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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป   (Executive Summary)

 
 บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคา  “ซิงเกอร” 
เชน จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ นอกจากนี้ยังจําหนายและเครื่องใชไฟฟายี่หอตาง ๆ เพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของลูกคา บริษัทฯยังเปนผูจัดจําหนายรถจักรยานยนตท่ีสําคัญ ใหกับรถจักรยานยนตยี่หอ ซูซูกิ ยามาฮา      
ไทเกอร และคาวาซากิ เปนตน 
 
 มากกวารอยละ 95 ของยอดขายเปนการขายตรงทั้งหมด และมากกวารอยละ 90 ของยอดขายเปนการขาย
แบบเชาซื้อ  การขายตรงจะผานผูแทนซิงเกอรมากกวา 4,500 คน กระจายตามสาขาตาง ๆ มากกวา 223 สาขา          
ท่ัวประเทศไทย ถือวาบริษัทฯ มีโครงขายการกระจายสินคาเครื่องใชไฟฟาในบานที่ใหญสุดและกวางขวางที่สุด      
ในประเทศไทย 
 
 มีผูประกอบการรายใหญหลายรายในธุรกิจเครื่องใชไฟฟา และการหลั่งไหลเขามาของสินคาราคาถูกจาก
ประเทศจีนไดเพิ่มภาวะการแขงขันในตลาดมากขึ้น  อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีจุดไดเปรียบในเชิงการแขงขันในเรื่องของ
โครงขายในการกระจายสินคาท่ีกวางขวางและ เครื่องหมายการคา “ซิงเกอร” ท่ีรูจักกันมานาน 
 
 ภายใตการดําเนินธุรกิจ และโครงสรางของบริษัทฯ ในปจจุบัน ทําใหผลกระทบจากปจจัยความเสี่ยงตางๆ 
ไมมีนัยสําคัญ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” 
 
 ป 2549 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิอยูท่ี 32.3% ของยอดรายได เมื่อเทียบกับปกอน จะมีกําไรสุทธิอยูท่ี 1.3% ผล
ประกอบการอยูในภาวะขาดทุนเหตุผลหลักมาจาก  ขาดทุนจากการยึดคืนรถจักรยานยนต  จากบัญเชาซื้อท่ีมีปญหา 
ซึ่งบัญชีเชาซื้อดังกลาว เกิดข้ึนในชวงป 2547 ถึงป 2548 นอกเหนือจากการขาดทุนจากการยึดคืนสินคา ยังมีการปรับ
ลดมูลคาของรถจักรยานยนตท่ียึดคืนมา และคงเหลือในบัญชีสินคาคงคลัง ตลอดจนนโยบายการตั้งสํารองหนี้สูญ
เพิ่มข้ึน สําหรับบัญชีลูกหนี้ผอนชําระรถจักรยานยนต บริษัทฯไดดําเนินการ มาตรการหลายอยางเพื่อปรับปรุงและ
ปองกันปญหาที่เกิดข้ึน โดยรายละเอียดการวิเคราะหดังกลาวปรากฎในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” 
 
 ปจจุบันบริษัทฯ มีทรัพยสินทั้งหมด 4,057 ลานบาท และมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ี 2.81 
เมื่อสิ้นป 2549  
 
บริษัทยอย 

- บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด 
 บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด ประกอบธุรกิจตัวแทนขายกรรมธรรมประกนัชีวิตใหแก บริษัท 
          เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด ผานพนักงานขายตรงของบริษัทฯ เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทน ประกันชีวิต 
 
- บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัทอุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดหยุดดําเนินงานในป 2545 และทรัพยสนิทั้งหมด  
       ไดจําหนายใหบริษัทฯ และบุคคลภายนอกในป 2547 รายไดหลักของบริษัทอุตสาหกรรมซิงเกอร   
        (ประเทศไทย) จํากัด ในปจจุบันจะเปนดอกเบี้ยรับอันเนือ่งมาจากเงินใหกูยืมกับบริษัทฯ 

 สวนที่ 1-1 
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สวนที่ 2 

 
แบบรายงานการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมของบริษัทท่ีออกหุน  (แบบ 56-1) 

 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด  (มหาชน) 

 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคา                 

" ซิงเกอร " เชน จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟาตางๆ นอกจากนี้ยังจําหนาย เครื่องใชไฟฟายี่หอตางๆ รวมท้ัง
ผลิตภัณฑอื่นๆ เชน รถจักรยานยนต ยี่หอ   ซูซูกิ  ยามาฮา  ไทเกอร   คาวาซากิ เปนตน  เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการ ของลูกคา  ภายใตการขายผอนชําระ ผานรานคาปลีกซึ่งเปนสาขาของบริษัทเอง  และผานทาง
ตัวแทนจําหนายตางๆ  โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยู เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 17 ถนนเจรญิกรุง      
แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เลขทะเบียนบริษัท   0107537000050  โทรศัพท   0-2352 4777  
โทรสาร  0-2352 4799   
Call Center 1800 800 111, 0-2352-4770 
http:// www.singerthai.co.th  
   
 

 สวนที่ 2 - 1 
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สวนที่ 2 -2 

1.  ปจจัยความเสี่ยง 
  ความเสี่ยงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
ความเสี่ยงในดานการตลาดและการขาย 
 ความเสี่ยงในดานการตลาดและการขาย หมายถึง ความเสี่ยงตอรายได หรือการดําเนินธุรกจิของบริษัท  ซึ่ง
รายไดหลักมาจากองคประกอบ 2 สวนที่สําคัญไดแก 

1.  การจําหนายสินคา ไดแก รถจักรยานยนต  เครื่องใชไฟฟาภายในบาน  จักรเย็บผา และโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ซึ่งสินคาเหลานี้เปนสินคาท่ีมีการแขงขันกันสูง ตองอาศัยการพัฒนาดานเทคโนโลยีไปตามวงจรของสินคาแตละ
ชนิดอยูตลอดเวลา แตเนื่องจากบริษัทฯเปนผูจัดจําหนายไมไดเปนผูผลิตสินคา ดังนั้นความเสี่ยงในดานเทคโนโลยี
จึงไมไดมีผลกระทบโดยตรงกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับบริษัทฯมีการตั้งสํารองสินคา
ลาสมัย และเสื่อมคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว  

2. ดอกเบี้ยรับจากการใหเชาซื้อและดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อบุคคล  ซึ่งระบุไวในอัตราคงที่ในสัญญาเชาซื้อ
หรือสัญญากูยืมเงิน ตามสภาวะการแขงขัน แตอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในตลาดจะไมคงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา อันทําใหเกิดความเสี่ยงกับตนทุนของเงินทุนที่อาจสูงข้ึนกวาในสัญญาเชาซื้อหรือสัญญากูยืมเงินที่ตกลงไว
กับลูกคา ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว เงินกูยืมของบริษัทสวนใหญประมาณ 70% จะเปนเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลา 2 - 3 ปตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงนิกูยืม 
 
ความเสี่ยงดานบัญชีลูกหนี้ 

บัญชีลูกหนี้ถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เพราะมากกวา 90% ของการขายเปนการขายแบบเชา
ซื้อ บริษัทจึงใหความสําคัญมาก เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดจากบัญชีลูกหนี้ อันไดแกการเก็บเงินไมได หนี้สูญ 
และการทุจริตจากบัญชีลูกหนี้  บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการตางๆ ในการกํากับดูแลบัญชีลูกหนี้อยางเขมงวดตั้งแต
ข้ันตอนของการพิจารณาความนาเชื่อถือ (Credit Scoring) การติดตาม  การประเมินผล ตลอดจนการฟองรอง การ
ดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งถือเปนขั้นตอนของการปฏิบัติการ (Operation) นอกจากนั้น
บริษัทไดมีการจัดตั้งฝายสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง (Credit & Risk Department) แยกเปนอิสระจากการ
เก็บเงินเพื่อใหการทํางานสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน สินเชื่อเชาซื้อท้ังหมดจะตองมีผูคํ้าประกันหรือหลักทรัพย
คํ้าประกัน  

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการขายรถจักรยานยนตระบบเชาซื้อ บริษัทฯไดเปนสมาชิกและใชบริการ
ตรวจสอบคุณภาพสินเชื่อ สําหรับรายการขายเชาซื้อรถจักรยานยนตทุกรายการ ตั้งแตเดือนเมษายน 2549 และขยาย
ขอบขายออกไปกับการขายเครื่องใชไฟฟาท่ีมูลคาสูงโดยเริ่มในป 2550 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตั้งสํารองความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากบัญชีลูกหนี้ โดยใชหลักความระมัดระวัง 
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ เชน การตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนอีก 20% สําหรับบัญชีเชาซื้อ
รถจักรยานยนต อันเนื่องมาจากคุณภาพบัญชีดอยกวาบัญชีเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา 

 
ความเสี่ยงในการผลิต 

สินคาสวนใหญท่ีบริษัทจําหนายมาจากการจางผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) จงึตอง
อาศัยผูผลิตโดยตรงในการไดมาของสินคาท่ีจําหนาย บริษัทจึงไดมีการติดตอกับผูผลิตหลายรายไม
เจาะจงเฉพาะรายใดรายหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ เพื่อไมใหการผลิตของบริษัทถูกผูกขาดโดยผูผลิตรายใดราย
หนึ่งเทานั้น อีกทั้งทําใหเกิดอํานาจตอรองในการสั่งซื้อสินคา 
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สวนที่ 2 -3 

ความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 การดําเนินงานของบริษัทตองใชแหลงเงินทุนบางสวนจากการกูยืมท้ังจากธนาคาร สถาบันการเงิน 
ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีความไมแนนอนเกิดข้ึนตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ดังนั้นบริษัทยอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคลองทางการเงินและอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมท่ีเกิดข้ึน บริษัทมีนโยบายการกูยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน  โดยไมเจาะจงกูจาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินใดสถาบันหนึ่งเทานั้น เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหลงเงินกู อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยท่ีกูมีท้ัง
อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดวยสัดสวนที่เหมาะสมตามสถานการณ ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดข้ึนมีผลกระทบกับการดําเนนิงานของบริษัทในดานของการนําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยเฉลี่ยมีมลูคาไมเกิน 10% 
ของยอดขายของบริษัทและบริษทัไดซื้ออัตราแลกเปลี่ยนเงนิลวงหนา (Forward Contract) ไวเพือ่ปองกันความเสีย่งดงักลาว
ตามความจําเปนอยางเหมาะสม โดยไมมนีโยบายในการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลีย่นแตอยางใด 
 
 
ความเสี่ยงเกีย่วกับการดําเนินการของรัฐบาล 
 ธุรกิจเชาซื้อนี้เปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูงมากทําใหรัฐบาลใหความสําคัญที่จะเขามาควบคุม โดยการ
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ข้ึนมาดูแลมิใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจเชาซื้อเอาเปรียบ
ผูบริโภคและในขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กําลังพิจารณารางพระราชบัญญัติธุรกิจ
เชาซื้อ เพื่อนาํมาเปนหลักปฏิบัติในเรื่องการกําหนดอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียมการผิดนัดชําระหนี้ หรือ
คาปรับในการชําระหนี้ลาชา  ซึ่งอาจทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกับผูบริโภคได ตลอดจนการออกกฏหมายให
ผูประกอบการคาตองมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินคา (Product Liabilities) ตอผูบรโิภค ดงันั้นบริษัทจงึไดกําหนด
แนวทางการปฏบัิติเกี่ยวกับธรุกจิเชาช้ือของบรษิัท ตลอดจนการรับประกันสินคาท่ีจําหนายใหสอดคลองกับแนวทาง
ท่ีทางราชการกาํหนด พรอมกบัติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวตลอดเวลา เพือ่นํามาพัฒนาปรับปรุงใหการดาํเนินงาน
ของบริษัทสอดคลองกับกฏระเบียบของรฐับาล  ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทไดรับประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ใน
ดานการจัดทําฉลากสินคา การโฆษณาสนิคา และสัญญาเชาซื้อท่ีเปนธรรมตอลูกคา เมือ่วันที่ 21 มกราคม 2546 เปน
ตน 

 
ความเสี่ยงจากทรัพยากรบุคคล 
 ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จของบรษิัท และเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความ
เสี่ยงตอการดําเนินงานของบริษัทได เชน การเกษยีณอายุ  การลาออก เปนตน ท่ีอาจจะมีผลท่ีทําใหเกิดการ
หยุดชะงักของธุรกิจได  บริษัท จึงไดใหความสําคัญกับพนักงานทุกคนและดูแลเอาใจใส ทุกข สุข ของพนักงาน
เสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั สนับสนุนบุคคลใหเหมาะสมกับหนาท่ีและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  
 
ความเสี่ยงจากการยึดสินคาคนื 

ปกติธุรกิจเชาซื้อมีความเสี่ยงในดานการยึดสินคาคืนและถือเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ถึงแมการยึดสินคาคืนนั้น
เปนความเสี่ยงตอการลดลงของยอดขายและมีผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกดานหนึ่งก็ถือเปนการ
ชดเชยตอความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการหยุดชําระเงินของลูกคาได เพราะบริษัทยังสามารถนําสินคาเหลานั้นมา
จําหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย อันถือเปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง 
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2.     ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1      ความเปนมา   
              ในป พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอรแหงสหรัฐอเมริกา ไดแตงตั้งบริษัท เคียมฮั่วเฮง จํากัด เปนผูจัดจําหนายจักร
เย็บผาซิงเกอรในประเทศไทย  ตอมาในป พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอรแหงสหรัฐอเมริกา จึงไดตั้งสาขาขึ้นในประเทศ
ไทย  ใชช่ือวา  บริษัท ซิงเกอร โซอิ้ง แมชีน จํากัด วัตถุประสงคเพื่อจําหนายจักรเย็บผา และผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับจักรเย็บผาท่ีนําเขามาจากตางประเทศ บริษัทไดริเริ่มนําเอาบริการเชาซื้อ โดยผอนชําระเปนงวดมาใชครั้ง
แรกในป 2468  และบริการดังกลาวนี้ ไดกลายเปนลักษณะประจําของซิงเกอรท้ังในประเทศไทย และประเทศตางๆ ใน
เอเซีย  นับแตนั้นมาตลอดระยะเวลา 50 ปเศษ บริษัทคงจําหนายเฉพาะจักรเย็บผา และผลิตภัณฑเกี่ยวกับจักรเย็บผาเทานั้น  
จนกระทั่งป 2500  บริษัทจึงไดเริ่มจําหนายเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนโดยเริ่มจากตูเย็นเปนอันดับแรก ตอมาเมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2512  จึงไดมีการจดทะเบียนกอตั้ง "บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด"  เปนบริษัทจํากัดภายใตกฎหมาย
ไทย เพื่อเขารับชวงธุรกิจของ "บริษัท ซิงเกอร โซอิ้ง แมชีน จํากัด"  ซึ่งหยุดดําเนินกิจการในระยะเวลาตอมา โดยมี
ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 60 ลานบาท ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 270 ลานบาท เปนทุนที่เรียกชําระเต็มมูลคาหุน
แลว และบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2527  ในวันที่ 4 
มกราคม 2537 บริษัทไดทําการจดทะเบียนแปรสภาพเปน "บริษัทมหาชนจํากัด" ตั้งแตแรกตั้งบริษัทจนถึงปจจุบัน
บริษัทไดประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ. ศ. 2547 ถือเปนวาระอันเปนมหามงคลอยางยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพาห) ใหบริษัท   ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นับเปนเกียรติประวัติและเปนสิริมงคลสูงสุดแกบริษัทฯ และพนักงานทุกทาน 

 
2.2     ลักษณะการประกอบธรุกิจของบริษัทและบริษัทยอย   

 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคา  "ซิงเกอร" เชน 

จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟาตางๆ นอกจากนี้ยังจําหนาย ผลิตภณัฑอื่นๆ เชน รถจักรยานยนต ยี่หอ  ซูซูกิ  ยามาฮา  ไท
เกอร   คาวาซากิ เปนตน  เพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคา    

 
บริษัทฯไดกําหนดการดําเนินธุรกิจออกตามวิธีการจําหนาย และประเภทของชองทางการจัดจําหนาย

ออกเปน   ธุรกิจซิงเกอรไดเร็กซ  ธุรกิจซิงเกอรไดเร็กซพลัส ซึ่งเปนลักษณะขายตรง และ ธุรกิจคาสง เพื่อใหสามารถ
ท่ีจะกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจไดอยางถกูตอง   

 
การขายตรงจะผานผูแทนซิงเกอร มากกวา 4,500 คน  กระจายตามสาขามากกวา 223 สาขา ท่ัวประเทศไทย 

ซึ่งถือวา บริษัทฯมีโครงขายการกระจายสินคา เครื่องใชไฟฟาภายในบานที่ใหญท่ีสุด และกวางขวางที่สุดในประเทศ
ไทย 

สําหรับสินคาซิงเกอรสามารถแบงแยกไดตามกลุมผลิตภัณฑดังนี้ :- 
ผลิตภัณฑซิงเกอร  ไดแก:- 

 •    ผลิตภัณฑจกัรเย็บผา เชน จักรเย็บผา เครื่องรีดผา เข็ม น้ํามันหลอลื่นอเนกประสงค กรรไกร เปนตน 
•   ผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เชน ตูเย็น ตูแช เครื่องซักผา เตาแกส เครื่องปรับอากาศ      

เตาอบไมโครเวฟ เปนตน 
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 •    ผลิตภัณฑกลุมเครื่องเสียงและวีดีโอ เชน โทรทัศนสี ดีวีดี และเครื่องเสียงสเตอริโอ เปนตน 
ผลิตภัณฑอื่นๆ  ไดแก:- 
•   รถจักรยานยนต   
•   จานดาวเทียม 

 ภายใตเครื่องหมายการคา "ซิงเกอร" บริษัทจําหนายผลิตภัณฑท้ังในระบบเงินสด และระบบเงินผอนใน
รูปแบบการขายตรง ผานรานคาปลีกของบริษัทและผานผูแทนจําหนาย ซึ่งกระจายอยูท่ัวประเทศ สินคาสวนใหญท่ี
บริษัทซิงเกอรจาํหนาย บริษัทจะใชวิธีแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่งใหผูผลิต
ภายในประเทศผลิตใหเปนสวนใหญ ปจจุบันบริษัทซิงเกอรยังคงถอืหุนกวารอยละ 99 ในสองบริษัทไดแก บริษัท 
อุตสาหกรรมซงิเกอร (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  
 
โครงการผลิตภัณฑใหม   
 บริษัทไดแนะนําผลิตภัณฑใหม  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหหลากหลายมากขึ้น และสามารถ
สงเสริมและสนับสนุนการขาย ผลิตภัณฑเดมิท่ีบริษัทจัดจําหนายอยูแลว บริษัทยังคงใชกลยุทธการขายตรงเปนหลัก 
มุงเนนกลุมลูกคาท่ีมีรายไดปานกลางลงมา อาศัยในเขตชนบทและชานเมือง 
 “จานดาวเทียม” บริษัทไดนําจานดาวเทียม ดีทีเอช เขามาจําหนาย โดยเนนที่กลุมลูกคาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ไม
สามารถรับชม รายการโทรทัศนไดอยางชัดเจนและกลุมลูกคาท่ีตองการชมรายการเคเบิ้ลทีวีในราคาประหยัด 
 
ชองทางการขายแนวใหมกับสินคาที่มีการเติบโตเต็มที่แลวในตลาด 
 บริษัททราบดีวาตลาดหลักของเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทัศน และ ตูเย็น ไดเติบโตอยางมาก, มี
สวนแบงตลาดที่สูงและมีอัตราสวนความเปนเจาของที่สูง (90% - 98%) เพื่อตอบสนองทางการตลาดและเพื่อการ
เติบโตและการพัฒนาของบริษัท ทางบริษัทไดใชแผนเชิงรุกทางการตลาดในการขายสินคาหลากหลายขึ้น และมีการ
เทรดอินสินคายี่หอตางๆดวยเชนกัน 
 แผนโดยรวมของบริษัทคือการใชความไดเปรียบในจุดยืนที่โดดเดนในตลาด ซึ่งก็คือ การเปนหนึ่งในบาง
บริษัทที่มีการดําเนินงานแบบขายตรงทั่วประเทศเพื่อเสนอขายสินคาในรูปแบบเทรดอิน 
 
บริษัทยอย 
 
•   บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  

บริษัท  ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด ประกอบธุรกิจตัวแทนขายกรมธรรมประกันชีวิตใหแกบริษัทประกันภัย     
ในปจจุบัน ไดแก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด โดยใหพนักงานขายของบริษัทซิงเกอร เฉพาะที่มี
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เปนผูขายกรมธรรมใหแกลูกคา  
 

•   บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร  (ประเทศไทย)  จํากัด    
บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จาํกัด จัดตั้งข้ึนเพื่อเปนโรงงานประกอบ จักรเย็บผา เตาแกส มอเตอร
จักรอุตสาหกรรมเบา และน้ํามันจักร เพื่อใหบริษัทซิงเกอรนําไปจาํหนายท้ังในประเทศและตางประเทศมาโดย
ตลอดจนถึงกลางป 2545 บริษัทมีนโยบายใหหยุดการผลิตและการประกอบผลิตภัณฑดังกลาวขางตน แลวใชวิธี
นําเขาผลิตภัณฑสําเรจ็รูปจากตางประเทศโดยตรงแทน ท้ังนี้เนื่องจากตนทุนของการนําเขาผลิตภัณฑสําเรจ็รปู       
ต่ํากวาตนทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ ปจจุบันอยูในระหวางการพจิารณาวาควรจะดําเนินธุรกจิใดตอไป    
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2.3  โครงสรางรายได  
 
โครงสรางรายได(รวมดอกเบี้ยรับฯ)ของบริษัท  ตามสวนงานทางภูมิศาสตรและสายผลิตภัณฑ  แบงไดดังตอไปนี้ :-  

                             (หนวย  : พันบาท) 
มูลคาการจําหนายในประเทศ 

แยกตามผลิตภณัฑ 
2549/2006 

 
% 2548/2005 

 
% 

     รถจักรยานยนต  1,468,739 39 4,037,082 61 
     เครื่องซักผา   627,744 17 826,102 13 
     ตูเย็น   559,331 15 673,216 10 
    โทรทัศนสี   492,514 13 714,677 11 
     จักรเย็บผา   122,409 3 131,040 2 
รวมมูลคาการจาํหนายในประเทศ 3,270,737 87 6,382,117 97 
      ผลิตภัณฑอื่นในประเทศ 503,059 13 187,073 3 
มูลคาการจําหนายตางประเทศ -  -  
รวมรายไดจากขายและดอกเบี้ยรับฯ     3,773,796 100 6,569,190 100 

 
อัตราการเพิ่ม ( ลด ) ของมูลคาการจําหนาย  2549/2006 2548/2005 

 (42.55%) 15.29% 
 
หมายเหต ุ    บริษัทดําเนินธุรกิจขายสินคาในสวนงานทางธุรกิจเดียว และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภมูิศาสตรเดียวคือ 

ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมกีารเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลติภัณฑ 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

สายผลิตภัณฑ/ผลิตภัณฑ ลักษณะ 
    ตูเย็น  ประกอบดวยตูเย็นประตูเดียว แบบ “ Direct Cool ” ต้ังแตขนาด 5.8 – 6.3  คิว

และตูเย็นสองประตูแบบ “ No Frost”  ขนาด   ต้ังแต 6.4 – 15.2  คิว มีมากมาย
หลากสี ใหเลือก ท้ังหมดไดมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 

    ตูแช  มีท้ังแบบตั้ง ขนาด 8.8, 11.6 และ 36 คิว และแบบนอน ขนาด  6.5  และ 9.5 คิว 
แบบมีลอเลื่อนและไมมี  

    ตูแชไวน    จุไวนได 48 ขวด ระบบการควบคุมอุณหภูมิคงที่เพื่อรักษารสชาติของไวน 
คอมเพรสเซอรรับประกัน 5 ป 

    ตูทําน้ํารอน - น้ําเย็น    ตูทําน้ําเย็น ขนาดความจุ 4.36 ลิตร/ชม. รูปทรงสวยงามเยน็จัด  ประหยัดไฟฟา 
ควบคุมความเย็นแบบเทอรโมสตรัท 

    โทรทัศน โทรทัศนสีมีท้ังจอโคงและจอแบนขนาดตั้งแต 21-34 นิ้ว ระบบเอวี สเตอริโอ 2 
ภาษา ข้ัวตอ AV IN/OUT ต้ังเวลา เปด/ปด เครื่องอัตโนมัติ รโีมทคอนโทรล  

    เคร่ืองซักผา   
         แบบ 2 ถัง กึ่งอัตโนมัติ 
 
         แบบถังเดี่ยว อัตโนมัติ 
 
 

 
ใสผาดานบน มีขนาดความจุต้ังแต 4.8 – 9.5 กโิลกรัม มีหลายหลากสี 
 
ใสผาดานบน มีขนาดความจุต้ังแต 6.5, 7.5 และ 8.5 กิโลกรัม ระบบควบคุมการ
ทํางานสมองกล แบบ Fuzzy Logic มีโปรแกรมตั้งเวลาซักลวงหนา  

     จักรเย็บผา 
ฝเข็มตรงพรอมโตะ และขา 
 
 
ฝเข็มตรง-ซิกแซ็ก พรอมโตะ และขา 
 
 
ซิกแซ็กริมผา 
 
 
กระเปาหิ้ว อิเลค็โทรนิกส 
 
 
คอมพิวเตอร 
 
 
 
อุตสาหกรรมฝเข็มตรง 
 
 
กึ่งอุตสาหกรรมซิกแซ็ก 
 
 
 
จักรซิกแซ็กริมผาอุตสาหกรรม 

 
- ล็อคความยาวของฝเข็มได วงลอจักรขนาดใหญ เพิ่มน้ําหนักในการสงกําลัง 
เย็บฝเข็มตรงเพียงอยางเดยีว 
 
- เย็บลวดลายซกิแซ็กไดถึง 30 ลาย หัวจักรทําจากเหล็กหลอ ทนทานกระสวย 
แบบอพอลโลฮคุ ตีนกดผาแบบงับติด ใสไสกระสวยดานหนา 
 
- เย็บซิกแซ็กริมผาดาย 3 เสน ความเร็วรอบสูงสุด 3,000 รอบตอนาที เสาเข็ม
เอียงสะดวกตอการเย็บ ฟนสง 2 แถว 
 
-  จํานวน 5 - 29 ลวดลาย สามารถปรับเปนฟรีอารม ปรับตําแหนงเข็มได ใสเข็ม
ทางเดียว ตีนกดผาแบบงับติด 
 
- เย็บฝเข็มตรง  และเย็บลวดลายซิกแซ็กไดต้ังแต 50 ลวดลาย จนถึง 500 กวา
ลวดลาย  บางรุนสามารถเย็บปกลวดลายอัตโนมัติ  เคลื่อนยายสะดวก ประหยัด
พื้นที่ 
 
-   ความเร็วรอบสูงสุด 4,500 รอบตอนาที เหมาะสําหรับเย็บผาบางถึงผาคอนขาง
หนา ระบบน้ํามันหลอลื่นอัตโนมัติ 
 
-   ความเร็วรอบสูงสุด 2,000 รอบตอนาที เย็บไดท้ังฝเข็มตรง ซิกแซ็ก และลาย
ปก ชุดกรอดายประกอบติดบนหัวจักรเหมาะสําหรับเย็บผาบางถึงผาคอนขาง
หนา ระบบน้ํามันหลอลื่นอัตโนมัติ 
 
- เย็บตะเข็บริมผากันชายลุย  เย็บมวนริมผา  และเย็บซิกแซ็กริมผายืด มีต้ังแต

 สวนที่ 2 - 7    



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2549                                                            บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 

 
 
 
 
 

แบบ 3, 4 และ 5 เสน ความเร็วสูงสุดตอรอบ 6,500 รอบตอนาที มี ฟลเตอรทํา
หนาท่ีแยกเศษผง หรอืเศษดายท่ีปะปนออกจากน้ํามัน มีระบบหลอเย็นพิเศษ
บริเวณเข็ม ปุมปรับความยาวชนิดพิเศษ ความยาวฝเข็มสูงสุด 3.6 ม.ม. 

    เข็มจักร  น้ํามัน  กรรไกร  
 

-เข็มจักร สําหรบัใชในบานและใชในงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทขึ้นอยูกับ
การใชงาน  
-น้ํามันเปนน้ํามันเอนกประสงคสําหรับใชในบานหลอลื่นตางๆจนถึงน้ํามันจักร
อุตสาหกรรม  
-กรรไกร  มีหลายขนาดตั้งแต 8 นิ้ว, 9 นิ้ว และ 10 นิ้ว เลือกใชไดตามประเภท
ของงาน 

  เคร่ืองเสียง 
 มีนิ ดีวีดี สเตอริโอ 
     

 
สามารถเลนแผน DVD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 กําลังขับ 3,000 วัตต  
ระบบเสียงรอบทิศทาง ชิพถอดรหัสได คาราโอเกะไมคคู  

  เคร่ืองเลนดีวดีี 
 เครื่องเลนดีวีด ีคาราโอเกะ 
 
  

 
ตัวเครื่องบางเพยีง50ม.ม.สามารถเลนแผนDVD/VCD/CD/SVCD/ JPEG/MP3/ 
WMA ระบบเสียง DTS/ / AC-3 Dolby Digital  

    เตาแกส 
                                                             
  

พรอมเตาอบเอนกประสงคดานลาง ท่ีแขวนผากันเปอนดานหนาตูอบ ประตูตูอบ
เปนกระจกทนความรอนชนิดใส มีลิ้นชักดานลาง สามารถใชอุนอาหารดวย
ภาชนะแกว กระเบื้อง 

    เตาอบไมโครเวฟ   ใหความรอนดวยระบบกระจายแบบคลื่น ต้ังความรอนได 9 ระดับ มีระบบ 
Sterilized ชวยใหภายในเครื่องปราศจากแบคทีเรีย 

    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาดตั้งแต  9000, 12,000 และ 18,000 บีทียู 5 โปรแกรม อัตโนมัติ 
ฟลเตอรทําความสะอาดงาย Turbo Power เย็นเร็วภายใน 20 นาที ประหยัดไฟ
เบอร 5 และมีรโีมทคอนโทรลไรสาย 

    หมอหุงขาวไฟฟา ความจุ 1.8 ลิตร เคลือบเทฟลอน ระบบตัด/อุนอัตโนมัติ เก็บความรอนนาน 6  
ช่ัวโมง 

  เครื่องปนเอนกประสงค มีท้ังโถบด โถปน ขนาดจุ 1.5 ลิตร ใบมีดแสตนเลส 3 กาน ปุมปรับความเร็ว5 
ระดับ ท่ีเก็บสายใตมอเตอรปรบัความยาวสายได 

    เครื่องรีดผา เปนแผนความรอนขนาดใหญ ทําใหเพิ่มพื้นที่ชวยลดระยะเวลาในการรีด เหมาะ
สําหรับใชในบาน รานซักรดี และในงานอุตสาหกรรมตางๆ มีระบบความ
ปลอดภัยสูง  เพราะเมื่ออุณหภูมิรอนถึงจุดท่ีต้ังไว  เครื่องจะตัดเองโดยอัตโนมัติ  

    เครื่องทําน้ําอุน เครื่องทําน้ําอุนระบบอิเล็กทรอนิกสขนาด 4,500 วัตต เลือกปรับอุณหภูมิได
ตามที่ตองการ พรอมความปลอดภัยสงูสุดดวยระบบ ELCB ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อ
เกิดกระแสไฟรั่ว 

   เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร 125 วัตต และ 225 วัตต ระยะดูดน้ําสูงสุด 9 เมตร สงน้ําแนวตั้ง 10 
และ 16 เมตร รบัประกันคุณภาพมอเตอร 5 ป 

  รถจักรยานยนต รถครอบครัว 4 จังหวะ  เนนดานประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันรวมถึงรถ
สปอรตครอบครัว ท่ีเนนดานสมรรถนะและรถจักรยานยนตพวงขางเพื่อSME 

จานดาวเทยีม จานดาวเทียม ดีทีเอช รับรายการโทรทัศนโดยตรงจากดาวเทียมสูผูชมตาม
บานเรือน หรอื Direct to Home : DTH บนคลื่นความถี่แบบ KU Band จานขนาด
เล็ก ติดตั้งสะดวก รับชมรายการโทรทัศนไดรวมกวา 30 ชอง C Free TV 24 ชอง 
และ NBT Cable TV 8 ชอง 

 สวนที่ 2 - 8    
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3.2. ตลาดและภาวะการแขงขัน 
 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 
กลยุทธในการแขงขัน  
 
   บริษัทใชกลยุทธการขายตรงในระบบเชาซื้อควบคูไปกับการขายเงินสด ท้ังนี้การขายแบบเชาซื้อดําเนินไป
ภายใตการควบคุมท่ีรัดกุมโดยสม่ําเสมอเพื่อใหมีหนี้เสียนอยท่ีสุด  สินคาท่ีบริษัทจําหนายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพเทา
เทียมกับสินคาของผูผลิตรายอืน่ ๆ ราคาจําหนายเงินสดของสินคาใกลเคียงกับสินคายี่หออื่น  โดยกลุมลูกคาของ
บริษัทฯ เปนลูกคาในกลุมประชาชนตามชนบท โดยบริษัทฯ ไดแบงระบบการขายของบริษัท แบงออกเปน 3 ระบบ 
ดังนี้ 
 
1. ระบบ “ Singer Direct ” เปนระบบการขาย ท่ีผูขาย และผูเก็บเงินเปนบุคคล คนเดียวกัน  
2. ระบบ “ Singer Direct Plus ” เปนระบบการขาย ท่ีผูขาย และผูเก็บเงินเปนคนละบุคคลกัน  
3. ระบบขายสง เปนการขายผานตัวแทนจําหนาย ตลอดจนชองทางการขายใหมใน Modern Trade โดยเนน

สินคาจักรเย็บผาและเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กภายในบาน 
 

ทางดานกลยุทธสําหรับผลิตภัณฑในกลุมสินคาหลัก เชน  เครื่องใชไฟฟาภายในบาน  ในป 2550 นี้บริษัท
จะเนนการรุกตลาดเพื่อรักษาความเปนผูนําในตลาดสินคาเงินผอนนี้ไวประกอบกับการออกผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาพรอมๆกับการประชาสัมพันธสัญลักษณซุปเปอรแบรนดในทุก ๆ พื้นที่ท่ัว
ประเทศ  เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของบริษัทท่ีวา “ซิงเกอรนําความสุขสูทุกครัวเรือน ดวยสินคาท่ีคัดสรร         
เรามุงมั่นเปนผูช้ีนําในธุรกิจเงินผอน” 
 
กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  
 บริษัทดําเนินการขายตรงเปนหลัก มากกวารอยละ 95 ของยอดขายเปนการขายตรงทั้งหมด และมากกวา
รอยละ 90 ของยอดขายเปนการขายแบบเชาซื้อ บริษัทขายสินคาผานรานสาขาของบริษัท ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 184 
สาขา และรานซิงเกอรไดเร็กซพลัสจํานวน 39 ราน รวมเปนทั้งหมด 223 สาขาทั่วประเทศ มีพนักงานขายจํานวน 
4,500 คน บริษัทมีการฝกอบรมพนักงานขายใหมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑเปนอยางดี ซึ่งพนักงานขายเหลานี้
เปนกําลังสําคัญในการขยายการตลาดของบริษัท  
 สําหรับการควบคุมคุณภาพของบัญชีเชาซื้อ บริษัทมีการตรวจสอบภายหลงัการขาย โดยจดัใหมีผูตรวจ
สอบบัญชี (Account Checker) ทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความถูกตองของการเชาซื้อวามกีารขายสินคาใหแกผูเชาซื้อใน
ราคาที่แจงแกบริษัทจรงิ โดยมกีารออกเยี่ยมผูเชาซื้อถงึบาน ปจจุบันบริษัทมีผูตรวจสอบบัญชี 130 คน ทําการ
ตรวจสอบบัญชีเชาซื้อท่ัวประเทศ นอกจากนี้ท่ีสํานักงานใหญยังมีหนวยงานควบคุมการปฏิบัติงานของ ผูตรวจสอบ
บัญชีและตรวจสอบความถกูตองของสัญญาเชาซื้อ   
 
ประกาศเกยีรติคุณ “ภายใตสัญลักษณฉลากเบอร 5” 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ไดมีการรณรงคใหมีการใชอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูงสุดภายใต
สัญลักษณฉลากเบอร 5 และไดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรใหกับบริษัทซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีไดพัฒนา
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาอยางตอเนื่องจนมีคาประสิทธิภาพสูงสุด 5 อันดับแรกในรอบ 12 ป ประเภทตูเย็น ในวันที่ 
27 กุมภาพันธ 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหประชาชนทั่วประเทศรวมใจกันประหยัดพลังงานและมีสวน
รวมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา เพื่อสนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ตามปณิธาน “รักพอ....ใชพลังงานอยางพอเพียง” 
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 ตูเย็นซิงเกอร ไดรับการตรวจสอบจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแลววามีคุณสมบัติพรอมและ
เหมาะสมที่จะไดรับเกียรติบัตรนี้ ฉะนั้นจึงเชื่อมั่นไดวา ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอยางมี
คุณภาพ เปนประโยชนตอสังคมโดยรวมและผูบริโภคอยางตอเนื่องตลอดมา 
 
(ข)  แนวโนมอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน 
ธุรกิจเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา 
 

ในธุรกิจแบบเชาซื้อ ผูมีสวนแบงตลาดในประเทศอยู 2 กลุมหลักๆ ซึ่งท้ังสองกลุมมีฐานลูกคาและลักษณะ
ท่ีตางกัน 
 

ในกลุมแรกมีผูประกอบการรายใหญในประเทศ ไดแก บจ. จีอี  แคปปตอล (ประเทศไทย), บจ. เซทเทเลม 
(ประเทศไทย), และ บมจ. อิออน  ธนสินทรัพย  ซึ่งผูประกอบการแตละรายนั้น  นอกเหนือจากการใหบริการธุรกิจ
เชาซื้อเครื่องใชไฟฟาแลวยังมีบริการสินเชื่อเชาซื้อสินคาอีกหลายประเภท เชน อุปกรณสื่อสาร เครื่องใชสํานักงาน  
เฟอรนิเจอร  รถจักรยานยนต  และเครื่องดนตรี เปนตน 

กลุมท่ีสองซึ่งจะมุงเนนในดานสินคาท่ีมีอายุการใชงานยาวนานและสินคาจําพวกเครื่องใชไฟฟาภายใน
บาน มีอยู 3 บริษัทหลักคือ บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย, บมจ. ไมดา แอสเซท  และ บมจ. ดี อี แคปปตอล บริษัท
เหลานี้ดําเนินการขายตรงแบบเชาซื้อผานทางรานสาขา และ พนักงานขาย/พนักงานเก็บเงิน 
 

ซิงเกอร ประเทศไทย ถือวาเปนผูขายตรงที่มุงเนนในดานสินคาท่ีมีอายุการใชงานยาวนานและสินคา
จําพวกเครื่องใชไฟฟาภายในบาน รายใหญท่ีสุดในประเทศ และ ยังมีการตอกย้ําวาทาง ซิงเกอร ประเทศไทย ยังคง
แข็งแกรงอยู ซึ่งก็คือการเลิกกิจการของคูแขงรายใหญท่ีสุด 
 

ลักษณะของตลาดที่เนนสินคาท่ีมีอายุการใชงานยาวนานคือมีอายุในอยูในตลาดยาวนานและในปจจุบันก็
มีสัดสวนการครอบครองสูง  ซึ่งไดแก  โทรทัศน ,  ตูเย็น  และ สินคาอีกอยางที่มีสัดสวนการครอบครองใน
ระดับสูงแตยังต่ํากวาสินคาท้ังสองชนิดแรกคือเครื่องซักผา ในสวนของตลาดนั้นมีขอจํากัดของศักยภาพในการ
เติบโต สําหรับตูเย็นมีการคาดการวาจะโต   1% ในป 2550 และ สําหรับ โทรทัศนคาดวาจะโต   8% ซึ่งยังไมรวม 
ทีวีพลาสมา และ จอแอลซีดี ซึ่งคาดวาจะโต 27% เนื่องจากฐานสินคากลุมนี้ในตลาดยังไมสูงนัก  

ซิงเกอร ประเทศไทยมีเปาหมายในการยึดตลาดในธุรกิจดานนี้โดยการใชกลยุทธ เทรดอิน ซึ่งสามารถ
เรียกไดอีกอยางวา การตลาดแบบทดแทน 
 

เปาหมายของบริษัท คือ การเพิ่มสัดสวนทางการตลาดของสินคาทุกชนิดท่ีบริษัทจัดจําหนาย 
 
รถจักรยานยนต 

ในป 2549 ยอดขายรถจักรยานยนตสูงเกิน 2 ลานหนวย และคาดการวาจะยังคงสูงข้ึนอีก 5% และสามารถ
สรางยอดขายไดถึง 2.1 ลานหนวยในป 2550  บริษัท  ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดทิศทาง
จําหนายรถจักรยานยนตของบริษัทฯ ในป 2550 ซึ่งเนนการขายรถจักรยานยนตมือสองเปนหลัก พรอมกับการขาย
รถจักรยานยนตใหมควบคูกันไปแตจะจํากัดจํานวนรถจักรยานยนตใหม โดยบริษัทฯ ไดมีการควบคุมการปลอย
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สินเชื่อจากสวนกลางอยางรอบคอบมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการใชขอมูลจากบัญชีดําของสวนกลางและมีการ
ตรวจสอบขอมูลกับบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติอีกดวย 
 
จักรเย็บผา 
  สินคาอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ผลิตใชในชีวิตประจําวัน อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเปา รองเทา 
ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน ฯลฯ ลวนแลวแตใชจักรเย็บผาในการผลิตท้ังสิ้น จักรเย็บผาจึงเปนสินคาท่ีใชกันอยาง
แพรหลาย ท้ังในรูปของธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม รวมถึง จักรเย็บผาท่ัวไปที่สําหรับใชภายในบาน 
ตลาดของจักรเย็บผาสามารถแบงไดเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ จักรเย็บผาอุตสาหกรรมที่นํามาใชตัดเย็บ
เครื่องอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสาหกรรม และจักรเย็บผาธรรมดาที่นํามาใชตัดเย็บภายในครัวเรือน   สําหรับยี่หอท่ี
วางจําหนายอยางแพรหลายในตลาดจักรเย็บผาในประเทศไทย ไดแก  ซิงเกอร  จาโนเม  เอลนา   เบอรนินา บรา
เดอร และจูกิ  ท้ังยังมีจักรเย็บผาราคาถูกท่ีนําเขาจากประเทศจีนอีกหลากหลายยี่หอท่ีเขามาแขงขันกันในธุรกิจนี้   

เนื่องจากจักรเย็บผาเปนผลิตภัณฑท่ีคงทนและมีอายุการใชงานยาวนานพอสมควร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการใช
งานที่เหมาะสมกับจักรเย็บผาแตละประเภทดวย   อัตราของการแทนที่จึงมีนอยมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยที่มักจะซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปมาสวมใสแทนการตัดเย็บดวยตนเอง เพราะมีรูปแบบทันสมัย ราคาถูก 
สะดวกสบายกวาท่ีจะมาออกแบบและตัดเย็บดวยตนเอง  จึงทําใหอัตราการเจริญเติบโตของยอดจําหนาย จักรเย็บผา
ธรรมดาที่ใชในครัวเรือนเปนไปไดอยางชาๆ อยางไรก็ตามผูประกอบการทั้งหลายก็พยายามที่จะกระตุนความ
ตองการซื้อจักรเย็บผาใหเกิดข้ึนดวยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑจักรเย็บผาใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเปนจักรเย็บผาคอมพิวเตอร ท่ีมีรูปลักษณสวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด    ใชงานงาย 
สามารถประดิษฐงานไดหลากหลาย 
 
ธุรกิจใหม 

แผนการดําเนินธุรกิจใหมซึ่งแยกการขายและการเก็บเงินออกจากกันเปนแผนใหมท่ีเริ่มใชในไตรมาส
สุดทายของป 2547 ซึ่งแผนงานดําเนินธุรกิจนี้จะเริ่มใชในพื้นที่ใหมๆเพิ่มข้ึน เนื่องจากผลการเก็บเงินและการขายมี
ประสิทธิภาพมากกวาการดําเนินงานแบบดั้งเดิมของบริษัท 
 
คอลเซ็นเตอร 

บริษัทไดจัดตั้ง คอลเซ็นเตอรข้ึนเพื่อเก็บขอมูลลูกคา, ชวยในการเก็บเงิน และ ดึงดูดลูกคาใหมท่ีซึ่งการ
เดินตลาดของพนักงานขายที่ไมสามารถเขาถึง 
 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินอยูภายใตสถานการณท่ีตลาดเครื่องใชไฟฟาเติบโตอยางเชื่องชาเนื่องจากการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  สถานการณนาจะดีข้ึนเมื่อถึงไตรมาสสุดทายของป โดยคาดวารัฐบาลจะใชมาตรการตาง ๆ 
ในการกระตุนการลงทุน และ การใชจายภายในประเทศ  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปนาจะอยูท่ีประมาณ 4% 
อันเนื่องมาจาก การใชจายภายในประเทศ ในขณะที่การสงออกจะชะลอตัวเนื่องจากผลกระทบจากการแข็งคาของ
คาเงินบาทและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของคูคา 
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 การเลือกตั้งท่ีเร็วข้ึนจะเปนผลดีอยางมากตอผูบริโภค และ สรางความเชื่อมั่นตอธุรกิจในภาวะที่ไม
แนนอนขณะนี้ 
 บริษัทฯ ไดวางแผนมุงเนนการขายเครื่องใชไฟฟาในภาวะตลาดที่คอนขางอิ่มตัวดวยการใชกลยุทธ
การตลาดดวยวิธีการตลาดแบบทดแทน  บริษัทฯเองก็จะขยายเครือขายการกระจายสินคาใหครอบคลุมแนนหนา
ดวยการเพิ่มจํานวนราน พนักงานขาย  และพนักงานเก็บเงิน พรอมกับขยายการปลอยสินเชื่อโดยผานทั้ง
กระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบเครดิต จากบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ 

 
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

การจัดหาผลิตภัณฑจักรเย็บผา หลังจากกลางป 2545  บริษัทไดเปลี่ยนวิธีการสั่งซื้อ  ซึ่งเดิมบริษัทใชวิธีการ
สั่งซื้อจักรเย็บผาจากบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด มาเปนการสั่งซื้อจักรเย็บผาสําเรจ็รูปโดยตรง
จากตางประเทศแทน เนื่องจากตนทุนของการนําเขาผลิตภัณฑจักรเย็บผาสําเร็จรูปต่ํากวาตนทุนการผลิต และประกอบ
ภายในประเทศ   สินคาท่ีซื้อจากผูผลิตจากตางประเทศมีมลูคาประมาณรอยละ 5 ของสินคาท่ีซื้อท้ังหมด 
 ในสวนของเครื่องใชไฟฟา บริษัทสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตในประเทศในลักษณะของ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) กลาวคือ ผูผลิตจะผลิตสินคาภายใตเครื่องหมาย “ซิงเกอร” ใหแกบริษัท โดยผูผลิตหลักซึ่ง
ผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบานใหแกบริษัทไดแก:- 
 

1.  บริษัท ซันโย ยูนิเวอรแซล อิเล็คทริค จํากัด (มหาชน)  สินคาท่ีผลิต ไดแก ตูเย็น เครื่องซักผา ตูแช และตูแชไวน  
2.   บริษัท ชารปเทพนคร จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก โทรทัศน  และสเตอริโอ   

 3.  บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส จํากัด สนิคาที่ผลิต ไดแก ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผา  
4. บริษัท  ที ซี แอล อิเล็คทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก โทรทัศน   
5. บริษัท พรีเมียร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด สินคาท่ีผลิตไดแก เตาแกส และตูน้ํารอน-น้ําเย็น 
6. บริษัท แอลจี มิตร อิเลคทริค จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก เครื่องซักผา  
7. บริษัท ฮิตาชิ จํากัด  สินคาท่ีผลิต ไดแก  เครื่องปมน้ํา 
 นอกจากสินคาท่ีขายภายใตเครื่องหมายการคา  ซิงเกอร  บริษัทยังไดมีการจัดหาสินคายี่หออื่นๆ เขามา

จําหนายในราน ซิงเกอร เพื่อขยายธุรกิจและเปนทางเลือกเพิ่มใหแกลูกคา  สินคาท่ีนําเขามาจําหนาย  อาทิเชน
รถจักรยานยนต โดยสั่งซื้อจากบริษัท เอส. พี. ซูซูกิ จํากัด (มหาชน),  บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากดั   บริษัท 
ไทกา  มอเตอรเซลส  จํากัด,  บริษัท บานซูซูกิ  จํากัด และ บริษัท คาวาซากิ มอเตอรเอ็นเตอรไพรส  (ประเทศไทย) 
จํากัด 
 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางหนึ่ง  ดังนั้นสินคาท่ีบริษัทจําหนายจึงเปนสินคาท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ยิ่งไปกวานั้น 
ตูเย็นและตูแชของเราทุกรุน ไดพัฒนาโดยใชน้ํายาทําความเย็นที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และไมทําลายชั้นบรรยากาศ
ของโลก “ NON  CFC ” 
 
3.4  งานที่ยงัไมไดสงมอบ 
 - ไมมี -  
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4. การวิจัยและการพัฒนา  
 

การวิจัยทางการตลาด 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการวิจยัทางการตลาดสําหรับกลุมเครือ่งใชไฟฟา และผลิตภัณฑตางๆ ท่ีบริษัทจําหนาย 

ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการตลาดกับสถาบันวิจัยท่ีมีช่ือเสียง นอกจากนี้ฝายการตลาดของบริษัทมีการ
ทําการวจิัยโดยตรงกับผูบรโิภค เพื่อท่ีจะศึกษาและทําความเขาใจกลุมลูกคาหลักในสินคาแตละประเภท,  หาขอมลูวา
สินคายี่หอใดคอืคูแขงของ Singer ในแตละประเภทสินคา ทําความเขาใจถึงจุดเดนและจุดดอยของสินคายีห่อ Singer 
ในแตละประเภทสินคา  และเพือ่พัฒนาสนิคาและบริการของซงิเกอรใหดียิง่ข้ึน 
 

การพัฒนาสนิคาใหม    
 สําหรับการพัฒนาสินคาใหม เนื่องจากบริษัทสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตในประเทศในลักษณะของ OEM 
(Original Equipment Manufacturer)  กลาวคือ  ผูผลิตจะผลิตสินคาภายใตเครื่องหมาย   “ซิงเกอร”  ใหแกบริษัท  
ซึ่งสินคาดังกลาวไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลาจากผูผลติหลักเรียบรอยแลว ทางบริษัทเพียงแต
พิจารณาเลือกสรรสินคาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพการใชงานที่ดี และเหมาะสมกับสภาวะการตลาดในปจจุบัน  เพื่อ
นําเสนอผลิตภณัฑท่ีดีใหแกลูกคาภายใตช่ือ Singer   

  
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
บริษัท ฯ ไดมีการคัดเลือก IFS Application ซึ่งเปนระบบ Enterprise Resource Planning มาใชในการ

จัดการและการบริหาร บริษัทฯ จะนําโซลูช่ันตางๆ ของ IFS Application มาใชในองคกร อาทิเชน แอพพลิเคชั่น
ทางดานระบบบริหารงานบัญชี, ระบบเชาซื้อ, ระบบการเคลื่อนยายสินคา (Logistic), ระบบควบคุมสินคาคงคลัง, 
ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล, ระบบการจัดการการใหบริการและระบบเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจ บริษัทฯ มี
ความมุงมั่นที่จะพัฒนาใหมีระบบขอมูลมีการเชื่อมโยงถึงกันไดอยางสมบูรณแบบ รวมถึงระบบที่ใชในการวัดผล 
ประเมินผลการทํางานตางๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการดําเนินงานของธุรกิจในทุก ๆ ดาน เพื่อชวยใหองคกรบรรลุถึง
เปาหมายการเติบโตทางธุรกิจใหดียิ่งข้ึน  
 ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการลงระบบเชาซื้อใหกับสาขาตาง ๆ  กวา สองรอยสาขา อันเปนระยะที่ 1 
กําหนดแลวเสร็จประมาณปลายป 2550 ระบบดังกลาวจะชวยใหการกํากับดูแลสาขาตาง ๆ ท่ัวประเทศมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการลดขั้นตอน และการใชเอกสารตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหมีการประมวลผลที่รวดเร็ว 
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5. สินทรัพยของบริษัท ซิงเกอรฯ และ บริษัทยอย   
  
5.1       ท่ีดิน  อาคาร   และเครื่องจักร 

 
  สินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท ไดแก ท่ีดินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเนื้อท่ี 22 ไร ตั้งอยู ณ ถนนสามโคก-
เสนา หลักกิโลเมตรที่ 34 ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา บนที่ดินแปลงนี้มีการปลูกสรางอาคาร  
สํานักงาน  คลังสินคา   และโรงอาหาร  นอกจากนั้นก็ยังมีท่ีดิน อาคาร และรานสาขาของบริษัทซึ่งตั้งกระจายตามจังหวัด
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
 จากจํานวนรานสาขาทั้งหมด  223  ราน  บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  และอาคารรวม 80 แหง  ท่ีเหลือเปน
รานสาขาที่บริษัทเชา  สวนอาคารสํานักงานใหญ  ประจําอยูเลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 17 ถนนเจริญกรงุ แขวง
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โดยเชาจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม   สัญญาเชามีอายุการเชา 3 ป  จะสิ้นสุดสัญญา
ในวันที่ 14  มกราคม 2551  โดยในสัญญาเชากําหนดคาเชาพื้นที่รวมเปนเงิน  602,000  บาทตอเดือน และคาบริการรวม
เปนเงินทั้งสิ้น 367,950  บาทตอเดือน   ซึ่งเปนอัตราเดียวตลอดอายุสัญญาเชา 3 ป  
 
       มูลคาตามบัญชีของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ณ วันที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2549  ของบมจ. ซิงเกอร 
ประเทศไทย และบริษัทยอย มีจํานวนเทากับ  420,112,793 .- บาท   
 
5.2 บริษัทหรือบริษัทยอยไมไดประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   ----- 
5.3 สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 
 สิทธิบัตร ไมมี  
   
    เคร่ืองหมายการคา 

เครื่องหมายการคา  “ SINGER ”  และ  “ SINGER AT HOME WORLDWIDE ” 
และ ช่ือในทางการคา “ ซิงเกอร ”  ท่ีบริษัทใชอยูนั้น เปนไปตามสัญญาอนุญาตการใชเครื่องหมายการคา 
(Trade Mark License Agreement) โดยบริษัทตองจายคาเครื่องหมายการคาดังกลาวใหกับ The Singer 
Company B.V. ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิเฉพาะสินคาท่ีใชเครื่องหมาย 
SINGER เทานั้น  ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาที่ทํารวมกัน 

 
คาธรรมเนียมการบริการ  (Offshore Service Agreement) เปนคาใชจายท่ี The Singer Company  BV. 

ไดใหความชวยเหลือในดานการบริหารจัดการ และการตลาดแกบริษัท  โดยคํานวณจากรอยละ  1.0 ของ
ยอดขายสุทธิ  ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาที่ทํารวมกัน 
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บัตรสงเสริมการลงทุน       ไมมี  

  
5.4       เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
          รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ มีดังนี้  

                                                                  
      ชื่อบริษัท            ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ   ทุนที่เรียก       %  การถือหุน        มูลคาเงินลงทุน  

                                              ชําระแลว                (ตามราคาทุน)  
                                    (บาท)                (บาท)   
บริษัทยอย        
 
บริษัท ซิงเกอร                ประกอบธุรกิจนายหนาคา    200,000       99.70       199,400 
(โบรคเกอร)                 กรมธรรมประกันชีวิต                    
จํากัด 
 
บริษัท อุตสาหกรรม        ผลิตสินคา     5,000,000      99.88      4,994,000 
ซิงเกอร (ประเทศ             
ไทย) จํากัด  
                    
 
บริษัทรวม         ไมมี  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยเหลานี้จะยังคงการถือหุนเทาเดิม   ท้ังนี้คณะกรรมการและ
ผูบริหารของบรษิัทยอยเปนผูบริหารท่ีคณะฝายจัดการคัดเลอืกจากผูบริหารภายในบริษัท  ใหทําหนาท่ีควบคุมดูแลในการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย   เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลกัในการประกอบกิจการของบรษิัท บริษัทฯ มีเงินลงทุนรวมใน
บริษัทยอยเทากบั 10.0  ลานบาท  โดยคิดเปนสดัสวนรอยละ  0.25  ของสินทรพัยรวม    
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6. โครงการในอนาคต 
 

เครือขายเคร่ืองใชไฟฟามือสอง 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจเชาซื้อ การยึดคืนสินคาจากผูเชาซื้อ ท่ีไมมีความสามารถผอนชําระคา
สินคาเปนของคูกันและจากแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกับการเทรดอินสินคา  อันเปนกลยุทธทาง
การตลาดแบบทดแทน  ซึ่งบริษัทฯ นํามาใช โครงการบริหารสินคามือสอง ใหเปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพ และสรางกําไรใหกับบริษัทฯ จึงเปนโครงการที่บริษัทฯ จะดําเนินการในอนาคต 
 ลักษณะโครงการเปนการจัดใหมีรานหรือสาขาที่รวบรวมสินคามือสอง ไมวาจากการยึดคืน หรือ 
เทรดอิน กําหนดใหเปนศูนยรวมหนึ่งรานใน 1 เขต  ท่ัวประเทศมี 11 เขต เทากับมี 11 ราน โดยจัดให
มีบุคคลากร กํากับดูแลโดยเฉพาะและมีลักษณะเปนเครือขาย (Network)  
 หนาท่ีหลักของรานดังกลาว จะทําการจัดเกรดสินคา และจําหนายสินคาดังกลาวพรอมประกัน 
เพื่อสรางความมั่นใจแกผูซื้อ 
 
บริการใหเชาเครื่องใชไฟฟา 
 ตอเนื่องจากโครงการเครือขายสินคามือสอง บริษัทฯมีโครงการใหเชาเครื่องใชไฟฟามือสอง แก
ลูกคาท่ีไมตองการผูกมัดในการซื้อสินคา กลุมลูกคาเหลานี้ ไดแก นักศึกษา และลูกจางที่เชาหองพัก 
ตามอพารทเมนตตาง ๆ เปนตน 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย
 

ปจจุบัน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดๆ 
ที่มีนัยสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 40/2540 (ฉบับ
ประมวล)  
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8. โครงสรางเงินทุน   
  
8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ทุนจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองรอยเจ็ดสิบลานบาท) ประกอบดวยหุน

สามัญจํานวน  270,000,000  หุน   (สองรอยเจ็ดสิบลานหุน)  
  มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1  บาท 
ทุนที่ออกและชําระแลว : 270,000,000 บาท (สองรอยเจ็ดสิบลานบาท) ประกอบดวยหุน

สามัญจํานวน  270,000,000  หุน   (สองรอยเจ็ดสิบลานหุน)  
  มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1  บาท 

 (2) โครงการออกและเสนอขายหุนใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) 
ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทครั้งท่ี 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546  มีมติอนุมัติใหบริษัทเขารวม
โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund – TTF) และ
ยินยอมใหกองทุนรวมดังกลาวลงทุนในหุนหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัท ในอัตราสวนไมเกิน
รอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษทั ซึ่งคิดเปนจํานวนหุน 27 ลานหุน
ของจํานวนหุนที่ชําระแลว  270  ลานหุน  
ท้ังนี้ผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาวที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้จะไดรับเฉพาะผลประโยชน
ในรูปตัวเงินเทานั้น   โดยที่อํานาจการบริหารงานยังคงอยูกับผูบริหารชาวไทยเชนเดิม  โดยใน
เดือนตุลาตม  2546  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอนุมัติใหกองทุนรวมดังกลาวเขา ซื้อ-
ขายหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได  
ณ วันที่ 5 เมษายน 2549 กองทนุรวมเพือ่ผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาวโดยลงทุนในหุนของ บมจ. 
ซิงเกอรประเทศไทย จํานวน 14,565,300 หุน คิดเปนรอยละ 5.39 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวท้ังหมดของบริษัท 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)  
 ณ วันที่ 5 เมษายน 2549 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จํากัด มีหุนสามัญของบริษัทเปน        

หลักทรัพยอางอิง จํานวน 31,848,870 หุน หรือคิดเปนรอยละ 11.80  ของทุนที่เรียกชําระแลว 
ซึ่งไมมีสิทธิในการออกเสยีงของผูถอืหุน  อันเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จํากัด ไมใช
สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถือหุน 

 
  •    ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีหุนบุริมสิทธิ  
 

•    พันธะผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับการออกหุนในอนาคต  
 

 บริษัทฯ ไมมีพันธะผูกพันใดๆ ในการออกหุนในอนาคต  
 

 •    ตลาดรองของหลักทรัพยในปจจุบัน  
 

หุนสามัญของบริษัทฯ ปจจุบันซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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8.2    ผูถือหุน   
 

ผูถือหุนสูงสุด  16  รายแรก  ณ  วันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2549   มีดังนี้ :-   
 

ลําดับท่ี 
 

ช่ือ – สกุล 
 

จํานวนหุน 
 

% ของจํานวนหุนทั้งหมด 
 

1. SINGER (THAILAND) B.V. 129,600,000                  48.00 
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 31,848,870 11.80 
3. บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนรวม เพื่อผูลงทุนตางดาว 

จํากัดโดยลงทนุในหุนบมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
14,565,300 5.39 

4. ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 13,489,000 5.00 
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 5,400,000 2.00 
6. บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 4,514,900 1.67 
7. กองทุนเปด พรีมาเวสท สเปซิฟกเฟล็กซิเบ้ิลฟนด 4,448,000 1.65 
8. นายนิติ  โอสถานุเคราะห 3,929,700 1.46 
9. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 3,000,000 1.11 
10. นางนันทา  รุงนพคุณศรี 2,334,000 0.86 
11. นายวรพจน  ดจีริยา 1,765,100 0.65 
12. นายประเสริฐ  อัครประถมพงศ 1,570,400 0.58 
13. BEAR, STEARNS INTERNATIONAL LIMITED-

CUSTOMER REG.ACCOUNT 
1,500,000 0.56 

14. นายบรรยง   อนรรยธรรม 1,500,000 0.56 
15. นางงามพิศ  ธาราอมรรัตน 1,480,000 0.55 
16. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 1,383,770 0.51 

 
หมายเหตุ   ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนท่ีเปนปจจุบันไดจาก www.singerthai.co.th  กอนการประชุมสามัญ
      ผูถือหุนประจําป    
 
ผูถือหุนรายใหญที่เปนนิติบุคคล 
 
 SINGER  (THAILAND)  B.V.   เปน  HOLDING COMPANY  จดทะเบียนนิติบุคคลที่ประเทศเนอรเธอรแลนด 
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8.3  นโยบายการจายเงินปนผล    
 

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 75 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได  อัตราการ
จายเงินปนผลจะคํานึงถึงการดํารงเสถียรภาพทางการเงินใหสอดคลองกับแผนงานในอนาคต 
ตารางการจายเงินผล 3 ปยอนหลัง  มีดังนี:้-  
                                                           พ.ศ. 2549               พ.ศ. 2548                    พ.ศ. 2547

เงินปนผลระหวางกาล                          -            0.10                   0.16            
           เงินปนผลงวดสุดทาย    *                     -                            -                      0.19  
 รวมเงินปนผลจาย                    -          0.10                 0.35                   
 มูลคาหุนละ                                           1                1                                 1                     
 
 *  ตามมติของคณะกรรมการครั้งท่ี 165 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 เพื่อเสนอใหผูถอืหุนอนุมัติ ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 40 ในวันที่ 25 เมษายน 2550 
 
 หมายเหต ุ    1. บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท 
              เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547  
         2.  บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  จายเงินปนผลตั้งแตป  2527  เปนตนมา 
 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
 
เนื่องจากบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย ถือหุนเกินกวารอยละ 99 ในบริษัทยอย ดังนั้นการจายเงินปนผล จงึข้ึนอยูกับ
ความตองการของผูถอืหุนรายใหญ 
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9. การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางการถือหุนและจัดการ 
 การจัดการ : โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการ   สรรหา  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะฝายจัดการ 

คณะกรรมการ  
พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ 

  นายเจมส แพทริค เคลลี1่   กรรมการผูจัดการ 
  นายอุดม  ชาติยานนท   กรรมการ 
  นายสาระ  ล่ําซํา    กรรมการ 
  นายสตีเฟน เอช กูดแมน   กรรมการ 
  นายยงยุทธ  บุญเปกขตระกูล2  กรรมการ 
  นายประทีป   แสงหิรัญวัฒนา  กรรมการ 
  นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน  กรรมการ 

นายคริสโตเฟอร  จอหน  คิง    กรรมการ 
นายกาวิน จอหน วอลคเกอร3  กรรมการ 

  นายขวัญชัย  โหมดประดิษฐ   กรรมการ 
นายดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท4  กรรมการผูจัดการ 
ฝายจัดการ 

  นายเจมส แพทริค เคลลี1่   กรรมการผูจัดการ 
  นายยงยุทธ  บุญเปกขตระกูล2  ผูจัดการทั่วไป 
  นายขวัญชัย  โหมดประดิษฐ 5  กรรมการผูจัดการ 
  นายดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท4  กรรมการผูจัดการ 
  นายประทีป  แสงหิรัญวัฒนา  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
  นายวิพจน  เชี่ยวชาญ   ผูอํานวยการฝายสินเชื่อ 
  นายสยาม  อุฬารวงศ   ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
  นายอภิมุข  สนามทอง6   ผูอํานวยการฝายขาย 
  นายพรชัย  ประกอบวณิชกุล7  ผูอํานวยการฝายบริหารสินเชือ่ 
  นายบุญยง  ตันสกุล8   ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายอุดม  ชาติยานนท   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายสาระ  ล่ําซํา    กรรมการตรวจสอบ 
  นายคริสโตเฟอร จอหน คิง    กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
นายคริสโตเฟอร  จอหน  คิง   ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

  นายอุดม  ชาติยานนท   กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
  นายกาวิน จอหน วอลคเกอร3  กรรมการกําหนดคาตอบแทน  
  คณะกรรมการสรรหา 

พลเรือตรี หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานคณะกรรมการสรรหา 
  นายอุดม  ชาติยานนท   กรรมการสรรหา 
  นายคริสโตเฟอร จอหน คิง    กรรมการสรรหา 

 
หมายเหต ุ 1  ลาออกเมือ่วนัที่ 1 มิถุนายน 2549 / Resigned on June 1, 2006    

  2  ลาออกเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2549 / Resigned on July 1, 2006 
    3  แตงตั้งเมื่อวันที่ 26  เมษายน 2549 / Assigned on April 26, 2006 
   4   แตงตั้งเมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2549 / Assigned on August 15, 2006 
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    5  ลาออกเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2549 /  Resigned on November 30, 2006 
 6  ลาออกเมือ่วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2549 / Resigned on November 30, 2006 
7     ลาออกเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2549 / Resigned on December 1, 2006 
8      แตงตั้งเมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2550 / Assigned on January 15, 2007 

 ( รายละเอียดของกรรมการ และผูบริหารทุกทาน  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ) 
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษทัตองปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย  สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนบริษัท   
 กรรมการตองมคีวามรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ (Accountability to Shareholders) ดําเนินงานโดย
รักษาผลประโยชนของผูถือหุน  มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน และโปรงใส   

การดําเนินกิจการของบริษัทฯ จะไดรับการชี้แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจจากบริษัท  SINGER 
(THAILAND)  B.V. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ  มีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ใหฝายจัดการปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามนโยบาย  โดยกําหนดใหกรรมการที่ระบุไวตามหนังสือรับรองของบริษัท เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทและมีอํานาจกระทํากิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษัทรวมทั้งการฟองรองและตอสูคดีและการใชสิทธิ
ทางศาลดวยประการอื่นใด ตลอดจนกระทํานิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนด
และแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ   
คณะกรรมการบริษัทฯจะมอบหมายอํานาจการบริหารและการจัดการลงไปยังฝายจัดการและผูบริหารลดหลั่นกันลง
ไป 
 
9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร    
 
   การสรรหากรรมการ บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อท่ีจะรับผิดชอบในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเปน
กรรมการ และประธานกรรมการของบรษิัท คณะกรรมการบริษัทฯและผูถือหุนจะเสนอบุคคลที่เหมาะสมตอท่ี
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  ลงมติพิจารณา  
 

การสรรหาผูบริหาร  บริษัทมีนโยบายที่จะแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเปนครั้งๆ ไป   
เนื่องจากบริษัทมีโครงสรางขององคกรที่ไมซับซอน ดังนั้น บริษัทฯ เห็นวาในปจจุบันการพิจารณาและตัดสินใจใน
เรื่องตางๆ สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะฝายจัดการ  จะเปนผูพิจารณาคัดเลือก
ตามเกณฑ ประสบการณ ปริทรรศน ความสามารถ  

การดํารงตําแหนงของกรรมการนั้น ประธานกรรมการนําเสนอตอผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้  

1.    ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2.   ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน

เปนกรรมการกไ็ด แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

9.3   คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท สําหรับป 2549 
 ( รายละเอียด  ปรากฏตามรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขอ 10 ) 

 
9.4  รายงานการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 
 

1.  นโยบายเกีย่วกับการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  เพื่อเพิม่ความโปรงใส  และเพิ่มความ

เชื่อมั่นใหแกผูถือหุน  ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย  คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการ
ดังกลาว  โดยไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  พรอมท้ังใหความสําคัญตอระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน  กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน
ของผูถือหุน  ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  

 
2.  สิทธิของผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบซึ่งใหความมั่นใจวาผูถือหุนทั้งหลาย จะไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียม
กัน  ป 2549 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ประชุมวิสามัญ  เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2549  เพือ่
พิจารณาการออกหุนกูของบริษัท ซึ่งเปนแหลงเงินทุนอีกแหลงหนึ่งท่ีจะนํามาเปนเงินทุนเพื่อขยาย และสนับสนุน
ธุรกิจของบริษทั  ครั้งท่ี 2 ประชุมสามัญประจําป 2548  เพือ่พิจารณาและออกเสียงในกิจการและกิจกรรมตางๆ 
ของบริษัทฯตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับการจัดการประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิ
ของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบริษัทที่ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การประชุมผูถือหุน ดังนั้นในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูล
ประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถวน  เพียงพอ รวมท้ังมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ  โดย
นําสงตอนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท  เพื่อจัดสงใหถึงมือผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมเกินกวา
ระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมาย เพื่อเปดโอกาสใหผูถอืหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดังกลาวไดอยางละเอียด และ
บริษัทกําหนดสถานที่ประชุมท่ีอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม  โดยคํานึงถึงผูถือหุนเปนหลัก เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถเขารวมประชุมและใชสิทธิไดโดยเทาเทียมกัน และในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวย
ตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและลงมติแทนได บริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุมถูกตอง 
ครบถวน เสร็จสมบูรณในเวลาที่เหมาะสมและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ด ี สามารถ
ตรวจสอบและอางอิงได 
  

นอกจากสิทธิท่ีเขารวมประชุมดังกลาวขางตนแลว ผูถือหุนยังมีสิทธิรับเงินปนผล อันเกิดจากผลกําไรของ
บริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 75 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได  อัตราการ
จายเงินปนผลจะคํานึงถึงการดํารงเสถียรภาพทางการเงินใหสอดคลองกับแผนงานในอนาคต 
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3.  สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทมีการกําหนดเปนนโยบายของบริษัท   โดยใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวา
จะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน  ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก 
ไดแก ลูกคา เจาหนี้   ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวน
ไดเสียตางๆ   ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จ
ในระยะยาวของบริษัท   ท้ังนี้บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อให
สิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี เชน การที่บริษัทไดรับประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ 
จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)  3 รางวัลพรอมกันในป 2546 ประกอบดวย  การจัดทําฉลาก
กํากับสินคาไดถูกตอง   การโฆษณาสินคาและบริการที่เปนธรรมตอผูบริโภค และการใชสัญญาที่เปนธรรมตอ
ผูบริโภค   

 
4.  การประชุมผูถือหุน 
บริษัทไดมีการจัดการประชุมผูถือหุน โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการประชุมเปนไปตามหลักเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยฯ  ในการประชุมผูถือหุนในป 2549 มีกรรมการเขารวมประชุมท้ังสิ้น 6 ทาน  เหตุท่ีไมสามารถ
กําหนดใหกรรมการเขารวมประชุมไดทุกทาน เนื่องจากกรรมการบางทานมีภารกิจอยูในตางประเทศ เปนกรรมการ
ท่ีเปนตัวแทนของผูถอืหุนรายใหญและมีถิ่นพํานักอยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา  แตอยางไรก็ตามแมจะไมไดมารวม
ประชุม  ทานเหลานั้นก็ไดพิจารณาขอมูลตางๆ  พรอมท้ังไดแสดงความคิดเห็นจากวาระการประชุมของ
คณะกรรมการที่ไดจัดสงใหไปกอนหนาแลว นอกจากนี้ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งประธานคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการผูจัดการ  ผูจัดการทั่วไป  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน รวมถึงผูสอบ
บัญชีของบริษัทเขารวมช้ีแจงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวยทุกครั้ง ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง  ประธานที่
ประชุมจะจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถอืหุนมีโอกาสโดยเทาเทียมกัน ในการแสดงความเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ  และตั้งคําถามใดๆ  ตอท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ   รวมท้ังไดบันทึก
ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว 

 
5.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  
กรรมการบริษทัตองปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจน

มติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนบริษัท กรรมการตองมี
ความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน  มีการเปดเผยขอมูลตอ   ผู
ลงทุนอยางถูกตองครบถวนและโปรงใส คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางของขอพึงปฏิบัติท่ีดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ปจจุบันแมวาการดําเนินกิจการของบริษัทฯ   จะไดรับการชี้แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจจากบริษัท 
SINGER (THAILAND) B.V.  ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ  แตก็จะมีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท          ให
ฝายจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย  และกลยุทธของบริษัท  พรอมท้ังคอยใหคําปรึกษา  และเฝาสังเกตการ
ทํางานของฝายจัดการ   ซึ่งในการจัดการงานปกติของบริษัทเปนหนาท่ีในความรับผิดชอบโดยตรงของฝายจัดการ   
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คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

6.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทไดกําหนดนโยบายและวิธีดูแลไมใหผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้ 

 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน :  คณะกรรมการไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ
ทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ฯ และไดเปดเผยรายละเอียด ไวในรายงาน
ประจําป และแบบ 56-1 แลว  

 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  
- กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ตาม มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
-    หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก    
หรือบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงิน
เผยแพรตอสาธารณชน 

 
7.  จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ  ฝายจัดการ  และพนักงาน เพื่อใหผูท่ี

เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม  ท้ัง
การปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม  บริษัทไดทําการเผยแพรใหพนักงานทุกคน
รับทราบ  และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา  

 
8.   การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณในหลากหลายสาขาตางๆ ของธุรกจิจํานวน 9 
ทาน โดยเปนกรรมการตวัแทนที่มาจากผูถือหุนรายใหญ จํานวน 2 ทาน  กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน 
และกรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 4 ทาน ( คิดเปนรอยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ )   ซึ่งบริษัทมีการถวงดุลของ
คณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ   โดยมกีรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ดังนี้ นายกาวิน จอหน วอรคเกอร นาย
ดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท และนายประทีป  แสงหิรัญวัฒนา  สองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน  และประทับตรา
สําคัญของบริษัท 

9.   การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาท่ีในการ

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการที่มีความเปนอิสระ
ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธใดๆ  กับฝายบริหาร 
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10.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษัท  

ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทน
เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 

คาตอบแทนผูบริหาร: คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่กําหนดโดยผูถอืหุนราย
ใหญของบริษัท คาตอบแทนดังกลาวเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการดําเนินงานของผูบริหาร
แตละทาน  
 
จํานวนคาตอบแทนในป 2549 :  ในป 2549 บริษัทไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร มี
รายละเอียดดังนี้ 
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

ชื่อ –สกุล ตําแหนง พ.ศ.  2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พลเรือตรีหมอมหลวง อัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ 350,000 350,000 
นายอุดม  ชาติยานนท กรรมการ 350,000 350,000 
นายสาระ  ล่ําซํา กรรมการ 325,000 325,000 
นายคริสโตฟอร จอหน คิง กรรมการ 325,000 243,750 
 รวมทั้งหมด  1,350,000 1,268,750 
หมายเหตุ   ฝายจัดการที่เปนกรรมการบริษัท ไมไดรับคาตอบแทน 
 
คาตอบแทนของฝายจัดการ 

            พ.ศ. 2549          พ.ศ.  2548                                           รายการ 
 จํานวนราย         บาท จํานวนร         บาท 

•  คาตอบแทนของฝายจัดการ 
โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส  และเงินรางวัล 

 
      9 

 
26,902,770.65 

 
    6 

 
19,745,316 

 
 
2.     คาตอบแทนอื่น ๆ 

            พ.ศ. 2549          พ.ศ.  2548                                           รายการ 
 จํานวนราย         บาท จํานวนราย       บาท 

•  คาตอบแทนของฝายจัดการ  
โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
       5  

 
  614,902         5  

 
   653,304  
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11.   การประชมุคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

บริษัทมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยเจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมท้ัง
เอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา  กรรมการทุกทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระ
และไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด  ในป 2549  ท่ีผานมาคณะกรรมการมีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 5  ครั้ง  โดยการ
เขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปได  ดังนี ้

 
รายชื่อ  วาระการดํารงตําแหนง การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด  (คร้ัง) 

1. พลเรือตรี ม.ล. อัศนี  ปราโมช        เม.ย. 47 – เม.ย. 50 5/5 
2. นายเจมส แพทริค เคลลี่** เม.ย. 49 –  มิ.ย. 49 3/5 
3. นายอุดม  ชาติยานนท เม.ย. 48 – เม.ย. 51 5/5 
4. นายสาระ  ลํ่าซํา เม.ย. 48 – เม.ย. 51 4/5 
5. นายสตีเฟน เอช กูดแมน  * เม.ย. 48 – เม.ย. 51 1/5 
6. นายยงยุทธ บุญเปกขตระกูล***   เม.ย.48 –  ก.ค.49 3/5 
7. นายประทีป  แสงหิรัญวัฒนา เม.ย. 49 – เม.ย. 52 5/5 
8. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน  * เม.ย. 49 – เม.ย. 52 - 
9. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง      พ.ย. 48  – เม.ย. 50 4/5 
10. นายกาวิน จอหน จอรคเกอร**** เม.ย.49 – เม.ย. 52 3/5 
11. นายขวัญชัย  โหมดประดิษฐ***** มิ.ย.49 – เม.ย. 52 1/5 
12. นายดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท****** ส.ค.49 – เม.ย.50  1/5 

หมายเหตุ       *   กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ  และมีถิ่นพํานักอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฮองกง 
      ** ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549    
     ***  ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 
 **** แตงตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 
 ***** แตงตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 
 ****** แตงตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 

 
ท้ังนี้ไดมีการจดบันทึกการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร  โดยจัดเก็บ
ไวท่ีสํานักงานใหญสําหรับใหกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 
12.  คณะอนกุรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบรษิัท  ดังนี้ 
•   คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2542  ปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน     ทุก
ทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ  ดังรายชื่อดังตอไปนี้ 

1.  นายอุดม   ชาติยานนท            ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
 2.  นายสาระ  ล่ําซํา  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 
 3.  นายคริสโตเฟอร จอหน คิง กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ  ในป 2549  มีการประชุมทั้งสิ้น  4  ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีพิจารณาและดําเนินการ  ดังตอไปนี้     
1. ดูแลรายงานทางการเงินและใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงาน

ทางการเงินของบริษัท  ถึงความถูกตอง  ครบถวน  เปนที่เช่ือถือได 
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ในรายงานประจําปของบริษัท 
3. ใหความเห็นในการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบรษิัท 
4. ใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของตลอดจนขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
5. พิจารณารายการที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมาย 

•   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน : คณะกรรมการบรษิัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยมีประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่มีความ
เปนอิสระ ซึ่งคิดเปนกรรมการที่เปนอิสระ 2 ทาน และเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน ท้ังนี้เพื่อความคลองตัว
และสะดวกในการบริหาร ดังมีรายช่ือตอไปนี้  
 1.  นายคริสโตเฟอร จอหน คิง   ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน     กรรมการอิสระ 
 2.   นายอุดม  ชาติยานนท  กรรมการกําหนดคาตอบแทน        กรรมการอสิระ 
 3.   นายกาวิน จอหน วอรคเกอร *   กรรมการกําหนดคาตอบแทน        กรรมการที่เปนผูบริหาร 
หมายเหตุ        *  แตงตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน  2549 
          โดยมีหนาท่ีศึกษา พิจารณา และติดตามแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของ
คณะกรรมการ เพื่อเสนอเปนนโยบายคาตอบแทนของกรรมการ  ใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม 
  
•   คณะกรรมการสรรหา : จัดตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ  2548  ปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน  ทุกทาน
เปนกรรมการที่เปนอิสระ  ดังรายชื่อดังตอไปนี้ 

1.   พลเรือตรีหมอมหลวง อัศนี  ปราโมช   ประธานกรรมการสรรหา                  กรรมการอิสระ 
2.   นายอุดม   ชาติยานนท             กรรมการสรรหา   กรรมการอิสระ 
3.  นายคริสโตเฟอร จอหน คิง    กรรมการสรรหา   กรรมการอิสระ 

โดยมีหนาที่พิจารณา สรรหา และคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถมาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท เพื่อ
รวมมือกันบริหารงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายในการกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาตอไป 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ : ท่ีใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อการ
พิจารณาและหลักเกณฑดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 156   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ  
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2548 โดยกําหนดคํานิยามกรรมการอิสระเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

• ถือหุนไมเกนิ รอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม
หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปน
ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจขัดแยงกัน โดยตองไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  เชน เปนลูกคาหรือเจาหนี้ กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรอืทางออม ท้ังดานการเงินและการบริหารงานของบรษิัท 
บริษัทใหญ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรอืนติิบุคคลที่อาจขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ
ในการใชวจิารณญาณ เวนแตคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบ แลวเห็นวาความสัมพันธ
นั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการอสิระ  

• ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม  
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษทัยอย  
 
13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทไดกําหนดใหมีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ  โดยมีการจัดตั้งฝายตรวจสอบภายใน  และฝายกฎหมาย  เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท  และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 บริษัทไดจัดตั้งฝายบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อเพื่อประเมินความเสี่ยงในดานการอนุมัติสินเชื่อตลอดจน
การบริหารควบคุมลูกหนี้สินเชื่อใหมีคุณภาพ 
 ฝายตรวจสอบภายในเองก็ไดมีการใชการประเมินความเสี่ยงเพื่อลําดับความสําคัญในจุดท่ีควรเขา
ตรวจสอบใหครอบคลุมทุกหนวยงาน  รวมท้ังมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 
 

14.  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ ท่ีจัดทําข้ึน มีขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตองครบถวน โปรงใส  งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไป  ท่ีจะไดรับทราบขอมูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ท่ีครบถวนเปนจริงและสมเหตุสมผล 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปน
อิสระ และไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน    ความเห็น



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2549                                                            บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 

สวนที่ 2 - 30 
 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว 

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถ
สรางความเชือ่มั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถอืไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

15.   ความสัมพันธกับผูลงทนุ 
 บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายหลักทรัพย (Investor Relations) ซึ่งเปนหนวยงานที่จะเปนตัวแทนบริษัทฯ และเปน
สื่อกลางระหวางฝายจัดการ ในการสื่อสารและเปดเผยขอมูลแกผูถือหุน ผูลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะหหลักทรัพยท่ัวไป 
ใหมีความชัดเจน และโปรงใส   ตลอดจนชวยกํากับดูแลเพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ มีการดําเนินการที่ไมขัดตอขอกําหนด
ใดๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในปท่ีผานมาบริษัทฯ ไดเปดเผยสารสนเทศและรายงาน
ขอมูลทางการเงินอยางครบถวน ถูกตอง และภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสาร
กิจกรรมตางๆ ของบริษัทกับผูลงทุน  ผูถือหุน  นักวิเคราะห  และประชาชนทั่วไป  ท้ังนี้ผูลงทุนสามารถติดตอ
หนวยงานดงักลาวไดท่ี  Website  www.singerthai.co.th   หรอืท่ี  e-mail address:  jarunlukr@singerthai.co.th  
 
9.5   การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

( รายละเอียด  ปรากฏตามรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขอ 6 ) 
 
การควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 165 เมือ่วันที่ 27 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2550 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยไดพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซักถามขอมูลจากคณะฝาย
จัดการ แลวสรปุไดวาคณะกรรมการบริษัทไมมีความเห็นที่ตางไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอมา   
 
9.6  บุคลากร   

ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2549 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด  6,597  คน  เปนพนักงานที่ไดรับเงินเดือน  1,233  คน  
พนักงานขาย  5,364  คน (ผูจัดการหนวย 269 คน และผูจัดการสาขา 191 คน)   ผลตอบแทนรวมสําหรับป  2549  
เทากับ  122  ลานบาท (รวมเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการ) สําหรับพนักงานขาย  จะไมมีเงินเดือนประจํา  แต
จะไดรับผลตอบแทนเปนคานายหนาการขาย     คาการเก็บเงิน  เงินสงเสริมการขายและสวัสดิการตางๆ รวม
เปนเงินประมาณ  611.4  ลานบาท 
 

ภาพรวมของฝายฝกอบรมในป 2549  
 ฝายฝกอบรมไดจัดอบรมใหกับพนักงานในบริษัทโดยแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ 
1.  จัดอบรมสําหรับพนักงานภาคสนาม 
2.  จัดอบรมสําหรับพนักงานในสํานักงานกลาง 
 สําหรับการจัดอบรมทั้ง 2 สวนนั้น ทางฝายฝกอบรมไดมีแผนกการปฏิบัติงานดังนี้ 
 -  Train The Trainer : เพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู ความสามารถใหเรียนรูงาน สอนโดยการจัดการฝกอบรม
ภายในทีมเพื่อใหสามารถรับผิดชอบงานที่สูงกวาเดิมได 
 -  จดัแผนการฝกอบรมฝายงานใหม : แบงออกเปนภาคสนามและ Public Training  



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2549                                                            บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 

สวนที่ 2 - 31 
 

โดย  ภาคสนาม  มีการจัดตารางสอนประจําทุกเดือนซึ่งกระจายออกตามเขตทั่วประเทศ  และสวน Public Training นั้น ทาง
ฝายฝกอบรมไดสงพนักงานอบรมกับสถาบันจัดอบรมภายนอกตามความตองการของฝายงานตางๆ 
 -  ภาคสนามเปนตําแหนง RM,BM,UM,SA,SS และ ACC : สรางความเขาใจในภาระหนาที่และแนวทางในการ
ทํางาน 
 -  เนน Motivation Training Program กับกลุม SA,SS 
 -  จัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อกระตุนพนักงานใหม ( SA,SS) : เปนการสรางเครื่องมือชวยราน/สาขาในการจัดหากําลังคน 
 - โครงการสาขาจําลอง : เปนการสรางสาขาตัวอยางที่เสมือนรานสาขาจริงสําหรับผูจัดการสาขา ที่รับตําแหนงใหม 
 -  Media Learning (CD-Rom) : Video 
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10.   การควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 165 เมือ่วันท่ี 27 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2550 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยไดพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซักถามขอมูลจากคณะ
ฝายจดัการ แลวสรุปไดวาคณะกรรมการบริษัทไมมีความเห็นท่ีตางไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอมา   
 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบป  2549  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยคณะกรรมการที่เปน
อิสระจากการบริหารงานของบริษัทจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
  นายอุดม  ชาติยานนท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  นายสาระ  ล่ําซํา   กรรมการตรวจสอบ  
  นายคริสโตเฟอร จอหน คิง  กรรมการตรวจสอบ 
       
 โดยกรรมการทุกทานในคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายตามคณะกรรมการของบริษัทใหกํากับดูแลงบการเงินและงบ
การเงินรวมของบริษัทใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  สอบทานใหบริษัทมีการ
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  
ใหความเห็นในการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งหนาท่ีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายพรอมท้ังใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 ในป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง  โดยรวมกับผูตรวจสอบภายใน  ผูสอบบัญชี
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด พรอมท้ังเชิญฝายบริหารเขารวมประชุมตามวาระอันควร  เพื่อสอบ
ทานรายงานทางการเงิน  แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนท้ังในดานการวิเคราะหถึงท่ีมา
ของขอมูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2549  อยางเปนอิสระ  เพื่อใหรายงานทางการเงินได
จัดทําอยางถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป  มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และมิไดมีการปฏิบัติใดๆ 
อันเปนการขัดแยงกับขอบัญญัติของกฎหมายพรอมท้ังไดมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการประชุมซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ ไดดังตอไปนี้:- 

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และประจําปกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

• พิจารณาและใหคําแนะนําในการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นสําหรับบัญชีลูกหนี้ผอนชําระรถจักรยานยนต 
• รับทราบและเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงการคิดคํานวณตนทุนรถจักรยานยนตยึดคืน 
•  สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน  และประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในแลว  มีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ  และไมพบขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เปน
สาระสําคัญ 
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• ติดตามผลความคืบหนาของโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 
• ติดตามผลการปฏิบัติงานพรอมท้ังใหคําแนะนําเพื่อพัฒนางานของฝายตรวจสอบภายใน 
• พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในประจําป 2550 พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ

และขอสังเกต 
 
สําหรับป 2550  คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนให

แตงตั้ง  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
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11. รายการระหวางกัน        
 

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังท่ีแสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินหัวขอท่ี 4 นั้น  เกิดข้ึนเพื่อใหบริษัทสามารถวัดผลการดําเนินธุรกิจของแตละกิจกรรมไดอยางเดนชัด โดย
สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวของสําหรับป 2549 เทียบกับป 2548 พบวา 

1. บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีภาระผูกพันตามสัญญาการใชเครื่องหมายการคาและ
สัญญาการบริการกับ THE SINGER COMPANY B.V. โดยบริษัทฯจะตองจายคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมาย
การคา (Trade Mark License Agreement) รอยละ  0.1 ของยอดขายสุทธิ  เฉพาะสินคาท่ีใชเครื่องหมาย “SINGER” 

เทานั้น และตองจายคาธรรมเนียมการบริการ (Offshore Service Agreement) โดยคํานวณรอยละ  1 ของยอดขาย
สุทธิ ซึ่งในสัญญาจะระบุขอบเขตของการใหบริการท่ีบริษัทจะไดรับ เชน การใหขอมูลทางการตลาด การ
วางแผนในการทําธุรกิจ การวางแผนผลิตภัณฑ การใหการสนับสนุนทางดานระบบตางๆ เปนตน ท้ังนี้เพื่อ
เปนการเพิ่มศักยภาพทางดานการขายและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546  
THE SINGER COMPANY B.V. ไดแจงใหบริษัท ทราบวา นับตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เปนตนไป ให
บริษัทโอนคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคาและการบริการใหกับ SINGER ASIA LIMITED ซึ่งเปน
บริษัทในเครือของผูถือหุนเดิมในตางประเทศ แตภาระผูกพันตางๆ ยังคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ  
อัตราคาบริการดังกลาวขางตน SINGER ASIA LIMITED      จะคิดกับบริษัทในเครือ SINGER ดวยกันใน
ระดับอัตราที่ใกลเคียงกัน  และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2549 บริษัทฯ ไดรับแจงจากผูบริหารระดับสูงของ 
SINGER ASIA LIMITED วาอัตราดังกลาวจะคิดท่ี 1.75% ถึง 3.0% กรณีเปนบุคคลภายนอก แตถาเปน
บริษัทในเครือจะคิดท่ี 1% หรืออาจจะสูงกวาเล็กนอย 
 

2. บริษัทไดมีคาใชจายจายแทนใหกับ SINGER ASIA LIMITED สําหรับคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ SINGER 

ASIA LIMITED โดยตรง เชน คาขนสงเอกสาร คาธรรมเนียมการปรึกษาธุรกิจ คาใชจายในการเดินทางของ
ผูบริหารระดับสูงของ SINGER ASIA LIMITED ในกรณีเดินทางเขามาประชุมในประเทศไทย เปนตน อยางไรก็
ตามบริษัทไดคิดดอกเบี้ยจากยอดคงคางลูกหนี้ SINGER ASIA ณ สิ้นเดือนในแตละเดือน โดยใชอัตราดอกเบี้ย
ตามตลาดทั่วๆ ไป ณ ปจจุบัน  สวนการรับชําระคืนจะกระทําประมาณไตรมาสละครั้ง 

 
3. บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  ดําเนินธุรกิจโดยเปนนายหนาขายประกันชีวิตโดยตรง  ซึ่งมียอด

รายไดและกําไรสุทธิในป 2549 ต่ํากวาป 2548 เพียงเล็กนอย ท้ังนี้เนื่องมาจากการแขงขันในตลาดธุรกิจ
ประกันชีวิตท่ีรุนแรง  ประกอบกับผลของการกําหนดคานายหนาท่ีถูกจํากัดโดยกรมการประกันภัย  ทําให
พนักงานขายไมไดรับแรงจูงใจท่ีจะขายหรือใหบริการทางดานนี้  เปนเหตุใหบริษัทตองขาดบุคคลากรที่มี
ความรูและประสบการณดานประกันภัยท่ีจะดําเนินธุรกิจ  แตอยางไรก็ตามบริษัทก็ยังเล็งเห็นวา  การทํา
ธุรกิจทางดานนี้ยังเปนสิ่งท่ีสามารถใหความคุมครองกับชีวิตและครอบครัวของลูกคาของบริษัทอีกทาง
หนึ่ง  
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4. บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด  หยุดดําเนินการผลิตตั้งแตกลางป 2545 และทรัพยสิน
ท้ังหมดไดจําหนายใหกับบริษัทฯ และบุคคลภายนอกในป 2547 ปจจุบัน.. บริษัทจึงมีรายไดหลัก รายการ
เดียวซึ่งเปนรายไดเกิดจากดอกเบี้ยรับจากการใหบริษัทแมกูยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราตลาดทั่วไป  
สําหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2549 ซึ่งปรากฎสินทรัพยเหลืออยูเทากับ 6.1 ลานบาท 
ประกอบดวยเงินสดเทากับ 0.6 ลานบาท ลูกหนี้เงินกูบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  เทากับ 
5.3 ลานบาท และสินทรัพยอื่นๆ เทากับ 0.2 ลานบาท 

   
จากความเห็นของคณะฝายจัดการตอรายการระหวางกันของบริษัท สรุปไดวารายการระหวางกันที่ทํากันระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเกี่ยวของทุกรายการที่แสดงในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน  มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลตลอดจนทําใหบริษัท ไดรับผลประโยชน
จากการทํารายการดังกลาว 
 
บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหเกิดรายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเวนกรณีพิเศษหรือกรณีท่ีบริษัทฯ จะได
ผลประโยชนสูงสุดหรือยุติธรรมที่สุด ซึ่งจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ ตาม
ระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายการระหวางกันในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการ
ใหกูยืมระหวางกันสําหรับบริษัทในเครือ ในกรณีท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน โดยจะคิดดอกเบี้ยกูยืมดังกลาว 
ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน   
 
12.1 งบการเงิน      

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
 สําหรับงบการเงินป 2547 - 2549 นายนริันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ     
นายสันติ พงคเจริญพิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4623 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดให
ความเห็นสําหรบังบการเงินเปรียบเทียบป  2547 – 2549  ซึ่งเปนงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
ดังนี้:- 
 •  รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเปรียบเทียบป   2547  –  2549 ไดใหความเห็นอยางไมมี   
                  เงื่อนไข วางบการเงินไดจัดทําข้ึนโดยถูกตองตามที่ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

 
ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอย 

 
 พ.ศ. 2547 

( ลานบาท ) 
% พ.ศ. 2548 

( ลานบาท ) 
% พ.ศ. 2549 

( ลานบาท ) 
% 

สินทรัพยหมุนเวียน 4,754.93 90.05 5,743.03 92.03 3,600.59 88.74 
สินทรัพยรวม 5,280.37 100.00 6,240.10 100.00 4,057.52 100.00 
หนี้สินหมุนเวียน 1,799.67 34.08 2,637.78 42.27 1,830.06 45.10 
หนี้สินรวม 2,991.20 56.65 3,941.57 63.17 2,992.03 73.74 
สวนของผูถอืหุน 2,289.17 43.35 2,298.53 36.83 1,065.50 26.26 
งบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขายและดอกเบี้ยรับฯ 4,248.38 99.13 6,569.19 99.70 3,773.80 98.97 
รายไดรวม 4,285.64 100.00 6,588.86 100.00 3,813.12 100.00 
ตนทุนขาย 2,368.94 55.28 3,991.72 60.58 1,936.00 50.77 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,585.86 37.01 1,837.61 27.89 1,736.45 45.54 
ภาษีเงินได 103.42 2.41 54.50 0.83 0 0 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 184.19 4.30 87.97 1.34 (1,233.04) (32.34) 
กําไรตอหุน * (บาท) 0.68  0.33  (4.42)  
ทุนจดทะเบียน  270.00  270.00  270  
ทุนชําระแลว  270.00  270.00  270  
จํานวนหุน *(หุน) 270,000,000  270,000,000  270,000,000  
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
อัตราสวนสภาพคลอง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.64 2.18 1.97 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (เทา) 2.21 1.86 1.62 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) -0.35 -0.39 0.50 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)     1.03 1.34 0.85 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)      349.51 268.66 423.53 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 4.26 5.47 2.97 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 84.51 65.81 121.21 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 8.61 16.65 12.82 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 41.81 21.62 28.08 
ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงนิสด (Cash Cycle ) วัน  392.21 312.85 516.66 
    
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรข้ันตน  (%) 44.24% 39.24% 48.70% 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) 4.30% 1.34% (32.34%) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 8.07% 3.83% (73.31%) 
อัตรากําไรจาการดําเนินงาน (%) 6.77% 2.17% (32.67%) 
อัตรากําไรอื่น % 0.87% 0.30% 1.03% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร% (191.31%) (607.01%)    (90.14%) 
    
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 ( EFFICIENCY RATIO) 

   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 3.80% 1.53% (23.95%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 45.16% 29.75% (272.70%) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.89 1.14 0.74 
    
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 1.31 1.71 2.81 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เทา)  (8.80) (6.32) 8.23 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  ( Cash basis )   เทา 0.77  0.86 (1.08) 
อัตราสวนการจายเงินปนผล (%) 51.31% 30.69% 0.00% 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
การวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 
ปการเงิน  2549  ( 1  มกราคม – 31 ธันวาคม  2549 )   
 
งบกําไรขาดทุน 
รายไดจากการขาย 
 ในป 2549 มูลคาจากการขายลดลงจากปกอน 47.6% สาเหตุหลักมาจากการขายรถจักรยานยนตท่ีลดลงถึง 
69% เนื่องจากบริษัทฯมุงเนนการระบายรถจักรยานยนตมือสองที่ไดยึดจากบัญชีเชาซื้อท่ีมีปญหามาจํานวนมาก 
โดยไมมีการสั่งซื้อรถจักรยานยนตใหมระหวางป ประกอบกับ การเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ 
 
ดอกเบี้ยรับจากการขายผอนชําระ 
 ลดลง 337 ลานบาท หรือ ลดลง 24% เมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจากบัญชีลูกหนี้ผอนชําระ
รถจักรยานยนตท่ีลดลงเนื่องจากการยึดคืนสินคาจากบัญชีเชาซื้อท่ีมีปญหา ตลอดจนการขายใหมท่ีลดลง ทําให
บัญชีลูกนี้ผอนชําระเมื่อสิ้นป 2549 อยูท่ี 296,063 บัญชี เทียบกับสิ้นป 2548 อยูท่ี 391,656 บัญชี หรือลดลง 24% 
เชนกัน  
 
รายไดอื่น 
 รายไดอื่นที่เพิ่มข้ึนสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการขายประกันสําหรับบัญชีรถจักรยานยนต ซึ่งไดเริ่มมา
ตั้งแตไตรมาสที่สี่ของป 2548 
 
ตนทุนขาย 
 ตนทุนขายลดลง 51.5% ในขณะที่รายไดจากการขายลดลงจากปกอน 47.6%  สาเหตุหลักมาจากสัดสวน
การขายรถจักรยานยนตลดลงจาก  62% ในป 2548 มาอยู ท่ี 36% ในป 2549  ซึ่งอัตรากําไรเบื้องตนของ
รถจักรยานยนตจะต่ํากวาเครื่องใชไฟฟามาก 
 
คาใชจายในการขายและบริหาร 
 ลดลง 141 ลานบาท หรือ 5.5% สาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาใชจายเกี่ยวกับคานายหนาในการขาย
และคานายหนาในการเก็บเงิน อันเปนผลมาจากรายไดจากการขายที่ลดลง 
 
คาใชจายอื่น ๆ  
 เพิ่มข้ึนจากป 2548 คิดเปนเงิน 709 ลานบาท  สาเหตุหลักมาจาก ขาดทุนจากการยึดสินคาคืนที่เพิ่มข้ึน 256 
ลานบาท การตั้งสํารองสินคาเสื่อมคุณภาพรถจักรยานยนตเพิ่มข้ึน 349 ลานบาท และอีก 103 ลานบาท  เกิดจากการ
ตั้งสํารองหนี้สูญบัญชีผอนชําระรถจักรยานยนต (โดยตั้งเพิ่มข้ึน 20% ของอัตราสํารองที่ใชอยูตามปกติ) 
 
ดอกเบี้ยจาย 
 เพิ่มข้ึน 47 ลานบาท แมวายอดเงินกูยืมจะลดลงจากเมื่อสิ้นป 2548 จํานวนเงิน 3,280 ลานบาท มาอยูท่ี 
2,336 ลานบาท  เมื่อสิ้นป 2549 เนื่องจากการเพิ่มสูงข้ึนของอัตราดอกเบี้ยระหวางป 
ภาษีเงินได 
 ลดลง 54 ลานบาท  เปนผลมาจากผลขาดทุนของป 2549 ในขณะที่ปกอนมีผลกําไร 
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กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 ในป 2549 มีขาดทุนสุทธิอยู 1,233 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2548 มีกําไรสุทธิ 88 ลานบาท สวนตาง 1,321 
ลานบาท  สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 1. ขาดทุนจากการตีราคารถจักรยานยนตยึดคืน   349 ลานบาท 
 2. การตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มข้ึนของบัญชีลูกหนี้รถจักรยานยนต  103 ลานบาท 
 3. ขาดทุนจากการยึดสินคาคืนเพิ่มข้ึน    257 ลานบาท 
 4. การลดลงของดอกเบี้ยรับจากการขายผอนชําระ   337  ลานบาท 
 5. ดอกเบี้ยจายสูงข้ึน       50 ลานบาท 
 6. ผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงและสาเหตุอื่น ๆ   225 ลานบาท 
 
ฐานะการเงิน 
 สินทรัพยรวมของบริษัทฯลดลง 2,183 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก 
  - บัญชีลูกหนี้ผอนชําระและลูกหนี้อื่นสุทธิลดลง  1,936 ลานบาท 
  - บัญชีสินคาคงเหลือสุทธิลดลง       207 ลานบาท 
  - สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง        40 ลานบาท 
 
ลูกหนี้ผอนชําระและลูกหนี้อื่น สุทธิ 
 ลดลง 1,936 ลานบาท  สาเหตุหลักมาจากจํานวนบัญชีเชาซื้อท่ีลดลงอันเนื่องมาจากการยึดคืน สินคาจาก
บัญชีเชาซื้อท่ีมีปญหา  ตลอดจนการขายใหมท่ีลดลง ทําใหบัญชีลูกนี้ผอนชําระเมื่อสิ้นป 2549  อยูท่ี 296,063 บัญชี  
เทียบกับสิ้นป 2548  อยูท่ี 391,656 บัญชี  หรือลดลง 95,593 บัญชี  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่ม
สูงข้ึน ( โดยตั้งเพิ่มข้ึน  20% ของอัตราสํารองที่ใชอยูตามปกติ)  สําหรับบัญชีผอนชําระรถจักรยานยนต  คิดเปน
จํานวนเงิน 103 ลานบาท 
 
สินคาคงเหลือสุทธิ 
 ลดลง 207 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการตีราคาสินคารถจักรยานยนตท่ียึดคืนมาลดลงและการตั้งสํารอง
สินคาเสื่อมคุณภาพที่สูงข้ึน 
 
หนี้สิน 
 หนี้สินทั้งหมดของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 950 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดําเนินการเปนบวก และใชในการชําระหนี้เงินกูยืม ทําให
เงินกูยืมของบริษัทฯ ลดลงจาก เมื่อสิ้นป 2548 จํานวนเงิน 3,280 ลานบาท มาอยูท่ี 2,335 ลานบาท  เมื่อสิ้นป 2549 
หรือ ลดลง 945 ลานบาท 
 
สวนของผูถือหูน 
 ลดลง 1,233 ลานบาท  อันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิของป 
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12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 
- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม     --    บาท 
- สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ

บัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงนิรวม 1,305,000  บาท 
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก คาสอบบัญชีงบการเงินประจําปของกองทุน
สํารองเลีย้งชีพพนักงานซิงเกอรท่ีจดทะเบียน คาสอบบัญชีงบการเงินประจําปของ บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย 
ตามมาตราฐานบัญชี US GAAP ใหแก 
- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม       --      บาท และจะตองจายในอนาคต

อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม      --      บาท 
- สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ

บัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม       --      บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม 90,000 บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีดังกลาวในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม 300,000 บาท และจะตองจายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบบัญชีท่ีผานมา มีจํานวนเงินรวม   --      บาท 
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สวนที่  3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และ กระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอยแลว  

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจ
วาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั ้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว     
รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผดิชอบตอการจดัใหบริษทัมีระบบการควบคุมภายในทีด่ี และควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการ ควบคุมภายใน ณ วันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2550 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองแลว ขาพเจาไดมอบหมายให  นายประทีป  แสงหิรัญวัฒนา  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไว     
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา กํากับไวขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูล            
ท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน ” 
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“ ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ 
ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว 
และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล   
ท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให  นายประทีป  แสงหิรัญวัฒนา  เปนผูลงลายมือช่ือ  กํากับ
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา กํากับไว ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน ” 

 

  ชื่อ               ตําแหนง         ลายมือชื่อ 
 

1.  พลเรือตรี ม.ล. อัศนี   ปราโมช    ประธานกรรมการ                                                                     

 

2.  นายอุดม  ชาติยานนท         กรรมการ                         

 

3.  นายสาระ  ล่ําซํา         กรรมการ                         

 

4.  Mr. Stephen  H. Goodman    กรรมการ                          

 

5.  Mr. Tobias Josef Brown        กรรมการ                          

 

6.  Mr. Christopher John King      กรรมการ                          

 

                           ช่ือ - สกุล                                                   ตําแหนง                                         ลายมือช่ือ  
 
ผูรับมอบอํานาจ นายประทีป แสงหิรัญวัฒนา  กรรมการ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน     …………………………… 

 สวนที่  3  -  2  



 
                          เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 

1. แสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

 
 

ชื่อ/สกุล 
 

 
อายุ 

 

 
ตําแหนง 

 

สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
ณ 27/2/49 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช  
*  **** 
 

73 ประธาน
กรรมการ 

 

0.03   -  วิทยาลัย Worcester  
-  มหาวิทยาลัย ออกซฟอรด  
   เกรยส อินน กรุงลอนดอน   
ประเทศอังกฤษ 

2512 -ปจจุบัน -  ผูจัดการ - สํานักงานจัดการทรัพยสิน 
  สวนพระองค 
 

นายกาวิน จอหน วอรคเกอร   
Mr.Gavin John Walker 
***  ***** 

37    กรรมการ ไมมี - Harvard University Graduate 
School of Business – Strategic 
Retail Management 
- RAU University, South Africa – 
Diploma ‘Financial Markets & 
Instruments’ 

เม.ย.2549 - ปจจุบัน - กรรมการ -  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 

นายสตีเฟน เอช กูดแมน 
Mr. Stephen H. Goodman 

63 กรรมการ 
 

ไมมี -  MA and MPH degrees in 
economics, from Yale 
University,  USA. 

2545 – ปจจุบัน 
 
 
2541–2544 

- Chairman, President    
  & CEO 
- Chairman 
-  President & CEO 

-  Retail Holdings N.V. 
 
- singer Asia limited 
-  The Singer Company N.V.     

นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน 
Mr. Tobias Josef  Brown  

44 กรรมการ ไมมี - Brandeis University , Waltham,      
  Massachusetts, USA 
 

Currently    
 
 
 
1991  

- Managing Director    
 - The Chairman 
   
 
- Board of Directors 

-   UCL Asia Limited   
-  A Member of the    
   Council of Foreign   
  Relations The Noble Group 
- General  Oriental Investments 

นายอุดม  ชาติยานนท  
 *   **   ***   ****  ***** 
 

71 กรรมการ 
 

ไมม ี -    พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 

2542- ปจจุปน 
2542- 2546 
 
 

-  กรรมการ 
-  กรรมการ 
 

- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
-  บมจ. ซันโยยูนิเวอรแซลฯ   
   ( เครื่องใชไฟฟา ) 



 
                          เอกสารแนบ 1 
นายดาเนียล  ไมเคิล ฟลิโปเนท   
Mr. Daniel  Michel Piliponet 
***** 

67 กรรมการ
ผูจัดการ 

ไมมี - Level French Baccalaureate 
- Pilot Trainee (French Air Force)  

มี.ค.2550 – ปจจุบัน 
ต.ค. 2549 – 2550 
 
 
 
ส.ค. 2549  

-กรรมการผูจัดการ 
- ผูจัดการทั่วไป 
- ผูอํานวยการฝายขายและ
การตลาด และผูจัดการ
ทั่วไป 
- กรรมการ 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 

นายคริสโตเฟอร  จอหน  คิง 
 *  **  ***   ****   ***** 
 
 
 
 
 

63 กรรมการ ไมมี -  University of Bristol, Faculty of 
Law LL.B (Hons) 

-  University of Singapore, 
Postgraduate Practical Certificate 
in Law 

2547 – ปจจุบัน 
2540 – 2546 
 
 
 

- กรรมการอิสระ 
- Managing  
  Partners 
 
    

- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
- Linklaters (Thailand) Ltd. 

นายสาระ   ล่ําซํา    
*  **  ***** 
 

37 กรรมการ 
 

ไมมี - Master of Science in 
Administration,  
  Boston University, U.S.A. 
- Bachelor of Science in Business  
Administration, Northeastern 
University, U.S.A. 

2547 - ปจจุบัน 
2544 – 2546 
 
 
 

- กรรมการผูจัดการ 
- รองกรรมการ- 
   ผูจัดการ 
 
 

-  บจ. เมืองไทยประกันชีวิต    
-  บจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
 
 

นายประทีป  แสงหิรัญวัฒนา           
***** 

53 
 

กรรมการ 
       และ 
  ผูอํานวย 
  การฝาย
บัญชี 

และ การเงิน 

ไมม ี -  ปริญญาโท  การจัดการ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
-  ปริญญาตรี  การบัญชี 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2546 - ปจจุบัน 
 
ส.ค. 2545 – ธ.ค. 
2545 
มิ.ย 2544 – มิ.ย. 
2545 
 

- ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 

- ผูอํานวยการฝายบัญชี 
- ผูอํานวยการฝายการเงิน 
 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-   บมจ. รองเทาบาจาแหงประเทศไทย 
  
 

นายวิพจน    เชี่ยวชาญ 
 

57 ผูอํานวย 
การฝาย 
สินเชื่อ  

ไมมี 
 

 

-  บัญชีบัณฑิต 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ต.ค.2549  - ปจจุบัน 
 
มิ. ย. 2548 – 2549 
 
เม.ย 2547 – พ.ค. 
2548 

- ผูอํานวยการฝายสินเชื่อ 
- ผูอํานวยการฝาย 
  ตรวจสอบภายใน 
- ผูอํานวยการฝายขายตรง 
- ผูจัดการฝายขายตรง ซิง
เกอร 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
  



 
                          เอกสารแนบ 1 

 
2546-2547 
 
2545  
 
2535 - 2544  
 

- ผูจัดการฝาย          
โครงการพิเศษ 

-   ผูจัดการฝาย- 
   สินเชื่อและทรัพยสิน 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
    ( เครื่องใชไฟฟา ) 
 

นายสยาม  อุฬารวงศ 39 ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนา
ธุรกิจ 

ไมมี 
 

- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวาง  
ประเทศ สาขาธุรกิจระหวาง
ประเทศ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท
อิสเทิรน มลรัฐ ฟลอริดา สหรัฐฯ 

ต.ค. 2549 - ปจจุบัน 
 
เม.ย.2547 – 2549 
 
ธ.ค. 2544 –  2547 
 
 
 
 

- ผูอํานวยการฝายพัฒนา
ธุรกิจ 

- ผูอํานวยการฝายการตลาด 
- ผูจัดการฝายการตลาด 
 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 

นายขวัญชัย  โหมดประดิษฐ 43 กรรมการ ไมมี - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฮาวาย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ต.ค.2549 –ปจจุบัน 
 

- ที่ปรึกษาบริษัท -  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 

นายบุญยง  ตันสกุล 42 ผูอํานวยการ
ฝายขายและ
การตลาด 

ไมมี - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟากําลัง ม.ค.2550 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการฝายขายและ
การตลาด 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 

หมายเหตุ 1.   *   กรรมการอิสระ   ( Independent Director ) 
  2. **   คณะกรรมการตรวจสอบ   ( Audit Committee ) 
  3.           ***   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ( Remuneration Committee ) 
  4.         ****   คณะกรรมการสรรหา  ( Nominating Committee ) 
  5.       *****   ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) 

6.               กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันกับบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 
7.                    ผูบริหารทุกคนไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน 



 
 
                             เอกสารแนบ 2 
2. ขอมูลการดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและกรรมการมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 
 

บริษัทยอย  
รายชื่อ 

  
บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย  
 

บ. อุตสาหกรรม ซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด บ. ซิงเกอร (โบรคเกอร) 
จํากัด 

นายดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท /, //   
นายประทีป  แสงหิรัญวัฒนา /, // /, // /, // 
นายวิพจน  เชี่ยวชาญ /, // /, // /, // 

 
หมายเหต:ุ- /     =  กรรมการ 
  x    =  ประธานกรรมการ 
  //    =  คณะฝายจัดการ 
 
  •  ไมมีบริษัทยอยบริษัทใดที่มรีายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 



 
เอกสารแนบ 3  อื่น ๆ 

- รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           เอกสารแนบ  3 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 และงบ
กําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหาร
เปนผูจัดทําข้ึนตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของแตละปของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะ
บริษัท ซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

 
 
 

(นายสันติ พงคเจริญพิทย) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4623 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
27 กุมภาพันธ 2550 



 


