจสอบ จึงควรมีการพิจารณาค่าตอบแทน ซึงต้องอนุมัติโดยทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท สาํหรับปี 8 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ
เดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ 
ขนาดของธุรกิจ หน้าทคีวามรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
พร้อมเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี  ควรจะเท่ากับจํานวน
ค่าตอบแทนสาํหรับปี  ดังนี 

 
  

(บาท/คน/ปี) 
 

(บาท/คน/ปี) 
ประธานกรรมการ ,  ,  
กรรมการ ,  ,  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ,  ,  
กรรมการตรวจสอบ ,  ,  



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 
 

ทงันี กรรมการทเีป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าว 
 
ประธานฯ  จึงขอให้ทปีระชุมพิจารณา 
 
ทปีระชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังนี 

 
มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตามทคีณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน

เสยีง ดังนี 
 

เหน็ด้วย , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  
ไม่เหน็ด้วย  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  
งดออกเสยีง  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  

 
. พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจําปี พ.ศ.  

  
ประธานฯได้ให้นายลักษณะน้อย พึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นาํเสนอวาระนีต่อทปีระชุมผู้ถือ
หุ้น 
 
นายลักษณะน้อย พึงรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อทีประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทครบ
กาํหนดต้องพ้นจากวาระตามทีกฎหมายกาํหนดไว้ แต่มีสิทธิได้รับแต่งตังกลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งได้อีก 
และประธานฯได้ชีแจงรายละเอียดต่อทีประชุมว่า สาํหรับรอบปีการเงินนี ทางบริษัทขอเสนอแต่งตัง 
สาํนักงานเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี  ต่อไปอีก  ปี เป็นปีท ี

 ซึงตลอด  ปี ได้มีการเปลียนผู้สอบบัญชี รวมผู้สอบบัญชีปีปัจจุบันเป็น  ท่าน เพือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ ีกลต. กาํหนด โดยมีรายชือผู้สอบบัญชี ดังนี 
 
 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท ี จาํนวนปีทสีอบบัญชีให้บริษัท 
1. นางศิริเพญ็ สขุเจริญยิงยง    
2. นายเจริญ ผู้สมัฤทธเิลิศ   - 
3. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง   - 
4. นายศักดา เกาทณัฑท์อง   - 

 
โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผู้ทาํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยเสนอ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สาํหรับรอบปีบัญชี  รวมทงัสนิ , ,  บาท ซึงเท่ากับปี  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประกอบด้วย 
 
 
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

 
ค่าสอบบัญชี (บาท) 

รายการ ปี  ปี  ปี  ปี  
 งบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปี ,  ,  ,  , ,  
 งบการเงินประจาํปีสาํหรับบริษัทย่อย ,  ,  ,  ,  
 สอบทานงบการเงินและงบการเงิน 

รวมรายไตรมาส 
,  ,  ,  ,  

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
สาํหรับบริษัทย่อย 

,  ,  ,  - 

รวม , ,  , ,  , ,  , ,  
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิมเติม ประธานฯจึงขอให้ทปีระชุมพิจารณา 
 
ทปีระชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติ ดังนี 
 
มติ อนุมัติแต่งตังให้ บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 

พ.ศ.  และกาํหนดค่าตอบแทนตามอตัราทคีณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี 
 

เหน็ด้วย , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  
ไม่เหน็ด้วย ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ . 42 
งดออกเสยีง  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 

 
. พิจารณาเรืองอืนๆ 

 
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะถามคาํถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรืองอนื
ใดให้ทปีระชุมพิจารณาหรือไม่ 

 คุณธรรมฤทธิ เอกสมิทธ์ (ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ขอสอบถาม 2 คําถาม คําถามแรก
เกยีวกบัตู้ เติมเงินทมีีการปรับราคาให้ตาํลง ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าเก่าหรือไม่ คาํถามที
สอง คือ สนิค้ามือสองทจีะขายทรีาคาคงเหลือ ไม่ทราบว่ามีค่าคอมมิสชันหรือไม่ และจะมีการขายเวียน
เพือให้ได้รับค่าคอมมิสชันอกีหรือไม่ 

 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ตอบว่า บริษัทมีนโยบายให้พนักงานใช้ความระมัดระวัง
ในการขายสนิค้าไม่ให้ขายสนิค้าในพืนททีขีายสนิค้าแบบเดียวกัน และให้ขยายการขายไปยังพืนทอีืนๆ 
เช่น หมู่บ้านอนืๆ เพือมิให้เกดิผลกระทบกบัลูกค้าทเีคยซือสนิค้าและอยู่ระหว่างการผ่อนชาํระ บริษัทมี
นโยบายการขายสนิค้ามือสองและจ่ายค่าคอมมิสชันตามราคาคงเหลือ และบริษัทมีการตรวจสอบทีดี
และรัดกุม โอกาสทจีะเกดิปัญหาขายเวียนนจีึงไม่มี แต่ถ้าพบการกระทาํแบบนี บริษัทจะลงโทษด้วยการ
ให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานทนัท ี
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

 คุณวรรณกร ธรรมกุลาเลิศ (ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) มีข้อเสนอแนะ เนืองจากมาประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นครังแรก และได้รับฟังเกียวกับการล้างเครืองปรับอากาศ ขอให้ข้อมูลว่า กฟน. ให้บริการล้าง
เครืองปรับอากาศเครืองละ  บาท เพือเพิมประสทิธิภาพการทาํงานของเครืองปรับอากาศ ลดการ
ใช้ไฟ ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน จึงมีข้อเสนอแนะว่า บริษัทเราน่าจะร่วมมือกับ กฟภ. เพือไปให้บริการล้าง
เครืองปรับอากาศในต่างจังหวัดด้วย 
 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวว่าเป็นข้อเสนอแนะทีดีมาก บริษัทจะรับไว้พิจารณาตามที
เหน็สมควรต่อไป 
 

 คุณณภทัร ปัญจคุณาธร (ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า บริษัทมีแผนซือกิจการ โรงงานเพือ
ผลิตสนิค้าให้แก่บริษัทหรือไม่ 
 
คุณบุญยง ตันสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการซือกิจการเพือ
ขยายธุรกจิ หากบริษัทมีความสนใจจะต้องเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณา และต้องให้มีการตรวจสอบ
กจิการและบัญชีของโรงงานต่างๆ เหล่านนัให้รอบคอบก่อน 
 

 คุณจุฑาพร  เลิศมณีทรพัย ์(ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ถามว่า ทาํไมบริษัทไม่ใช้รูปแบบเดิมใน
การทาํธุรกจิ ทาํไมต้องไปซอืกจิการซึงดูแล้วยุ่งยาก ใช้เวลานาน และต้องบริหาร โรงงานเอง 
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทพัฒนาขึนมาก บริษัท
ต้องการมีธุรกิจการให้บริการหลังการขายและเทคโนโลยีเป็นของตนเอง การทต้ีองอาศัยบุคลากรและ
เทคโนโลยีของบริษัทอืน ย่อมไม่สะดวก นอกจากนี บริษัทต้องการความแน่นอนในเรืองแหล่งผลิต
สนิค้า ในอดีตผู้ผลิตสนิค้าจะเป็นรายใหญ่ เช่น SAMSUNG SHARP HAIER เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน
ผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการรายย่อย มากขึน หากผู้ผลิตซึงเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เหล่านีประสพ
ปัญหาในการดาํเนินกิจการ อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย การเข้าซือกิจการหรือสร้างพันธมิตรกับ
ธุรกจิเหล่านีจะเป็นการช่วยลดความเสยีงเรืองแหล่งผลิตได้ 

 

 คุณจุฑาพร  เลิศมณีทรพัย ์ถามว่า บริษัทมีแผนเกยีวกบัเครืองเติมนาํมันอย่างไร 
 

คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) นาํเสนอ ภาพนิงเกียวกับเครืองเติมนาํมัน และอธิบาย
เพิมเติมว่า ในระยะแรก บริษัททาํธุรกิจเครืองเติมนาํมันเพียงเพือทดแทนปัมหลอด  แต่ความจริงแล้ว
ธุรกิจนีมีโอกาสมากกว่าทีคาดไว้ เนืองจากประเภทของนาํมันในประเทศไทยมีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้
ต้องแยกประเภทตู้ ทาํให้ลูกค้าจาํเป็นต้องซือจาํนวนหลายตู้ จนกระทงัสามารถขยายโอกาสธุรกิจใหม่
ด้วยการขายส่งนาํมันถึงท ีปัจจุบันกรมธุรกจิพลังงานออกประกาศเกยีวกบัมาตรฐานความปลอดภัยของ
ตู้นาํมัน ทาํให้ตู้ ยีห้ออนืในท้องตลาดใช้ไม่ได้หรือต้องนาํกลับมาปรับเปลียนตามมาตรฐานใหม่ทงัหมด 
ซงึทาํให้บริษัทมีโอกาสขายตู้นาํมันทไีด้มาตรฐานให้แก่ลูกค้าเก่าทเีคยเป็นปัมหลอดรวมทงัลูกค้าใหม่  
 



รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครังที  หนา้  
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที  (เดิมเลขที บมจ . ) 
   
 

 คุณจุฑาพร  เลิศมณีทรพัย ์ถามว่า บริษัทขายตู้ได้ประมาณกตีู้ ต่อเดือน 
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า โดยประมาณ -  ตู้ ต่อเดือน โดยทยัีง
ไม่ได้ทาํแผนการโฆษณาใดๆ ถ้าสามารถรักษาระดับนีไปได้เรือยๆ น่าจะเป็นการเพียงพอ และสามารถ
ต่อยอดขายนาํมันต่อไปได้ 
 

 คุณธนภณ บูรณะโอสถ ถามว่า ตู้นํามันตังแต่รุ่นแรกได้ปฏิบัติตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน
ตงัแต่แรกหรือไม่ 
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่) ตอบว่า กรมธุรกิจพลังงานออกประกาศเกียวกับ
มาตรฐานความปลอดภัยของตู้ใหม่ ทาํให้ตู้นาํมันรุ่นแรกประมาณเกอืบ ,  ตู้มีความสงูไม่เพียงพอ 
ต้องนาํกลับมาปรับความสงูใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ภายใน  ปี ซึงหากไม่สามารถปรับปรุงได้
กจ็ะให้มีการรับซือคืนเพือนาํไปขายในประเทศอนืทสีามารถใช้ตู้นาํมันรุ่นแรกนีได้ 
 

 คุณธนภณ บูรณะโอสถ ถามต่อไปว่า แสดงว่าบริษัทต้องมีการรับซอืคืนตู้เก่า 
 
คุณบุญยง ตนัสกุล (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ตอบว่า บริษัทมีการรับเทร์ินตู้ โดยให้ราคาส่วนลด หนึง
หมืน ( , ) บาท  
 

 คุณ สุพจน ์เอือชยัเลิศกุล ถามว่า เรืองรูปภาพการทาํบายศรีตู้นาํมันนัน ชาวอิสานมีวิถีชีวิตแบบนีจริง 
เพราะเขาถือว่าตู้นาํมันเป็นสมาชิกในครอบครัว พนักงานของบริษัทน่าจะเข้าไปร่วมในกิจกรรมแบบนี
ด้วยเป็นการประชาสมัพันธส์นิค้าไปด้วย 
 
คุณบุญยง ตันสกุล (กรรมการผูจ้ัดการใหญ่)  นําเสนอภาพนิงเพิมเติม และอธิบายเพิมเติมว่า
ขอขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํ พร้อมทังเชิญให้ผู้ถือหุ้นในทีประชุมดูภาพกิจกรรมการเดินตลาดหรือ 
“SINGER คาราวาน” กบัเครืองปรับอากาศ ทาํให้ยอดขายเครืองปรับอากาศของบริษัทเพิมสงูขึนเกือบ
ร้อยละ ร้อย ( %) บริษัทจะทาํกิจกรรมแบบนีกับตู้แช่และสนิค้าอนืๆ โดยบริษัทมุ่งมันทจีะทาํทุก
วิถีทางเพือให้มีผลประกอบการทดีีขึนอย่างต่อเนือง 

 
เมือไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรืองอืนใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้แถลงขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการซงึได้เข้าร่วมประชุมในวันนี และแถลงปิดประชุมเมอืเวลา .  น. 

 
  
 
 
              

      
(นายไพฑรูย์ ศุกร์คณาภรณ)์ 
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