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บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที ่1/2555 
วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 30 เลขที่ 
72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

กอนเร่ิมการประชุม 

กอนเริ่มการประชุม นางสาวจันทรจิรา กองทองสมุทร เลขานุการบริษัท ไดแจงใหผูถอืหุนทราบถึงข้ันตอน และวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระ ดังนี้ 
 

1. ผูถือหุนหนึง่รายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีหรือท่ีไดรับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  
2. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสยีง ในแตละระเบียบวาระไดในบัตร

ลงคะแนนที่ไดรับเมื่อลงทะเบียน 
3. เมื่อประธานที่ประชุมขอใหลงมติในระเบียบวาระใด ประธานฯ จะถามที่ประชุมกอนวามีผูถือหุนรายใดไม

เห็นดวยกับมติท่ีเสนอ หรืองดออกเสียง ในกรณีท่ีไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาท่ี
ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบตามเสนอ โดยใหประธานฯ แถลงวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใน
ระเบียบวาระดังกลาว 

4. หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสยีง  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะขอรับใบออกเสียง
ลงคะแนนที่แจกใหผูถือหุนไวกอนแลว  

5. การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยจะนําคะแนนเสียงท่ีไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาว ไปหักออกจากจํานวนเสยีงท้ังหมดที่เขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียง
สวนที่เหลือคือมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ  

6. ท้ังนี้ บริษัทจะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน ซึ่งจะแสดงผลการออกเสียง
ลงคะแนน พรอมท้ังสัดสวนรอยละที่ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรอืงดออกเสยีง จากจํานวนหุนที่เขา
ประชุมท้ังหมด 

7. สําหรับกรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน ใหถือการออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระ ท่ีผูถือ
หุนไดออกเสยีงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัท ในตอน
ลงทะเบียนเปนคะแนนเสียงท่ีใชนับเปนมติท่ีประชุม 

8. ผูถือหุนหรือผูรบัมอบฉันทะเริ่มเขารวมการประชุมตั้งแตระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแตวาระ
นั้นเปนตนไป 

9. ในกรณีท่ีผูถือหุนที่มีบัตรลงคะแนนจะไมอยูในหองประชุมระหวางการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเปน
การรักษาสิทธิในการออกเสยีงลงคะแนน บริษัทไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบ
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ใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท เพื่อเจาหนาท่ีจะไดนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนมารวมนับคะแนนให เมื่อถึง
ระเบียบวาระนั้นๆ 

 
ท้ังนี้ บริษัทไดแจงตอผูถอืหุนใหทราบวา  กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุน  ขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ และงดออกเสียงสําหรับวาระที่มีสวนไดเสีย สวนกรณีท่ีผูถือหุน
มอบฉันทะใหกรรมการบริษทัคนหนึ่งคนใดหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะใหเปนไปตามที่ผูถือ
หุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
 
ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็นหรอืเสนอคําถามขอให
ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแลว ขอใหแถลงตอท่ีประชุมกอนดวยวาเปนผูถอืหุนหรือผูรับมอบฉันทะ และ
แจงช่ือ - นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม โดยถาเปนความคิดเห็นหรอืคําถามที่ไมตรงกับ
ระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอใหเสนอหรือสอบถามใหมในชวงของการพจิารณาระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งเปน
วาระพิจารณาอืน่ๆ 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 พลเรือเอก หมอมหลวง อัศน ี ปราโมช ประธานกรรมการ เปนประธานฯที่ประชุม ประธานฯไดแถลงตอท่ี
ประชุมวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง และดวยการรับมอบฉันทะเปนจํานวน หนึ่งรอยสี่สิบหก (146) ราย 
ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น หนึ่งรอยสี่สบิเอ็ดลานสี่แสนหาหมื่นหาพันเการอยเกาสบิสาม (141,455,993) หุน คิด
เปนรอยละ หาสิบสองจุดสามเกา (52.39%) ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มีอยู 270,000,000 หุน และครบเปนองคประชุม
ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทแลว และประธานฯไดแถลงตอไปวา การประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ผูบริหาร 
ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาโครงการ และที่ปรึกษากฎหมายเขาประชุมอยางพรอมเพรียง ประธานฯจึงขอใหนายบุญยง ตัน
สกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูกลาวแนะนํา 
 

  นายบุญยง ตันสกุล ไดกลาวแนะนํากรรมการ กรรมการบริหาร ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาโครงการ และ
ท่ีปรึกษากฎหมาย ดังนี้ 
 
บริษัทมีกรรมการเขารวมประชุม  7  ทาน จากจํานวน 8 ทาน หรือเทากับรอยละ  87.50 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท ประกอบดวย 
 

1. พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายอุดม ชาติยานนท   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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3. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายกาวิน จอหน วอรคเกอร  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาคาตอบแทน 
5. นายพิพิธ พิชัยศรทัต   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
7. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 
กรรมการบริหารที่เขารวมประชุม รวม 2 ทาน ประกอบดวย 
 

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

 
สําหรับกรรมการ 1 ทาน ที่ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได คือ 

 
1. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน  กรรมการ 

 
ผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม 2 ทาน คือ 
 

1. นายคณิศร นุชนาฏ   ผูอํานวยการฝายขาย 
2. คุณสมพร กิจทวีสินพูน   ผูอํานวยการฝายการตลาด 

 
ผูบริหารของจาก บริษัท ซิงเกอร ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด เขารวมประชมุ 1 ทาน คือ 
 

1. นายสยาม อุฬารวงศ   กรรมการผูจัดการ 
 
ผูสอบบัญชี คือ 
 
 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด 
 
ที่ปรึกษาโครงการ คือ 
 

นายเสนาธิป   ศรีไพพรรณ จาก Business Navigator Consulting (BNC) 
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ที่ปรึกษากฎหมาย คือ 
 
 นางเพียงเนตร สวัสดิพงษ จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก จํากัด 
 
 ประธานฯไดกลาวขอบคุณนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ และผูถือหุนทุกทานที่ไดมีเขารวมประชุม 
จากนั้นประธานฯไดกลาวเปดการประชุม 
 
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 45 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 
 

ประธานฯไดขอใหท่ีประชุมพิจารณารายการการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2555 และบริษทัไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสอืบอก
กลาวนัดประชุมครั้งนี้แลว  

 
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว และขอใหผูถือหุนซกัถาม 
 
คุณสถาพร ผังนิรันดร ขอเสนอใหระบุช่ือผูถอืหุนที่ถามคําถามในวาระที่ 2 หนา 7 คําถามที่ 2 และคําถามที่ 3 
และใหบันทึกดวยวาผูถือหุนขอบคุณผูบริหารสําหรับผลการดําเนินงานที่ผานมา และขอขอบคุณและชื่นชม 
นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน และนายดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท เกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตางๆที่ผานมา
ดวย 

 
เมื่อไมมีผูใดขอแกไขเพิ่มเติม  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 
45 ตามที่ผูถือหุนเสนอขอแกไข 
 
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณา จึงมีมติเปนเอกฉันท ดังตอไปนี้ 

 
มติ อนุมัติรับรองรายการการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครัง้ท่ี 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2555 ตามที่ผูถือหุนเสนอขอแกไข ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
 
เห็นดวย                                     152,772,631 หุน คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย                                0 หุน คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสยีง                               0 หุน คิดเปนรอยละ 0 
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2. พิจารณาและอนุมัติใหบริษัทฯ สามารถ โอนจําหนายธุรกิจเชาซ้ือสินคาของบริษัทฯ ใหแกบริษัท ซิงเกอร      
ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทั้งหมด 

  
ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งท่ี 193 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ  โอนจําหนายธุรกิจเชาซื้อสินคาของบริษัทฯ ใหแก  บริษัท ซิงเกอร  
ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนทั้งหมด  
 
ประธานฯ ขอใหนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมรับทราบ 
 
นายบุญยง ตันสกุล ในฐานะกรรมการผูจัดการกลาววา  บริษัทฯ มีแผนการโอนธรุกิจใหเชาซื้อสินคา โดยการ
ตั้งบริษัทยอยข้ึนใหม คือ บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และโอนทรัพยสินที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้
เชาซื้อสินคาท้ังหมดใหแกบริษัทยอยดังกลาว เพื่อใหบริษัทยอยสามารถดําเนินธุรกิจเชนเดยีวกับบริษัทฯ โดย
ท่ีบริษัทฯ ในอนาคตจะมุงเนนการประกอบธุรกิจ คาสง  ตัวแทนจําหนาย  การขายแบบโครงการ และธุรกิจ
สงออกไปยังประเทศเพื่อนบานอันไดแก พมา และลาว พรอมกับพัฒนาการกํากับดูแลการพัฒนากลยุทธ
สําหรับการดําเนินธุรกิจ หลังจากการแยกธุรกจิเชาซื้อ และธุรกิจบริการไปยังบริษัทยอย ซึ่งสรุปไดดังตอไปนี้ 
 
จุดแข็งของ SINGER 
 
SINGER ไดดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเปนระยะเวลาถึง 123 ปในปจจุบัน โดยไดรับความไววางใจจาก
ลูกคา เนื่องจากบริษัทมีขุดแข็ง 4 ประการ  

• เปนแบรนดที่มคีวามจงรักภักดีสูง  บริษัทสามารถใหบริการแกลูกคาของบริษัทตลอดชีวิต  โดยการ
ใสใจในการสงมอบสินคา จัดวาง ติดตั้งสินคา และดูแลลูกคา 

• มีเครือขายการขายที่ครอบคลมุทั่วประเทศ  บริษัทพยายามสรางเครือขายใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ซึ่งการสรางเครอืขายตองใชระยะเวลาสั่งสมอยางยาวนาน 

• เปนผูเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจการเชาซ้ือ  การดําเนินธุรกจิเชาซื้อสินคามีท้ังโอกาสและความเสี่ยง  
SINGER จึงไดสรางระบบธุรกิจที่แข็งแกรงในการบริหารจดัการ โดยการสงพนักงานเก็บเงินเขาไป
เยี่ยมเยียนลูกคาถึงบาน ประกอบกับบริษัทประสบกับภาวะขาดทุนอยางรุนแรงกับธุรกิจมอเตอรไซด
ในชวงป 2547-2550  บริษัทจึงไดพัฒนาปรับปรุงระบบการใหสินเชื่อใหม ทําใหเปนโอกาสของ
บริษัทในการปรับปรุงระบบสินเชื่อจนแข็งแกรงจนถงึทุกวนันี้ 

• ใหบริการหลังการขายถึงบาน เปนการใหบริการโดยใชเครือขายการขาย ชางบริการท่ีมีอยูท่ัวประเทศ
ใหบริการหลังการขายถึงบาน  ซึ่งเปนจุดเดนและความประทับใจของลูกคาจากการบริการของ 
SINGER มาอยางยาวนาน 



บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จาํกัด (มหาชน)  
รายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 หนา  6 
 

 

Minutes-EGM 1-2012 

การปรับโครงสรางธุรกิจของ SINGER 
 

SINGER ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกวา 123 ป มีบัญชีลูกหนี้เชาซื้อสินคาของบริษัทเพิ่มข้ึนทุกป 
ซึ่งแบงไดเปน 3 กลุมลูกคา คือ กลุมจักรเย็บผา กลุมเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด กลุมธุรกิจการคาหรือธุรกิจขนาด
เล็ก จึงจําเปนตองมีการขยายงาน และตั้งบริษัทยอยข้ึนมาเพื่อดําเนินธุรกิจเชาซื้อในระยะยาว และบริษัท
จําเปนตองมีการปรับปรุงโครงสรางทางธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีการเปดประเทศของประเทศเพื่อนบาน SINGER จึงจําเปนที่
จะตองมีการปรบัโครงสรางองคกรใหม พรอมกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ โดยการนําเอาจดุแข็งของบริษัทใน
แตละดานมาพิจารณาประกอบกัน เพื่อใหบริษัท และบริษัทยอยแตละบริษัทสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
และมุงเนนในการประกอบธุรกิจของแตละบริษัทยอยอยางเต็มประสิทธิภาพ แตยังอยูภายใตการควบคุมของ
บริษัท กลาวคือ 
 

• บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด (SBL) จะมุงเนนการดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนประกันชีวิตใหกับ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัดตอไปตามเดิม แตจะขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น 

• บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเดิมเคยเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ประกอบจักรเยบ็ผาและเตาแกส ปจจุบันบริษัทยกเลิกธุรกิจการผลิตและประกอบจักรเย็บผาและเตา
แกสโดยเปลี่ยนเปนการนําเขาสินคาจักรเย็บผาเพื่อจําหนายแทน เนื่องจากมีตนทุนที่ต่ํากวา แตบริษัท
ยังคงบุคคลากรที่มีความรูความชํานาญในการซอมแซมเครือ่งใชไฟฟา และอุปกรณตางๆ จึงได
เปลี่ยนการดําเนินธุรกิจเปนใหบริการซอมแซมเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดทุกยี่หอถึงบาน ซึ่งคาดวา
ภายใน 5 ปอาจขยายธุรกิจเปนการใหบริการซอมแซมภายในบาน (Home Service) และภายใน
สํานักงาน (Office Service) ดวย ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ซิงเกอร เซอรวสิ พลัส 
จํากัด (SSPL) โดยคาดวาจะมีลูกคาท่ีใชสินคา และบริการของ SINGER อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ใน
ระยะแรกจะกําหนดกลุมเปาหมายเปนกลุมบานจัดสรร โดยไมใชสื่อโฆษณา เนื่องจากตองใชเวลาใน
การจัดหาบุคลากรเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับความตองการกอน  

• บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (SLL) ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2555 เพื่อรับโอนธุรกิจ และทรัพยสินที่เกี่ยวกบัธุรกิจเชาซื้อท้ังหมด และดําเนินธุรกิจเชาซื้อสินคาตอ
จากบริษัท โดยจะมุงเนนการกําหนดกลยุทธของบริษัท เพื่อขยายธุรกิจเชาซือ้เปนการเฉพาะ 

• สวนบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (STL) ในอนาคตจะมุงเนนในการประกอบธุรกิจคา
สง  ตัวแทนจําหนาย  การขายแบบโครงการ และธุรกิจสงออกไปยังประเทศเพื่อนบานอันไดแก พมา 
และลาว พรอมกับพัฒนาในเรื่องการกํากับดูแลในการพัฒนากลยุทธสําหรับการดําเนินธุรกจิ 
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ประโยชนที่จะไดจากการแยกธุรกิจเชาซ้ือสินคา 
 

• ปจจุบัน บริษัทดําเนินธุรกิจขายตรงสูผูบริโภคและขายผานรานคาปลีกเปนหลัก ในอนาคต บริษัท
สามารถหันไปมุงเนนในธุรกิจคาสง (Wholesale) การขายแบบโครงการ (Group Sale) และสามารถ
รับเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียว (Sole Distributors) ของหลายบริษัทฯ ท่ีจะนําเขาสินคามาขาย
ในประเทศไทยโดยอาศัยศักยภาพของเครือขายธุรกิจของซงิเกอรท่ีครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ใน
ประเทศ  อีกทั้งยังสามารถเพิม่ขอบเขตในการทําธุรกิจสงออก (Export) ไปยังประเทศเพื่อนบาน อัน
ไดแก พมา ลาว และ กัมพูชาไดหลังจากที่ไดมีการจัดตั้งเขตประชาคมอาเชียน (AEC) ข้ึน 
 

• SLL สามารถตรวจสอบเครดิตลูกคาท่ีจะซื้อสินคาโดยการตรวจสอบกับบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ 
จํากัด (NCB) ไดทุกรายการ จากเดิมท่ีบริษัทสามารถทําการตรวจสอบเครดิตลูกคาไดบางสินคา
เทานั้น บริษัท SINGER ในประเทศมาเลเซีย SINGER ประสบความสําเร็จในการใชเครดิตบูโรเปน
เครื่องมือในการตรวจสอบเครดิตของลูกคา สงผลใหลูกคามีระเบียบวินัยในการชําระหนี้ตรงตอเวลา
มากขึ้น ซึ่งบริษัทจะใชบริการบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) ในการตรวจสอบลูกหนี้ราย
ใหมๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดทุกรายการ 

 
• SLL สามารถที่จะขยายธุรกิจเชาซื้อไปยังสินคาอื่นนอกเหนอืจากสินคาภายใตแบรนดซิงเกอร เพือ่

เปนการเตรียมความพรอมกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจในอนาคต  เหมือน SINGER ในประเทศ
อื่นๆ  ท่ีไดปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปกอนหนานี้แลว เนื่องจากการใชพนักงานเขาหาลูกคาทําได
ยากในเมืองใหญ ลูกคาจะเปนฝายเขาหาเพื่อซื้อสินคา   เชน SINGER ท่ีประเทศศรีลังกา และในอีก
หลายประเทศ ไดดําเนินธุรกิจคาปลีกดวยการเปดสาขาใหครอบคลุมแทนเดินตลาดของพนักงาน 
เปนตน SLL สามารถพิจารณาขยายธุรกิจไปยังสินคาใหม บริการรูปแบบใหม ในอนาคตไดงาย 

 
• ผูบริหารสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของกลยทุธทางธุรกิจของทั้งบริษัท STL และ SLL ซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การรุกธรุกิจคาปลีกของ STL ท่ีเนน
กําไรมาจากการขายสินคาและการรุกธุรกจิเชาซื้อสินคาของ SLL ท่ีเนนกําไรมาจากอัตราดอกเบี้ย ใน
ระยะแรก SLL จะทําธุรกิจเชาซื้อของแบรนด SINGER ซึ่งในอนาคตอาจจะขยายไปสูแบรนดอื่นๆ 
ดวย  
 

• เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากธุรกิจรถจักรยานยนตประมาณ 804 ลานบาทซึ่งจะหมดอายุลง
ภายในป 2555 นี้ ซึ่งหากบริษัทสามารถแยกและจัดตั้งบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ข้ึน
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ภายในปนี้ บริษัทจะสามารถขยายระยะเวลาการใชประโยชนจากขาดทุนสะสมจํานวนนี้ของบริษัท
ไปไดอีก 10 ป ดวยการโอนธรุกิจเชาซื้อของบริษัทไปยัง SLL 

 
ขั้นตอนการแยกธุรกิจเชาซ้ือ 

• บริษัทไดใดําเนินการจดทะเบียนบริษัท ซิงเกอร ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัดข้ึนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2555 

• บริษัทจะใหเงินกูยืมกับ SLL 
• SLL จะชําระเงินใหกับบริษัทสําหรับการรับโอนธรุกิจเชาซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัท จะโอน

บัญชีลูกหนี้เชาซื้อ สินทรัพยถาวรบางสวน พนักงานฝายสินเชื่อ ธุรกิจเชาซื้อ คานิยมไปใหกับ SLL 
 

วิธีการดําเนินธรุกิจเชาซ้ือของ SLL 
• บริษัท จะขายสินคาใหกับ SLL ดวยราคาเงนิสดซึ่งรวมคานายหนาในการขาย คารับประกันสินคา 

และคาขนสง 
• SLL จะขายสินคาดวยการทําเชาซื้อใหกับลูกคาโดยพนักงานขายของบริษัท 
• พนักงานขายของบริษัทจะทําการสงใบขออนุมัติวงเงินสินเชื่อใหกับ SLL เพื่อตรวจสอบและ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
• หลังจากที่ไดมีการอนุมัติวงเงนิสินเชื่อแลวบริษัท จะจัดสงสินคาใหกับลูกคา และ SLL จะทําการ

ชําระเงินคาสินคาท่ีราคาเงินสดใหกับบริษัทบริษัทจะทําการเก็บเงินคามัดจําการซื้อและคาเชาซื้อใน
แตละเดือนเพื่อนําสงใหกับ SLL 
 

ปจจัยในการเตบิโตของรายไดใน SLL ภายหลังการรับโอนธุรกิจเชาซ้ือ 
• การเก็บเงินอยางมีประสิทธิภาพจากบัญชีเชาซื้อปจจุบันที่รับโอนมาจากบริษัท 

o การลดหนี้สูญและขาดทุนจากการยึดคืนของบัญชีเชาซื้อท่ีรับโอนมา 
• การขายสินคาท่ีเพิ่มข้ึนใหกับลูกคาท่ีมีอยูในปจจุบันโดย 

o นําขอมูลของลกูคาท่ีมีประวัติดีซึ่งมีความเสี่ยงนอยมาวางแผนในการขายที่เพิ่มข้ึนโดย
วิธีการดังตอไปนี้ 

 การกําหนดราคาสินคาใหจูงใจ 
 การขยายระยะเวลาสินเชื่อใหเหมาะสม 

• การขยายฐานลูกคาโดยเฉพาะลูกคาท่ีเปนผูประกอบการขนาดเล็กที่มีรายไดสูง แตไมสามารถกูเงิน
จากธนาคารได 

 
 



บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จาํกัด (มหาชน)  
รายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 วันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 หนา  9 
 

 

Minutes-EGM 1-2012 

ปจจัยการเติบโตของรายไดของบริษัท 
• การขายที่เพิ่มข้ึนผานกลยุทธทางการตลาดที่จะพัฒนา ไดแก 

o การขายที่เพิ่มข้ึนของสินคาหลักที่มียอดขายต่ํา 
o การออกสินคาใหมๆ อยางตอเนื่อง 
o การขยายฐานลูกคาไปยังผูประกอบการขนาดเล็กที่มีรายไดสูงแตไมสามารถกูธนาคารได 

• การเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับลูกคาของ SLL 
 

สัญญาซื้อขายทรัพยสินและธรุกิจเชาซ้ือ มีขอตกลงที่สําคัญดังนี้ 
• คูสัญญา คือ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ผูขาย) และบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศ

ไทย) จํากัด  (ผูซื้อ) 
 

• ทรัพยสินและบุคลากรท่ีจะโอน 
o ธุรกิจเชาซื้อสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในบานทุกชนิด รวมท้ังเครื่องใชไฟฟาและเครื่อง

อุปโภคอื่นๆ เครื่องครวั และสินคาเพื่อการบริโภคและการคา 
o สังหาริมทรัพย อุปกรณสํานักงาน คอมพิวเตอร เฟอรนิเจอรของบริษัทฯ  ท่ีใชในธุรกิจเชา

ซื้อสินคา 
o ผลประโยชนท่ีเกี่ยวเนื่องกับสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจเชา

ซื้อ เชน สัญญาเชาซื้อสินคา และหนังสือคํ้าประกันตางๆ 
o หนี้และความรับผิดตางๆ ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจเชาซื้อสินคา 
o พนักงานของบริษัทฯ ท่ีทํางานในธุรกิจเชาซื้อสินคาท้ังหมด 

 
• กําหนดวันโอนธุรกิจเชาซื้อ คือ ภายใน 31 ธนัวาคม 2555 
• มีขอสัญญาหามการแขงขัน กลาวคือ บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัดเทานั้นที่จะดําเนิน

ธุรกิจเชาซื้อสินคาในประเทศไทย บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จะไมดําเนินธุรกิจ
ใดๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกับธุรกิจของบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด หรือดําเนินธุรกิจ
แขงขันกับบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

• คูสัญญาทั้งสองฝายจะแตงตั้งบุคคลที่สามเพื่อดําเนินการประเมินราคาสินทรัพยท่ีจะโอน 
• เงื่อนไขสําคัญของสัญญา คือ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จะตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนในการโอนจําหนายธุรกิจดังกลาวกอนถึงกําหนดวันโอนธุรกจิ 
• กฎหมายที่ใชบังคับกับสัญญา คือ กฎหมายไทย 

 
หลังจากเสรจ็สิน้การแถลงชี้แจงขอมูล ประธานฯ ขอใหผูถือหุนซักถาม 
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ผูถือหุนไดมีการเสนอแนะ ซักถามและมีการตอบคําถามของผูถือหุน ดังนี้ 
 

• คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร แสดงความเห็นดวยกับโครงการนี้ แตมีขอซักถามเพื่อความชัดเจน คือ 
ประการแรก พนักงานสินเชื่อของบริษัท จะถูกโอนไปดวยความสมัครใจและนับอายุงานตอเนื่อง แต
จะมีความเปนเอกเทศในการบริหารงานหรือไม ประการที่สอง จะมีการจดทะเบียน SLL ในตลาด
หลักทรัพยหรือไม ประการที่สาม ผูถือหุนของบริษัท เดิมมีโอกาสไดสิทธิซื้อหุน SLL หรือไม 
ประการที่สี่ การทําธุรกรรมนี้จะเกิดความประหยัดในการบริหารงาน (Economy of Scale) หรือไม 
และประการที่หา การใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสมตามที่ระบุวา 10 ป ท่ีถูกตองนาจะเปน 5 ป 

 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา พนักงานที่จะโอนไปมีท้ังหมด
ประมาณ 158 คน ทํางานกับบริษัท มานาน พนักงานทุกคนจะโอนไปยัง SLL โดยความสมัครใจ 
และถูกตองตามกฎหมาย มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และนับอายุงานตอเนื่องเหมือนเดิมทุกประการ 
สวนกรรมการผูจัดการของ SLL ไดแตงตั้งจากผูจัดการฝายสินเชื่อของบริษัทเดิม และมีอิสระในการ
กําหนดกลยุทธในดานการบริหารสินเชื่อ สําหรับเรื่องการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น มี
ตัวอยางเกิดข้ึนแลว ไดแก SINGER ท่ีประเทศศรีลังกาซึ่งแยกเปนSINGER Finance และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย สําหรับ SLL อาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ท้ังนี้ตองมีผลการดําเนินงาน
ท่ีดีและชัดเจน SLL สามารถตอยอดและขยายฐานธุรกิจออกไปได  มีฐานลูกหนี้ท่ีเปนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SME) เพิ่มข้ึน   และประเด็นสุดทาย SLL สามารถใชประโยชน (amortize) จาก
คาความนิยมท่ีรับโอนมาได 10 ป 

 
• ขอสังเกต คุณวรพล เลาหะพลวัฒนา  เสนอขอสังเกตวา ไดอานขอเสนอโครงการโอนสินทรัพยของ

บริษัท ใหแก SLL ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว ซึ่งระบุวามีประโยชน 4 ประการ ซึ่งเห็นดวย 
แตสําหรับเรื่องเหตุผลในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยนั้น มีขอสังเกตวา SLL มีความตั้งใจจริง
ในการระดมทุนหรือไม หากมีความตั้งใจจริงเหตุใดไมจดทะเบียน SLL เปนบริษัทมหาชน และSLL 
ยังมีผลขาดทุนอยู ตลาดหลักทรัพยจะรับจดทะเบียนหรือไม เหตุใดบริษัทเลือกที่จะสงออกสินคาไป
ยังประเทศเพื่อนบาน เหตุใดไมเลือกที่จะเขาไปตั้งบริษัทในประเทศเพื่อนบาน ท้ังๆ ท่ีบริษัทมี
ศักยภาพที่จะเขาไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานได และถาจะสงออกไปประเทศเพื่อนบาน บริษัทได
กําหนดแผนดําเนินการ (action plan) แลวหรือยัง บริษัทควรทําแผนการดําเนินการ สําหรับรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC) ไดแลว มิฉะนั้นอาจลาชากวาบริษัทอื่น 
 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ กลาวขอบคุณสําหรับขอสังเกต และความคิดเห็น 
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• คําถาม คุณไกรวัลย คทวานิช ขอสอบถาม 2 คําถามสืบเนื่องจากขอมูลท่ีแถลงในวันนี้ คือ ประการ
แรก เหตุใด  บริษัทไมสามารถตรวจสอบกับบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) ไดทุก
รายการสินคา แตสามารถทําการตรวจสอบเครดิตไดบางสินคาเทานั้น ทําไมการตรวจสอบนั้น จึง
ตรวจสอบตามสินคา ไมไดตรวจสอบตามตัวบุคคล และประการที่สอง จะใชขอมูลเครดิตในการ
กํากับใหลูกหนี้มีระเบียบวินัย อยางใด ขอมูลเครดิตนั้นควรจะเกี่ยวกับการกลั่นกรองลูกหนี้มากกวา
มิใชหรือ 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา บริษัทที่จะเปนสมาชิก ขอมูลเครดิต
แหงชาติ (NCB) ตองไมใชบริษัทที่ทําการคาแบบซื้อมาขายไป ดังนั้นเมื่อแยกธุรกิจการใหสินเชื่อใน
นามซิงเกอร ลิสซิ่ง(SLL) จะเขาเงื่อนไขคุณสมบัติการเปนสมาชิกโดยสมบูรณ  สําหรับเรื่องวินัยทาง
การเงิน บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัดมีบทบาทอยางมากตอวินัยในการชําระหนี้ลูกคาตองไมผิด
นัดชําระหนี้   มิฉะนั้น จะเสียประวัติ ทําใหลูกคาจะระมัดระวังมากขึ้น ซึ่ง SINGER ท่ีประเทศ
มาเลเซียประสบความสําเร็จมากในเรื่องการใช บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ลูกคาสวนใหญ
ชําระหนี้ตรงตอเวลา ปญหาสินเชื่อลดลงอยางมาก 
 

• คําถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร  ขอสอบถามวา การทําธุรกรรมโอนจําหนายสินทรัพยในครั้งนี้ มีท่ี
ปรึกษาทางการเงินใหความเห็นหรือไม ในหนังสือเชิญประชุมเห็นแตสารสนเทศ ไมมีความเห็นที่
ปรึกษาทางการเงิน 

 
คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา ธุรกรรมนี้ไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และธุรกรรมนี้มิใชรายการจําหนาย
สินทรัพยท่ีมีนัยสําคัญ เนื่องจาก SLL เปนบริษัทยอยของบริษัทที่บริษัทถือหุนทั้งหมด จึงไมตอง
แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการใหความเห็นแกผูถือหุน อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความโปรงใส 
บริษัทไดใหมีการแตงตั้งท่ีปรึกษา 2 บริษัท คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด (PwC) และ
บริษัท Business Navigator Consulting (BNC) ในการใหความเห็นแกบริษัทเพื่อศึกษาความเปนไป
ไดของแผนการโอนสินทรัพยและ การประเมินราคาสินทรัพยท่ีจะโอน รวมทั้งภาษีอากรที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหธุรกรรมนี้ถูกตองและเปนราคาที่ยุติธรรม 
 

• คําถาม ผูถือหุน สอบถามวา ถาในอนาคต SLL จะมีการเพิ่มทุน และมีผูถือหุนใหมเขามา บริษัท จะมี
มาตรการปองกันผลประโยชนของผูถือหุนบริษัทไดอยางไร โดยมิใหสัดสวนของผูถือหุนเดิมลดลง 
ผูถือหุนอยากขอความมั่นใจ เนื่องจากเกรงวา ถา SLL เพิ่มทุน แลว STL ยอมลดสัดสวนลง จะทําให
ผูถือหุนของบริษัทเดิมเสียประโยชน 
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คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา แมวา SLL จะ
ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย แตคณะกรรมการของ SLL เปนคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท จึง
มั่นใจไดวาถา SLL จะเพิ่มทุน ตองไดอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอนเสมอ และ
บริษัทจะพิจารณาเรื่องนี้อยางรอบคอบ 
 

• คําถาม คุณธีรยุทธ พืชธัญญากิจ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  สอบถามวา จากเอกสารแนบ 3 
ทายหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รายไดจากการขายสินคาของบริษัท และ SLL มีการตั้งอัตราการ
ขยายตัวของรายไดของป 2556-2558 เปน 2 หลัก แตในรายการขอมูลท่ีแถลงตอท่ีประชุมในวันนี้ 
อัตราการขยายตัวของรายไดจากการขายสินคากลับลดลงไปเรื่อยๆ ตั้งแตรอยละ 1 ถึงรอยละ 8 เพราะ
เหตุใด ท้ังๆ ท่ีบริษัทกําลังกาวไปสู AEC 

 
คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา ขอมูลท่ีปรากฏ
ในเอกสารดังกลาวนั้นเปนการแสดงวิธีคํานวณมูลคาของบัญชีลูกหนี้และธุรกิจเชาซื้อท่ีทาง บริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด ไดจัดทําข้ึนมา ซึ่งใชตัวเลขของอัตราการเติบโตของรายไดของ
ธุรกิจจากตัวเลขที่เกิดข้ึนจริงในอดีตประกอบกับการคาดการณของธุรกิจในอนาคตอยางระมัดระวัง 
(Conservative)  

 
• คําถาม คุณสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล กลาวขอบคุณฝายบริหารที่ทําให SINGER เติบโต ซึ่งมิใชเรื่องงาย 

และใชบุคคลากรและเครือขายใหเปนปะโยชนสูงสุดแลว และขอถามคําถาม 3 ขอ ดังนี้ ประการแรก 
ใบแจงหนี้และใบเสร็จตางๆ จะออกในชื่อ SLL จะทําใหเกิดปญหากับลูกคาหรือไมวามิใชช่ือบริษัท  
ประการที่สองบริษัท ซึ่งจะกลายเปนบริษัทโฮลดิ้งส จะสามารถรวมการบริหารไดอยางไร และ
ประการที่สาม เมื่อแยกองคกรแลวอัตราการเติบโตจะเปนอยางไร ขอทราบเปนประมาณการ ไมถือ
เปนคํามั่นสัญญา 

 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงใบแจง
หนี้และใบเสร็จตางๆ จะยังมีตราสัญลักษณ SINGER อยูเหมือนเดิม เพียงแตช่ือบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะใชพนักงานขายซึ่งเปนพนักงานกลุมเดิมเขาไปชี้แจงทําความเขาใจถึงบานของ
ลูกคาแตละราย และจะมีหนังสือบอกกลาวแจงอยางเปนทางการดวย การเก็บเงินจะใชพนักงานกลุม
เดิมเก็บเงินจากลูกคา สําหรับประเด็นบริษัทโฮลดิ้งส นั้น บริษัทจะมีบริษัทยอย 3 บริษัท บริหารงาน
เปนอิสระและเปนเอกภาพ การดูแลผูถือหุนจะมีความเปนธรรม เนนความซื่อสัตย และความโปรงใส 
สําหรับประเด็นเรื่องการเจริญเติบโต จะสามารถบริหารตนทุนและคาใชจายไดดีกวา ในอนาคตจะใช 
เครื่อง EDC ในการออกใบเสร็จ ซึ่งจะชวยใหรวดเร็ว และลดการทุจริต ขอตอบคําถามของผูถือหุน
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กอนหนานี้เรื่องธุรกิจการสงออกบริษัทได สงออกสินคาไปประเทศลาวมากวา 17 ป และมี
ประสบการณวา การขายผานตัวแทนจําหนาย ไมคอยไดผลเทาท่ีควร รูปแบบในการลงทุนใน
ตางประเทศที่เหมาะสม คือ การรวมทุน โดยเฉพาะในประเทศที่เปดใหมอยางเชน ประเทศพมา 
กฎระเบียบตางๆ ยังไมเรียบรอย และยังตองใชเวลาในการศึกษาตลาดในประเทศนั้นๆ ดวย ดังนั้น 
ในระยะแรกจึงยังมีความจําเปนที่ตองแตงตั้งตัวแทนกอน เพื่อเปนการทดสอบตลาด แลวจึงขยาย
เครือขายข้ึนเหมือนรูปแบบที่ใชกับประเทศไทย นอกจากนี้ ตลาดเครื่องใชไฟฟาในประเทศไทยเอง 
มีอัตราการเติบโตสูงตามโครงการคอนโดมิเนียม ท่ีพักอาศัยท่ีเพิ่มข้ึน  ซึ่งอาจเปนโอกาสใหบริษัท
สามารถเสนอขายแบบโครงการใหญ ไดดวย 
 

• คําถาม คุณสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล กลาววา เห็นดวยกับการขายแบบโครงการ  ไดเคยทดลองใช
เครื่องปรับอากาศของ SINGER เมื่อฤดูรอนที่ผานมาพบวามีคุณภาพดี ราคาถูกกวายี่หออื่น เมื่อขาย
แบบโครงการ จะยิ่งทําใหตนทุนต่ําลงดวย ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยง 

 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา  จะมีในเรื่องการสูญเสียโอกาสดาน
ผลประโยชนทางภาษี กลาวคือ  หากวาระนี้ไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนบริษัท จะ
สูญเสียผลขาดทุนสะสมที่จะหมดอายุในป 2555 นี้  และSLL อาจมีคําถามจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
การประเมินมูลคาตางๆ เชน คานิยม เปนตน 
 

• ขอสังเกต คุณยุทธนา  คลายเลี่ยน ขอใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูถือหุนวา ปจจุบันนี้ SINGER มีกําไร
สะสม 445 ลานบาท ไมมีขาดทุนสะสม 

 
• คําถาม คุณฉัตรชัย วงษแกวเจริญ สอบถามวา การประเมินมูลคาธุรกิจใหมใชมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสด (Discount Cash Flow) เทาไร และขอมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน มูลคาท่ี
ประเมินมี 3 ระดับราคา ทําไมจึงเลือกราคา 2,700 ลานบาท ถามูลคาท่ีจะโอนไปสูงเกินไป จะใหเสีย
ภาษีเกินกวาท่ีควรจะเปนหรือไม และในทางบัญชีแลว บริษัทจะมีกําไรทางบัญชีมากขึ้นหรือไม 

 
คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา บริษัท  
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด (PwC) ไดประเมินมูลคาของธุรกิจดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discount Cash Flow) ดวยอัตราคิดลดประมาณ รอยละ 10 กวาๆ จากตนทุนเงินทุนของบริษัท
ประกอบกับปจจัยเสี่ยงตางๆที่นํามาคํานวณเพื่อใหไดมูลคาท่ีแทจริงของธุรกิจณปจจุบัน ซึ่งการ
ประเมินมูลคาดังกลาวนั้นจะประเมินเปนชวงราคา (range) ไวกอนเนื่องจากยังตองรอขอมูลของ
มูลคาลูกหนี้ท่ีจะโอนที่แนนอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  จึงขออนุโลมใชราคาเฉลี่ยท่ี 2,700 ลาน
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บาทเปนราคาสําหรับการพิจารณา  รอจนถึงสิ้นปก็จะใหมีการประเมินราคาตามความเปนจริงอีกครั้ง 
ซึ่งจะไดราคาที่แทจริง  สําหรับในเรื่องของการบันทึกบัญชีตามมาตราฐานบัญชีฉบับใหม (IFRS) นั้น 
กําไรท่ีเกิดข้ึนจากการโอนธุรกิจเชาซื้อจะบันทึกเปนรายการสวนแตกตางจากการโอนธุรกิจที่แสดง
เปนรายการหนึ่งในสวนของทุน ไมไดแสดงเปนกําไรจากการโอนธุรกิจเหมือนกับทางภาษีท่ีจะนํา
กําไรดังกลาวนั้นไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

• คําถาม ผูถือหุน  ขอสอบถามวา  เมื่อบริษัท และ SLL เปนบริษัทแมและบริษัทลูกกัน 100% หากจะ
จําหนายจายโอนสินทรัพยตามมูลคาบัญชี (book value) ก็ไมนาจะมีผลอะไร และการโอนในครั้งนี้
เพื่อประโยชนทางภาษีใชหรือไม 

 
คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา แมวาบริษัท 
และ SLL จะเปนบริษัทในเครือเดียวกันที่บริษัทถือหุนเกือบ 100% แตก็จะตองใหมีการประเมิน
มูลคาสินทรัพยท่ีจะโอนที่เปนราคายุติธรรม จึงจําเปนที่จะตองมีบริษัทที่ปรึกษาที่เปนบุคคลภายนอก 
2 บริษัท คือ BNC และ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส จํากัด (PwC) เขามาชวยประเมินความ
เปนไปไดของการโอน และประเมินมูลคา (valuation) ของกิจการ เพื่อใหเสียภาษีอยางถูกตอง  
 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ ของบริษัทฯ ไดกลาวเสริมวา บริษัทมีความจําเปนจะตองมีการ
เปลี่ยนโครงสรางองคกรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอยูแลว เพียงแตการใชผล
ขาดทุนสะสมที่กําลังจะหมดอายุในปนี้เปนตัวเรงใหบริษัทตองปรับองคกรภายในปนี้เทานั้นเอง 
 

• คําถาม ผูถือหุน สอบถามวา ธุรกิจเชาซื้อของบริษัทอื่นๆ จะถูกกําหนดเพดานดอกเบี้ยไมใหเกินรอย
ละ 28 เมื่อมีการแยกธุรกิจเชาซื้อออกมาแลว SLL จะถูกกําหนดเพดานดอกเบี้ยไมใหเกินรอยละ 28 
หรือไม 

 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา บริษัทไดหารือกับธนาคารแหงประเทศ
ไทยแลว ธุรกิจของ SLL จะสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดเหมือนของบริษัท ตามปกติ 
 

• คําถาม คุณฮั้งใช อัคควัสกุล กลาวขอบคุณผูถือหุนทานอื่นที่ถามคําถามที่หลากหลาย และขอบคุณ
ผูบริหารท่ีตอบคําถามจนเปนที่กระจางและเขาใจธุรกิจของบริษัท และ SLL มากขึ้น ขอถามคําถาม
วา ประการแรก เมื่อมีการแยกธุรกิจแลวจะกระทบกับการจายเงินปนผลมากนอยแคไหน ประการที่
สอง บริษัทจะโอนลูกหนี้ดีให SLL ท้ังหมด แลวลูกหนี้ท่ีเสียจะอยูท่ี บริษัทใชหรือไม 
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คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา การจายเงินปน
ผลจะจายจากกําไร ยิ่งกําไรมากเงินปนผลก็อาจจะจายมาก โดยจะจายจากกําไรของงบการเงินรวม 
มิใชงบการเงินเดี่ยว แตก็ตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนวาจะจายเงินปนผลในอัตราใดอีกครั้ง 
สวนการโอนลูกหนี้ของธุรกิจเชาซื้อของบริษัทจะโอนไปให SLL ท้ังหมด แลวคุณสยามฯ กรรมการ
ผูจัดการของ SLL ก็จะไปทําการบริหารจัดการลูกหนี้ท่ีรับโอนมาใหเปนลูกหนี้ท่ีดีข้ึน โดยไมตอง
คํานึงถึงนโยบายและรับผิดชอบดานการขายสินคาอีกแลว คุณสยามฯ สามารถดําเนินนโยบายและ
รับผิดชอบดานสินเชื่อเพียงอยางเดียว 
 

• คําถาม ผูถือหุน ขอสอบถามวา เมื่อโอนลูกหนี้ออกไปหมดแลว การต้ังสํารองหนี้สูญของบริษัทจะ
หมดไปทั้งหมดเลยใชหรือไม 

 
คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวาหากไดมีการ
โอนลูกหนี้เชาซื้อไปทั้งหมดแลว การตั้งสํารองหนึ้สูญก็จะลดลง คงเหลือแตการตั้งสํารองของลูกหนี้
การคาท่ีเปนของ คาสง (Wholesale)  ซึ่งบริษัทจะใหมีการปรึกษากับทางบริษัท ผูตรวจสอบบัญชี 
เพื่อใหเปนไปตามมาตราฐานบัญชีตอไป 
 

• คําถาม ผูถือหุน ขอสอบถามวา ในอนาคต ธุรกิจเงินสดของบริษัท อาจจะขายทั้งแบรนด SINGER 
และแบรนดอื่นๆ และธุรกิจสินเชื่อของ SLL อาจใหสินเชื่อท้ังแบรนด SINGER และแบรนดอื่นๆ ใช
หรือไม 

 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ตอบวา ถูกตอง 
 

• คําถาม ผูถือหุน ขอสอบถามวา มีผูถือหุน 2 รายใหขอมูลไมตรงกัน ทําใหสับสน ขอใหช้ีแจงวา
ปจจุบันบริษัท มีขาดทุนสะสมหรือกําไรสะสม 

 
คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดช้ีแจงวา ปจจุบัน ในทาง
บัญชีของบริษัทไมมีขาดทุนสะสมแลว มีแตกําไรสะสมประมาณ 445 ลานบาท แตในทางภาษีอากร
บริษัท มีขาดทุนสะสมจากปกอนๆ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในทางภาษีอากรโดยการหักออก
จากกําไรสุทธิทางภาษีในแตละปได 
 

เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติใหบริษัทฯ โอนจําหนายธุรกิจเชาซื้อ
สินคาของบริษัทฯ ใหแกบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุน
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ท้ังหมด และมอบอํานาจใหบริษัทฯ ดําเนินการติดตอบุคคลใดๆ และเจรจา ลงนาม แกไข เปลี่ยนแปลง
ขอตกลงหรือสัญญาใดๆ เพื่อการโอนธุรกิจเชาซื้อสินคาของบริษัทฯ และสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา 
ไปเปนของบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด รวมท้ังใหมีอํานาจขออนุญาต ขอความเห็นชอบ และ
ขอความยินยอมใดๆ จากหนวยงานราชการ และบุคคลภายนอกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการโอนธุรกิจเชาซื้อ
สินคาของบริษัทฯ และใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ท่ีจําเปนอันเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวไดมีมติดังตอไปนี้ 

 
มติ ท่ีประชุมไดลงมติอนุมัติใหบริษัทฯ โอนจําหนายธุรกิจเชาซื้อสินคาของบริษัทฯ ใหแกบริษัท ซิง

เกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนทั้งหมด และมอบอํานาจให
บริษัทฯ ดําเนินการติดตอบุคคลใดๆ และเจรจา ลงนาม แกไข เปลี่ยนแปลงขอตกลงหรือสัญญาใดๆ 
เพื่อการโอนธุรกิจเชาซื้อสินคาของบริษัทฯ และสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา ไปเปนของ
บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด รวมทั้งใหมีอํานาจขออนุญาต ขอความเห็นชอบ และขอ
ความยินยอมใดๆ จากหนวยงานราชการ และบุคคลภายนอกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการโอนธุรกิจเชา
ซื้อสินคาของบริษัทฯ และใหมีอํานาจกระทําการใดๆ ท่ีจําเปนอันเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 
เห็นดวย                                                      156,040,450 หุน คิดเปนรอยละ 99.9936 
ไมเห็นดวย                                                           10,000 หุน คิดเปนรอยละ    0.0064 
งดออกเสียง                                                                   0 หุน คิดเปนรอยละ       0 

 
 
3. พิจารณาและอนุมัติในหลักการเพื่อใหบริษัทฯ สามารถเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินกับ บริษัท ซิงเกอร  

ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากผูถือหุนมีมติอนมุัติใหบริษัทฯ โอนจําหนายธรุกิจเชาซื้อสินคาของ
บริษัทฯ ใหแกบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัดในระเบียบวาระที่ 2 ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสาม
ในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอใหท่ีประชุมผูถือ
หุนอนุมัติในหลักการใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินกับบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
ตามรายละเอียดที่ไดนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนแลว  

  
ท่ีประชุมพิจารณาแลวไดมีมติดังตอไปนี้ 
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มติ ท่ีประชุมไดลงมติอนุมัติในหลักการใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินกับบริษัท ซิงเกอร  
ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ตามรายละเอียดท่ีไดนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียง 
ดังตอไปนี้ 

 
เห็นดวย                                                      156,040,450 หุน คิดเปนรอยละ 99.9936 
ไมเห็นดวย                                                           10,000 หุน คิดเปนรอยละ    0.0064 
งดออกเสียง                                                                   0 หุน คิดเปนรอยละ       0 

 
 

4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะถามคําถาม หรือแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องอื่น
ใดใหท่ีประชุมพิจารณาหรือไม 
 
คุณฮั้งใช อัคควัสกุล กลาวขอบคุณคณะกรรมการที่ไดแกไขสถานการณวิกฤติของบริษัทฯ ใหผานไปดวยดี 
และขอขอบคุณคุณบุญยงที่ไดช้ีแจงใหผูถือหุนเขาใจในธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ผูถือหุนรายใหญไดลด
สัดสวนการถือหุนอยางมีนัยสําคัญ ทําใหราคาหุน SINGER เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนดวย ผูถือหุนหลาย
ทานไดพูดคุยกันและรูสึกดีใจและภาคภูมิใจเปนอยางมาก ขอขอบคุณและเปนกําลังใจใหคณะกรรมการของ
บริษัท สําหรับการทํางานที่ดี และขอใหผูถือหุนตบมือเปนเกียรติใหแกคณะกรรมการทุกทาน และในวันนี้ผู
ถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทแยกธุรกิจแลว ขอใหบริษัทบริหารงานใหดี และใหราคาหุนกลับไปอยูท่ีเดิม และ
ทายสุดขอฝากเรื่องการทํา CSR เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในตางจังหวัด ซึ่งไมกระทบตอผูถือหุน
เลย เนื่องจากเปนสวนที่ตองเสียภาษีอยูแลว บริษัทยังสามารถใชประโยชนจากเงินสวนนี้ใหเปนประโยชนแก
เด็ก ใหเด็กไดมีโอกาสมากรุงเทพฯ รูจักกรุงเทพฯ บริษัทจะไดรับความชื่นชมและความรักจากเด็กๆ เหลานี้ 
และอาจกลายเปนลูกคาของ SINGER ในอนาคต 
 
คุณฉัตรชัย  วงษแกวเจริญ ขอใหคุณบุญยงสรุปผลการดําเนินงาน และแนวโนมสั้นๆ ใหผูถือหุนไดรับทราบ 
 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯไดกลาววา  เมื่อวันที่ 22 พ.ย ท่ีผานมาบริษัท ไดรับรางวัล 
Best IR Award เปนปท่ี 2 แสดงใหเห็นวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลแกนักลงทุนอยางถูกตอง โปรงใส และเที่ยง
ธรรม ผลการดําเนินงานของบริษัท 9 เดือนแรก มีการเติบโตขึ้นของรายไดสุทธิ และทําไดดีกวาปท่ีผานมาทั้ง
ป บริษัทตั้งเปาท่ีจะใหบริษัทดียิ่งข้ึน โดยการเพิ่มกลยุทธและเพิ่มการแขงขัน และขอฝากผูถือหุนวา ไมวาจะ
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ลงทุนหุนใดก็ตาม นักลงทุนควรจะเปนลูกคาของบริษัทนั้นดวย เพราะจะทําใหผูถือหุนรูไดดวยตนเองวาการ
บริหารงาน และการบริการลูกคาเปนอยางไร อาจจะไดขอมูลมากกวาการฟงผูบริหารบรรยาย  ขอเชิญชวนให 
 
ผูถือหุนใชบริการจากธุรกิจบริการตางๆ ของบริษัทดวย รางวัลท่ีไดมา 2 ปนี้มาจากทานผูถือหุนทุกทานที่ยัง
เปนผูถือหุนของบริษัทตั้งแตเมื่อบริษัทประสบภาวะวิกฤติจนกระทั่งบริษัทเริ่มฟนตัว และยังมีผูถือหุนราย
ใหมๆ เพิ่มข้ึนดวย ฝายบริหารของบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน บริษัทจะยึดมั่นในปรัชญาการ
ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยและโปรงใสตอไป และเรื่อง CSR บริษัทจะทําตอไป  
 
คุณฉัตรชัย  วงษแกวเจริญ กลาววา มีผูถือหุนบางทานไดทดลองใชบริการซอมแซมของ SINGER พบวา
พนักงานไมเพียงพอ และตารางงานบริการไมวาง ขอใหปรับปรุงแกไขดวย 
 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯไดกลาววา จะรับไปปรับปรุงแกไข 
 
คุณไกรวัลย  คทวณิช เสนอคําแนะนํา 2 ประการเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุน ดังนี้ ประการแรก หนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนควรมีเลขหนาทุกหนา หรือใสท่ีค่ันหนาทุกเอกสารแนบ เพื่อความสะดวกของผูถือหุนใน
การเปดและอางอิงในระหวางการซักถาม ประการที่สอง ไดเคยแนะนําในการประชุมผูถือหุนครั้งท่ีแลววา จอ 
LCD ท่ีใชจัดประชุม ควรใชของ SINGER ดวย และควรใหเจาของสถานที่ท่ีใชจัดประชุมหันมาใชจอ LCD 
ของ SINGER ดวย 
 
คุณวรพล  เลาหะพลวัฒนา  เสนอแนะวา ขอเสนอแนะเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล บริษัทควรพิจารณา
จายเงินปนผลใหมากขึ้น และไมควรต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และเมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิตอหุน
ในปนี้ถึงไตรมาสที่ 3 เพิ่มมากกวาปท่ีแลว ควรพิจารณาเพิ่มอัตราการจายเงินปนผล อยางนอยไมควรต่ํากวา 
0.60-1 บาทตอหุน และควรจะเทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
 
คุณจิตรถกล  กนกศิริมา ใหขอมูลเสริมวา ไดทดลองใชบริการซอมแซมของ SINGER พบวาศูนยบริการ
ปทุมธานีแจงวา ตารางงานบริการไมวาง ขอใหติดตอชางโดยตรง เมื่อติดตอชางแลวกลับพบวามีตารางงาน
วาง และสอบถามวา บริษัทสามารถแจงขอมูลผลประกอบการของ SLL และ SSPL ครั้งตอไปไดเมื่อไร 
 
คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ตอบวา บริษัทฯ จะแจงขอมูลผลประกอบการของ SLL และ 
SSPL ใหผูถือหุนทราบเปนระยะๆ สําหรับกําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
 



บริษัท ซิงเ
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