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ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสรุป   (Executive Summary) 

 

 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายจกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยี่ห้อ   

“ซิงเกอร์”  และยงัคงจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ายี่ห้อต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ เช่น รถจกัรยานยนต ์ จานดาวเทียม 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  (Personal Computer)  เป็นตน้  เพื่อสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่

อาศยัอยู่ในต่างจงัหวดั โดยที่มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และประมาณร้อยละ 90 ของ

ยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซ้ือ   การขายตรงจะผ่านผูแ้ทนซิงเกอร์มากกว่า  5,000 คน  กระจายตามสาขาต่าง ๆ 

มากกว่า 200 สาขาทัว่ประเทศไทย     แมว้่าบริษทัจะดาํเนินธุรกิจน้ีมานานกว่า 100 ปี  แต่บริษทัก็ยงัไดใ้ห้ความสาํคญั

กบัการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปดงัรายละเอียดท่ี

ปรากฎในหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง” 

 

 ในปี 2550 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับลดลงจาก 3,773.80 ลา้นบาทในปี 2549 มาเท่ากบั 2,467.47 

ลา้นบาทหรือลดลงเท่ากบั 34.6% ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยท่ีลดลงอนัเป็นผลจากการชะลอตวั

ของการใชจ่้ายและการลงทุนภาคเอกชน อีกทั้งบริษทัไดมี้การหนัมาเนน้ในธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นแทน

รถจกัรยานยนต ์จึงทาํใหย้อดจาํหน่ายของรถจกัรยานยนตล์ดลงเท่ากบั 842.87ลา้นบาทหรือลดลงเท่ากบั 57% เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน ประกอบกบัการพิจารณาอนุมติัเครดิตท่ีเขม้งวดมากข้ึนดว้ยการจดัใหมี้การอนุมติัเครดิตก่อนขาย และการไม่

อนุญาตให้มีการขายแบบเช่าซ้ือในร้านสาขาท่ีตั้ งอยู่ในเขตสามจังหวดัภาคใต้  แต่เม่ือมาพิจารณาในเร่ืองของผล

ประกอบการของบริษทัแลว้พบวา่บริษทัมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนโดยมีผลขาดทุนเพียง 500 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัปี 

2549 ท่ีมีผลขาดทุนถึง 1,233 ลา้นบาท ถือว่ามีการปรับปรุงท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  ผลประกอบการท่ีดีข้ึนน้ีถือเป็น

สญัญาณท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ท่ีจะดีข้ึนของบริษทัในอนาคต 

  สาํหรับปี 2551 บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ในการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ซ่ึงบริษทัถือวา่เป็นตลาดสินคา้แทนท่ี 

(Replacement Market) ท่ีสามารถนาํกลยุทธ์ตีแลก (Trade-in) มาใช้แลกเปล่ียนสินคา้ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ของลูกคา้กบั

สินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของบริษทั  กลยุทธ์ในอนาคตของบริษทัยงัคงเน้นในธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นกบั

ลูกคา้ในประเทศไทยท่ีอาศยัอยู่ตามชนบท  ซ่ึงบริษทัได้ดาํเนินธุรกิจอยู่ในตลาดน้ีมามากกว่า 100 ปีแลว้ กลยุทธ์น้ี

สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ     ในตลาดสินคา้แทนท่ีให้กบับริษทัไดอ้ยา่งมหาศาล  บริษทัคาดว่าจะเป็นบริษทัเดียว

ในประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจขายตรงแบบเช่าซ้ือ จากการพฒันาและขยายธุรกิจดว้ยการเพิ่มจาํนวนพนกังานขายท่ีมี

รายไดจ้ากค่านายหนา้และหน่วยขายใหม้ากข้ึน  
 

 ณ ส้ินธันวาคมปี2550 บริษทัมีทรัพยสิ์นทั้งหมด 2,492 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ยลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิเท่ากบั 

1,581 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเท่ากบั 230 ลา้นบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากบั 420 ลา้นบาท และอ่ืน ๆ เท่ากบั  

261 ลา้นบาท ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 2.99 เท่า  

บริษัทย่อย 

- บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั  ประกอบธุรกิจตวัแทนขายกรรมธรรมป์ระกนัชีวิตใหแ้ก่ บริษทั 

          เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั ผา่นพนกังานขายตรงของบริษทัฯ เฉพาะท่ีมีใบอนุญาตตวัแทน ประกนัชีวิต 
 

- บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไดห้ยดุดาํเนินงานในปี 2545 และทรัพยสิ์นทั้งหมด  

       ไดจ้าํหน่ายไปแลว้ตั้งแต่ปี 2547 รายไดห้ลกัของ บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

       ในปัจจุบนัจะเป็นดอกเบ้ียรับอนัเน่ืองมาจากเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัฯ 
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 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 1 

 

ส่วนที่ 2 
 

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมของบริษัทที่ออกหุ้น  (แบบ 56-1) 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั  (มหาชน) 

 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมายการคา้                 

" ซิงเกอร์ " เช่น จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากน้ียงัจาํหน่าย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ายีห่อ้ต่างๆ รวมทั้ง

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เช่น  รถจกัรยานยนต์  จานดาวเทียม  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล  (Personal Computer)  

เป็นตน้  เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้  ภายใตก้ารขายผอ่นชาํระ ผา่นร้านคา้ปลีกซ่ึงเป็นสาขาของ

บริษทัเอง  และผา่นทางตวัแทนจาํหน่ายต่างๆ   

 

สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ : เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก   

   เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
  
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537000050 
   
ทุนจดทะเบียน :   283,500,000 บาท (หุน้สามญั 283,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
 
ทุนชําระแล้ว :   270,000,000 บาท (หุน้สามญั 270,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
 
โทรศัพท์              : 0-2352-4777  
 
โทรสาร                    :  0-2352-4799 
  
Call Center           : 0-2234-7171 
 
Home page          : http:// www.singerthai.co.th 

 

  

   

 

http://www.singerthai.co.th/
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  ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 2 

1.  ปัจจัยความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

 เพื่อการนาํเสนอขายสินคา้พร้อมทั้งบริการทางการเงินดว้ยการผอ่นชาํระและบริการหลงัการขายท่ีครบวงจร 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) จึงมีการดาํเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลกัการ  การให้บริการอนัเป็นท่ี

น่าเช่ือถือ รวมทั้งการมีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของลูกคา้ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี นโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯมี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

• หลกัการในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงในหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงดา้นบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ  

การบริหารความเส่ียงดา้นตลาด การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และการ

บริหารความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ โดยบริษทัฯยดึหลกัการในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี  

 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

หน่วยธุรกิจ   ซ่ึงดาํเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว มีความเหมาะสมกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีกาํหนด ตลอดจนระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ ขณะท่ีหน่วยงานสนบัสนุน ซ่ึงมีหน้าท่ี

สนบัสนุนการปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยธุรกิจ  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนันั้น จะรับผดิชอบการจดัการ

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจ 

 - การบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงโดยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ โดยกระบวนการควบคุม

มีความเป็นอิสระ  และมีหน่วยงานควบคุม  ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเส่ียง

ในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระและเช่ือถือได ้ รวมทั้งการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใตร้ะดบัท่ี

ยอมรับได ้

 - การมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การ จะทาํ

หนา้ท่ีกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตแ้นวทางท่ีคณะกรรมการบริษทัฯกาํหนด 

 - การบริหารความเส่ียงโดยรวมความเส่ียงทุกประเภทที่เกิดขึน้จากการดําเนินธุรกรรม โดยการบริหาร

ความเส่ียง ควรคาํนึงถึงการบริหารความเส่ียงทุกประเภท  ซ่ึงเกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกรรม อีกทั้งยงั

จะตอ้งครอบคลุมถึงทุกระดบังานภายในองคก์ร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเส่ียงของหน่วยธุรกิจ  โดยหน่วยงานธุรกิจจะไดรั้บการประเมินผลงาน 

ตามประสิทธิภาพของการทาํงานท่ีปรับดว้ยความเส่ียงแลว้ 

• กระบวนการบริหารความเส่ียง 

เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล บริษทัฯจึงมีกระบวนการบริหารความ

เส่ียง  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัต่าง ๆ  ดงัน้ี 
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 - การระบุความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการบ่งช้ีถึงความเส่ียง ทั้งในแง่ของประเภทความเส่ียง สาเหตุ 

และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา หรือ

คาดการณ์ถึงความเส่ียงท่ีบริษทัฯกาํลงัประสบอยู ่หรือความเส่ียงใหม่ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 - การประเมินความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการนาํเคร่ืองมือ และวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม มาใชป้ระเมิน

ความเส่ียง ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวน ภายใต้กรอบ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการติดตาม และควบคุมการดาํเนินการตาม

นโยบายความเส่ียง ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง และขอบเขตของความเส่ียง เพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯโดยมี

การติดตามและควบคุมความเส่ียงดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 - การรายงานความเส่ียง เป็นขั้นตอนของการรายงานความเส่ียงประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ซ่ึง

จะตอ้งมีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ทั้งน้ี เพื่อหลีกเล่ียงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถดาํเนินงานได้อย่าง

ต่อเน่ือง กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดี ยงัไดรั้บการออกแบบให้คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 

ทั้งท่ีเป็นสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติดว้ย  
 
ความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ความเส่ียงในด้านการตลาดและการขาย 

 ความเส่ียงในดา้นการตลาดและการขาย หมายถึง ความเส่ียงต่อรายได ้ หรือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ซ่ึง

รายไดห้ลกัมาจากองคป์ระกอบ 2 ส่วนท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

1.  การจาํหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น  จกัรเยบ็ผา้ และ รถจกัรยานยนต ์ ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ี

เป็นสินคา้ท่ีมีการแข่งขนักนัสูงตอ้งอาศยัการพฒันาดา้นเทคโนโลยไีปตามวงจรของสินคา้แต่ละชนิดอยูต่ลอดเวลา 

แต่เน่ืองจากบริษทัฯเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตดงันั้นความเส่ียงในดา้นเทคโนโลยีจึงไม่ไดมี้ผลกระทบ

โดยตรงกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัประกอบกบับริษทัฯมีการตั้งสํารองสินคา้ลา้สมยัและเส่ือม

คุณภาพ เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว  

2. ดอกเบ้ียรับจากการให้เช่าซ้ือ ซ่ึงระบุไวใ้นอตัราคงท่ีในสัญญาเช่าซ้ือตามสภาวะการแข่งขนั และอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด 
 
ความเส่ียงด้านบัญชีลูกหนีเ้ช่าซ้ือ 
 

บญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือถือเป็นหัวใจสําคญัของการดาํเนินธุรกิจ เพราะมากกว่า 90% ของการขายเป็นการขาย

แบบเช่าซ้ือ บริษทัจึงให้ความสําคญัมาก เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ อนัไดแ้ก่การเก็บเงิน

ไม่ได ้หน้ีสูญ และการทุจริตจากบญัชีลูกหน้ี  บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการต่างๆ ในการกาํกบัดูแลบญัชีลูกหน้ีอยา่ง

เขม้งวดตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาความน่าเช่ือถือ (Credit Scoring) การติดตาม  การประเมินผล ตลอดจนการ
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ฟ้องร้อง การดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดชําระหน้ี ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติการ (Operation) 

นอกจากนั้นบริษทัไดมี้การจดัตั้งฝ่ายสินเช่ือและบริหารความเส่ียง (Credit & Risk Department) แยกเป็นอิสระจาก

การเก็บเงินเพื่อให้การทาํงานสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน สินเช่ือเช่าซ้ือทั้งหมดจะตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนัหรือหลกัทรัพยค์ ํ้า

ประกนั 

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากการขายรถจกัรยานยนต์ระบบเช่าซ้ือ บริษทัฯไดเ้ป็นสมาชิกและใช้บริการ

ตรวจสอบคุณภาพสินเช่ือ สาํหรับรายการขายเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตทุ์กรายการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 และขยาย

ขอบข่ายออกไปกบัการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมูลค่าสูงโดยเร่ิมในปี 2550 

ในระหว่างปี 2550 บริษทัได้มีการแบ่งกลุ่มร้านสาขาตามขอ้มูลของการบริหารการขายและการเก็บเงิน

ออกเป็น 3 กลุ่มอนัไดแ้ก่ กลุ่ม A มีผลการขายและเก็บเงินอยู่ในเกณฑ์ดี กลุ่ม B มีผลการขายและการเก็บเงินอยู่ใน

เกณฑ์พอใช ้ และกลุ่ม C มีผลการขายและการเก็บเงินอยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะตอ้งปรับปรุง เพื่อจะไดใ้ห้มีการบริหารอยา่ง

ใกลชิ้ดสาํหรับร้านในกลุ่ม C และ B 

ในระหว่างปี 2550  เพื่อให้มีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนท่ีจะมีการขาย บริษัทได้มีการจัดตั้ ง

หน่วยงานใหม่ข้ึนมาแยกอิสระจากฝ่ายขายอยู่ภายใตก้ารดูแลของฝ่ายสินเช่ือท่ีเรียกว่าแผนกอนุมติัเครดิตก่อนขาย 

(Credit Control Officers) เพื่ อมาพิจารณ าอนุมัติ เครดิตลูกค้าก่อนท่ีจะมีการขายด้วยการทํา Credit Scoring, 

ตรวจสอบ Black Lists ของบริษทั และตรวจสอบ NCB (National Credit Bureau) สาํหรับร้านในกลุ่ม C และกลุ่ม B 

บางส่วน 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้ั้งสํารองความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ี โดยใช้หลกัความระมดัระวงั 

เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 

ความเส่ียงในการผลติ 

สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัจาํหน่ายมาจากการจา้งผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) จึงตอ้ง

อาศยัผูผ้ลิตโดยตรงในการไดม้าของสินคา้ท่ีจาํหน่าย บริษทัจึงไดมี้การติดต่อกบัผูผ้ลิตหลายรายไม่เจาะจงเฉพาะราย

ใดรายหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้การผลิตของบริษทัถูกผกูขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเท่านั้น อีกทั้งทาํให้

เกิดอาํนาจต่อรองในการสัง่ซ้ือสินคา้ 
 
ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 การดําเนินงานของบริษัทต้องใช้แหล่งเงินทุนบางส่วนจากการกู้ยืมทั้ งจากธนาคาร สถาบันการเงิน 

ตลอดจนนกัลงทุนสถาบนั ซ่ึงมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ดงันั้นบริษทัยอ่มไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพคล่องทางการเงินและอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืท่ีเกิดข้ึน บริษทัมีนโยบายการกูย้มืจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทุนสถาบนั  โดยไม่เจาะจงกูจ้าก

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดสถาบนัหน่ึงเท่านั้น เพื่อกระจายความเส่ียงของแหล่งเงินกู ้อีกทั้งอตัราดอกเบ้ียท่ีกูมี้

ทั้ งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัด้วยสัดส่วนท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ ความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทัในดา้นของการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ โดย

เฉล่ียมีมูลค่าไม่เกิน 10%  ของยอดขายของบริษัทและบริษัทได้ซ้ืออัตราแลกเปล่ียนเงินล่วงหน้า (Forward 
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Contract) ไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวตามความจาํเป็นอยา่งเหมาะสม โดยไม่มีนโยบายในการเก็งกาํไรจาก

อตัราแลกเปล่ียนแต่อยา่งใด 
 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการดาํเนินการของรัฐบาล 

 ธุรกิจเช่าซ้ือน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมากทาํให้รัฐบาลให้ความสําคญัท่ีจะเขา้มาควบคุม โดยการ

จดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ข้ึนมาดูแลมิให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือเอาเปรียบ

ผู ้บริโภคและในขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544  เพื่อนาํมาเป็นหลกัปฏิบติัในเร่ืองการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 

ค่าธรรมเนียมการผิดนดัชาํระหน้ี หรือค่าปรับในการชาํระหน้ีล่าชา้  ซ่ึงอาจทาํให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกบัผูบ้ริโภค

ได ้ตลอดจนการออกกฏหมายให้ผูป้ระกอบการคา้ตอ้งมีความรับผิดชอบเก่ียวกบัสินคา้ (Product Liabilities) ต่อ

ผูบ้ริโภค ดงันั้นบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจเช่าช้ือของบริษทั ตลอดจนการรับประกนั

สินคา้ท่ีจาํหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีทางราชการกาํหนด พร้อมกบัติดตามขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวตลอดเวลา 

เพื่อนาํมาพฒันาปรับปรุงใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฏระเบียบของรัฐบาล  ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี

บริษทัไดรั้บประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ในดา้นการจดัทาํฉลากสินคา้ การโฆษณาสินคา้ และสัญญาเช่าซ้ือท่ีเป็น

ธรรมต่อลูกคา้ เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2546 และเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2550 ต่อเน่ืองถึงปี 2551 บริษทัก็ได้รับ

ประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ในฐานะผูป้ระกอบการท่ีพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
 

ความเส่ียงจากทรัพยากรบุคคล 

 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของความสาํเร็จของบริษทั และเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความ

เส่ียงต่อการดาํเนินงานของบริษทัได ้เช่น การเกษียณอาย ุ การลาออก เป็นตน้ ท่ีอาจจะมีผลท่ีทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกั

ของธุรกิจได ้ บริษทัจึงไดใ้ห้ความสําคญักบัพนกังานทุกคนและดูแลเอาใจใส่ ทุกข ์สุข ของพนกังานเสมือนคนใน

ครอบครัวเดียวกนั สนบัสนุนบุคคลใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ  

 

ความเส่ียงจากการยดึสินค้าคืน 

 ปกติธุรกิจเช่าซ้ือมีความเส่ียงในดา้นการยดึสินคา้คืนและถือเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ถึงแมก้ารยดึสินคา้คืน

นั้นเป็นความเส่ียงต่อการลดลงของยอดขายและมีผลทาํใหสิ้นคา้คงเหลือมีจาํนวนมากกต็าม ในอีกดา้นหน่ึงก็ถือเป็น

การชดเชยต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการหยุดชาํระเงินของลูกคา้ได้ เพราะบริษทัยงัสามารถนําสินคา้

เหล่านั้นมาจาํหน่ายในตลาดสินคา้มือสองไดอี้กดว้ย อนัถือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหน่ึง 
 

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ หมายถึงความเส่ียงเน่ืองจากความผิดพลาด หรือความไม่เพียงพอของ

กระบวนการทาํงาน พนกังาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอก ซ่ึงทาํ

ใหไ้ดรั้บความเสียหายต่อรายไดห้รือบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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• แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการปรากฏอยูใ่นทุก กระบวนการ  หน่วยงาน  รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึง

อาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ลูกคา้ รวมทั้งผูถื้อหุ้น  บริษทัเล็งเห็นถึงความสําคญัในการบริหารความเส่ียง

ดา้นปฏิบติัการเสมอมา และไดมี้นโยบายใหด้าํเนินการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ รวมถึงไดมี้การพฒันากรอบ

การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความ

เส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงการควบคุมความเส่ียงและประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงาน มี

การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  มีมาตรฐานเดียวกนั  มีการประเมินและป้องกนัความเส่ียงก่อนท่ีจะเกิดความ

เสียหาย      นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดับสูงสามารถเห็นภาพรวมของความเส่ียง เพื่อให้การบริหารความเส่ียงมี

ประสิทธิผล สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสาํหรับธุรกิจ รวมทั้งสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี   บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงและประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียงสําหรับ

ธุรกิจใหม่ๆและระบบงานใหม่ต่าง ๆ ท่ีนาํมาใช ้เพื่อให้มัน่ใจวา่ธุรกิจและระบบงานใหม่ดงักล่าว มีความเส่ียงอยูใ่น

ระดบัท่ียอมรับได ้และมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีจะเร่ิมใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

ทั้งน้ีบริษทัยงัคงมุ่งท่ีจะพฒันาระบบและกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการตลอดจน

เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2550 
 

    ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 7 

          

2.     ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
2.1      ความเป็นมา   
 
              ในปี พ.ศ. 2432 บริษทั ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ไดแ้ต่งตั้งบริษทั เคียมฮัว่เฮง จาํกดั เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายจกัร

เยบ็ผา้ซิงเกอร์ในประเทศไทย  ต่อมาในปี พ. ศ. 2448 บริษทั ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา จึงไดต้ั้งสาขาข้ึนในประเทศ

ไทย  ใช้ช่ือว่า  บริษทั ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จาํกัด วตัถุประสงค์เพื่อจาํหน่ายจกัรเย็บผา้ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัจกัรเยบ็ผา้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ บริษทัไดริ้เร่ิมนาํเอาบริการเช่าซ้ือ โดยผอ่นชาํระเป็นงวดมาใชค้ร้ัง

แรกในปี 2468  และบริการดงักล่าวน้ี ไดก้ลายเป็นลกัษณะประจาํของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ใน

เอเซีย  นบัแต่นั้นมาตลอดระยะเวลา 50 ปีเศษ บริษทัคงจาํหน่ายเฉพาะจกัรเยบ็ผา้ และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัจกัรเยบ็ผา้เท่านั้น  

จนกระทัง่ปี 2500  บริษทัจึงไดเ้ร่ิมจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนโดยเร่ิมจากตูเ้ยน็เป็นอนัดบัแรก ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 

พฤศจิกายน 2512  จึงไดมี้การจดทะเบียนก่อตั้ง "บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั"  เป็นบริษทัจาํกดัภายใตก้ฎหมาย

ไทย เพื่อเขา้รับช่วงธุรกิจของ "บริษทั ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จาํกดั"  ซ่ึงหยดุดาํเนินกิจการในระยะเวลาต่อมา โดยมี

ทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 60 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 283.5 ลา้นบาท เป็นทุนท่ีเรียกชาํระเตม็มูลค่าหุน้

แลว้ 270 ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 

2527  ในวนัท่ี 4 มกราคม 2537 บริษทัไดท้าํการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น "บริษทัมหาชนจาํกดั" ตั้งแต่แรกตั้งบริษทั

จนถึงปัจจุบนับริษทัไดป้ระกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต รับผดิชอบต่อสงัคม มีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 24  พฤษภาคม พ. ศ. 2547  ถือเป็นวาระอนัเป็นมหามงคลอยา่งยิง่ เม่ือพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้ บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั  

(มหาชน) นบัเป็นเกียรติประวติัและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่บริษทัฯ และพนกังานทุกท่าน 
 
2.2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย   

 
 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมายการคา้ “ซิงเกอร์" เช่น 

จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ นอกจากน้ียงัจาํหน่าย ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น รถจกัรยานยนต ์จานดาวเทียม เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  (Personal Computer)  เป็นตน้    เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้    
 
การขายตรงจะผา่นผูแ้ทนซิงเกอร์ มากกวา่ 5,000 คน  กระจายตามสาขามากกวา่ 200 สาขา ทัว่ประเทศไทย ซ่ึง

ถือวา่ บริษทัฯ มีโครงข่ายการกระจายสินคา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีใหญ่ท่ีสุด และกวา้งขวางท่ีสุดในประเทศไทย 
 
สาํหรับสินคา้ซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑด์งัน้ี :- 

ผลติภัณฑ์ซิงเกอร์  ได้แก่:- 

 •    ผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ เช่น จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองรีดผา้ เขม็ นํ้ามนัหล่อล่ืนอเนกประสงค ์กรรไกร เป็นตน้ 

•   ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ เคร่ืองซักผา้ เตาแก๊ส เคร่ืองปรับอากาศ      

เตาอบไมโครเวฟ ตูแ้ช่ไวน์ เป็นตน้ 

 •    ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองเสียงและวีดีโอ เช่น โทรทศัน์สี   ดีวีดี และเคร่ืองเสียงสเตอริโอ เป็นตน้ 

ผลติภัณฑ์อ่ืนๆ  ได้แก่:- 

•   รถจกัรยานยนต ์  

•   จานดาวเทียม 

•   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เอสวีโอเอ 
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 ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "ซิงเกอร์" บริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทั้งในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อนใน

รูปแบบการขายตรง ผ่านร้านคา้ปลีกของบริษทัและผ่านผูแ้ทนจาํหน่าย ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศ สินคา้ส่วนใหญ่ท่ี

บริษัทซิงเกอร์จําหน่าย บริษัทจะใช้วิ ธีแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่ งให้ผู ้ผลิต

ภายในประเทศผลิตให้เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบนับริษทัซิงเกอร์ยงัคงถือหุ้นกว่าร้อยละ 99 ในสองบริษทัไดแ้ก่ บริษทั 

อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั และ บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั    
 

โครงการผลติภัณฑ์ใหม่   
 

 บริษทัไดแ้นะนาํผลิตภณัฑใ์หม่  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหห้ลากหลายมากข้ึน และสามารถ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการขาย ผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีบริษทัจดัจาํหน่ายอยูแ่ลว้ บริษทัยงัคงใชก้ลยทุธ์การขายตรงเป็นหลกั 

มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดป้านกลางลงมา อาศยัในเขตชนบทและชานเมือง 
 

“ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เอสวีโอเอ ” บริษทัไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพและช่องว่างในตลาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลในประเทศไทยท่ียงัมีแนวโนม้ขยายตวัไดอี้กมากมีเพียง 18% ของครัวเรือนในประเทศไทยท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ใช้ และช่องทางการจดัจาํหน่ายปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงักระจุกตวักนัอยู่ในตวัเมืองซ่ึงมีการแข่งขนักนัสูง กลุ่มลูกคา้

เป้าหมายของบริษทัเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลางถึงระดบัล่าง ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชแ้ละอยูน่อกตวั

เมือง บริษทัจึงไดต้ดัสินใจนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์ “เอสวีโอเอ”  เขา้มาจาํหน่าย โดยร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบั บริษทั เอสวี

โอเอในการคดัเลือกและผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมาย และไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการบริการหลงั

การขายถึงบา้นลูกคา้ใหอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 

ช่องทางการขายแนวใหม่กบัสินค้าที่มีการเติบโตเต็มที่แล้วในตลาด 
 
 บริษทัทราบดีว่าตลาดหลกัของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เช่น โทรทศัน์ และ ตูเ้ยน็ ไดเ้ติบโตอย่างมาก มี

ส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงและมีอตัราส่วนความเป็นเจา้ของท่ีสูง (90% - 98%) เพื่อตอบสนองทางการตลาดและเพื่อการ

เติบโตและการพฒันาของบริษทั ทางบริษทัไดใ้ชแ้ผนเชิงรุกทางการตลาดในการขายสินคา้หลากหลายข้ึน และมีการ

ตีแลกเปล่ียน (Trade In) สินคา้ยีห่อ้ต่างๆ ดว้ยเช่นกนั 

 แผนโดยรวมของบริษทัคือการใชค้วามไดเ้ปรียบในจุดยนืท่ีโดดเด่นในตลาด ซ่ึงกคื็อ การเป็นหน่ึงในบริษทั

ท่ีมีการดาํเนินงานแบบขายตรงทัว่ประเทศเพ่ือเสนอขายสินคา้ในรูปแบบเทรดอิน 
 
บริษัทย่อย 
 

•   บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากดั  

บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั ประกอบธุรกิจตวัแทนขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตให้แก่บริษทัประกนัภยั ใน

ปัจจุบนั ไดแ้ก่ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั โดยให้พนกังานขายของบริษทั ซิงเกอร์ เฉพาะท่ีมีใบอนุญาต

ตวัแทนประกนัชีวิต เป็นผูข้ายกรมธรรมใ์หแ้ก่ลูกคา้  
 

•   บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั    

บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นโรงงานประกอบ จกัรเยบ็ผา้ เตาแก๊ส มอเตอร์

จกัรอุตสาหกรรมเบา และนํ้ามนัจกัร เพ่ือใหบ้ริษทัซิงเกอร์นาํไปจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดย
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ตลอดจนถึงกลางปี 2545 บริษทัมีนโยบายใหห้ยดุการผลิตและการประกอบผลิตภณัฑด์งักล่าวขา้งตน้ แลว้ใชว้ิธี

นาํเขา้ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากต่างประเทศโดยตรงแทน ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ทุนของการนาํเขา้ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปตํ่า

กวา่ตน้ทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาวา่ควรจะดาํเนินธุรกิจใดต่อไป    

 

2.3  โครงสร้างรายได้  
 
โครงสร้างรายได้(รวมดอกเบีย้รับฯ)ของบริษัท  ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์และสายผลิตภัณฑ์  แบ่งได้ดังต่อไปนี ้:-  

                             (หน่วย  : พนับาท) 

มูลค่าการจําหน่ายในประเทศ 

แยกตามผลติภัณฑ์ 

2550/2007 

 

% 2549/2006 

 

% 

     รถจกัรยานยนต ์ 625,864 25 1,468,739 39 

     เคร่ืองซกัผา้   452,705 19 627,744 17 

     ตูเ้ยน็   325,392 13 559,331 15 

    โทรทศัน์สี   

     ตูแ้ช่ 

324,080 

244,742 

13 

10 

492,514 

217,093 

13 

5 

     จกัรเยบ็ผา้   139,401 6 122,409 3 

รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 2,112,184 86 3,487,830 92 

      ผลิตภณัฑอ่ื์นในประเทศ 355,284 14 285,966 8 

มูลค่าการจาํหน่ายต่างประเทศ -  -  

รวมรายได้จากขายและดอกเบีย้รับฯ     2,467,468 100 3,773,796 100 

 

อัตราการเพิม่ ( ลด ) ของมูลค่าการจําหน่าย  2550/2008 2549/2006  

 (34.62%) (42.55%)  

 

หมายเหตุ     บริษทัดาํเนินธุรกิจขายสินคา้ในส่วนงานทางธุรกิจเดียว และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภมิูศาสตร์เดียวคือ 

ในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

สายผลติภัณฑ์/ผลติภัณฑ์ ลกัษณะ 

 ตู้เยน็  ประกอบดว้ยตูเ้ยน็ประตูเดียว แบบ  “ Direct Cool ”  ตั้งแต่ขนาด 5.8 – 6.3  คิว 

และตูเ้ยน็สองประตูแบบ “ No Frost”  ขนาด   ตั้งแต่ 6.4 – 15.2  คิว มีมากมาย

หลากสี ใหเ้ลือก ทั้งหมดไดม้าตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 

 ตู้แช่เคร่ืองด่ืมและตู้แช่แข็ง  มีทั้งแบบตั้ง ขนาด 8.8, 11.6 และ 36 คิว และแบบนอน ขนาด  6.5  และ 9.5 คิว 

แบบมีลอ้เล่ือนและไม่มี  

 ตู้แช่ไวน์    จุไวน์ได้ 48 ขวด ระบบการควบคุมอุณหภูมิคงท่ีเพ่ือรักษารสชาติของไวน์ 

คอมเพรสเซอร์รับประกนั 5 ปี 

 ตู้ทํานํ้าร้อน - นํ้าเยน็    ตู้ท ํานํ้ าเย็น ขนาดความจุ 4.36 ลิตร รูปทรงสวยงาม เย็นจัด  ประหยดัไฟฟ้า 

ควบคุมความเยน็ดว้ยเทอร์โมสตรัท 

 โทรทัศน์ โทรทศัน์สีจอแบนขนาดตั้งแต่ 21-34 น้ิว ให้ภาพคมชดัและมีระบบป้องกนัรังสี 

X-ray เพ่ือถนอมสายตา ระบบเสียงเอวี สเตอริโอ 2 ภาษา พลงัเสียงหนักแน่น

ด้วยเทคโนโลยี Music Engine  มีช่องต่อ AV IN/OUT  ตั้ งเวลาเปิด/ปิดเคร่ือง

ล่วงหนา้อตัโนมติั  พร้อมรีโมทคอนโทรล 

 เคร่ืองซักผ้า   

         แบบ 2 ถงั ก่ึงอตัโนมติั 
 
        แบบถงัเด่ียว อตัโนมติั 

 

ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 5.5 – 10 กิโลกรัม มีสีสรรสวยงาม 
 
ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 7.0 และ 10 กิโลกรัม ระบบควบคุมการ

ทาํงานสมองกล แบบ Fuzzy Logic มีโปรแกรมตั้งเวลาซกัล่วงหนา้  

 จักรเยบ็ผ้า 

 ฝีเขม็ตรงพร้อมโต๊ะ และขา 

 
 
 ฝีเขม็ตรง-ซิกแซ็ก  

      พร้อมโต๊ะ และขา 
 
ซิกแซ็กริมผา้ 

 
 
กระเป๋าห้ิว อิเลค็โทรนิกส์ 

 
 
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
อุตสาหกรรมฝีเขม็ตรง 

 
 
ก่ึงอุตสาหกรรมซิกแซ็ก 

 

 
 
จกัรซิกแซ็กริมผา้อุตสาหกรรม 

 

 

- ลอ็คความยาวของฝีเขม็ได ้วงลอ้จกัรขนาดใหญ่ เพ่ิมนํ้าหนกัในการส่งกาํลงั 

เยบ็ฝีเขม็ตรงเพียงอยา่งเดียว 
 
- เยบ็ลวดลายซิกแซ็กไดถึ้ง 30 ลาย หวัจกัรทาํจากเหลก็หล่อ ทนทานกระสวย 

แบบอพอลโลฮุค ตีนกดผา้แบบงบัติด ใส่ไส้กระสวยดา้นหนา้ 
 
- เยบ็ซิกแซ็กริมผา้ด้าย 3 เส้น ความเร็วรอบสูงสุด 3,000 รอบต่อนาที เสาเข็ม

เอียงสะดวกต่อการเยบ็ ฟันส่ง 2 แถว 
 
-  จาํนวน 6 – 28 ลวดลาย สามารถปรับเป็นฟรีอาร์ม ปรับตาํแหน่งเขม็ได ้ใส่เข็ม

ทางเดียว ตีนกดผา้แบบงบัติด 
 
- เยบ็ฝีเข็มตรง  และเยบ็ลวดลายซิกแซ็กได้ตั้งแต่ 50 ลวดลาย จนถึง 500 กว่า

ลวดลาย  บางรุ่นสามารถเยบ็ปักลวดลายอตัโนมติั  เคล่ือนยา้ยสะดวก ประหยดั

พ้ืนท่ี 
 
-   ความเร็วรอบสูงสุด 4,500 รอบต่อนาที เหมาะสาํหรับเยบ็ผา้บางถึงผา้ค่อนขา้ง

หนา ระบบนํ้ามนัหล่อล่ืนอตัโนมติั 
 
-   ความเร็วรอบสูงสุด 2,000 รอบต่อนาที เยบ็ไดท้ั้งฝีเข็มตรง ซิกแซ็ก และลาย

ปัก ชุดกรอดา้ยประกอบติดบนหัวจกัรเหมาะสําหรับเยบ็ผา้บางถึงผา้ค่อนขา้ง

หนา ระบบนํ้ามนัหล่อล่ืนอตัโนมติั 
 
-  เยบ็ตะเขบ็ริมผา้กนัชายลุ่ย  เยบ็มว้นริมผา้   และเยบ็ซิกแซ็กริมผา้ยดื มีตั้งแต่  

แบบ 3, 4 และ 5 เส้น ความเร็วสูงสุดต่อรอบ 6,500 รอบต่อนาที มี ฟิลเตอร์ทาํ
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หนา้ท่ีแยกเศษผง หรือเศษดา้ยท่ีปะปนออกจากนํ้ามนั มีระบบหล่อเยน็พิเศษ

บริเวณเขม็ ปุ่มปรับความยาวชนิดพิเศษ ความยาวฝีเขม็สูงสุด 3.6 ม.ม. 

 เข็มจักร  นํา้มัน  กรรไกร  

 

-เขม็จกัร สาํหรับใชใ้นบา้นและใชใ้นงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทข้ึนอยูก่บั

การใชง้าน  

-นํ้ามนัเป็นนํ้ามนัเอนกประสงคส์าํหรับใชใ้นบา้นหล่อล่ืนต่างๆจนถึงนํ้ามนัจกัร

อุตสาหกรรม  

-กรรไกร  มีหลายขนาดตั้งแต่ 8 น้ิว, 9 น้ิว และ 10 น้ิว เลือกใชไ้ดต้ามประเภท

ของงาน 

 เคร่ืองเสียงโฮมเธียเตอร์ 

     

ใหก้าํลงัเสียงครบถว้นสมจริงดว้ยระบบเสียง Hi-Fi Dolby Digital กาํลงัขบั 

500W RMS สมบูรณ์แบบดว้ยชุดลาํโพงรอบทิศทาง 5 ตวั ดีไซน์ลายไมสี้บีช

สวยงาม  

 เคร่ืองเล่นดีวดีี 

 

  

ตวัเคร่ืองบางเพียง 40 มม.สามารถเล่นแผน่ไดท้ั้ง DVD/ DVD-R/ DVD+R/ 

DVD-RW/ DVD+RW/ SVCD/ VCD/ DVCD/ CD/ CD-R/ MP3/ KODAK 

PICTURE CD ระบบคาราโอเกะ ช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง ช่องสญัญาณเสียง 

ดิจิตอลแบบ CO-AXIAL 

 เตาแก๊ส 

                                                               

  

พร้อมเตาอบเอนกประสงคด์า้นล่าง ท่ีแขวนผา้กนัเป้ือนดา้นหนา้ตูอ้บ ประตูตูอ้บ

เป็นกระจกทนความร้อนชนิดใส มีลิ้นชกัดา้นล่าง สามารถใชอุ้่นอาหารดว้ย

ภาชนะแกว้ กระเบ้ือง 

 เตาอบไมโครเวฟ   ใหค้วามร้อนดว้ยระบบกระจายแบบคล่ืน ตั้งความร้อนได ้ 9 ระดบั มีระบบ 

Sterilized ช่วยใหภ้ายในเคร่ืองปราศจากแบคทีเรีย 

 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั  ขนาดตั้งแต่  9000, 12,000 และ 18,000 บีทีย ู5 โปรแกรม อตัโนมติั 

ฟิลเตอร์ทาํความสะอาดง่าย Turbo Power เยน็เร็วภายใน 20 นาที ประหยดัไฟ

เบอร์ 5 และมีรีโมทคอนโทรลไร้สาย 

 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ความจุ 1.8 ลิตร ระบบตดั/อุ่นอตัโนมติั เกบ็ความร้อนนาน 6  ชัว่โมง 

 เคร่ืองป่ันเอนกประสงค์ มีทั้งโถบด โถป่ัน ขนาดจุ 1.5 ลิตร ใบมีดแสตนเลส 3 กา้น ปุ่มปรับความเร็ว5 

ระดบั ท่ีเกบ็สายใตม้อเตอร์ปรับความยาวสายได ้

 เคร่ืองรีดผ้า เป็นแผน่ความร้อนขนาดใหญ่ ทาํใหเ้พ่ิมพ้ืนท่ีช่วยลดระยะเวลาในการรีด เหมาะ

สาํหรับใชใ้นบา้น ร้านซกัรีด และในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีระบบความ

ปลอดภยัสูง  เพราะเม่ืออุณหภูมิร้อนถึงจุดท่ีตั้งไว ้ เคร่ืองจะตดัเองโดยอตัโนมติั  

 เคร่ืองทํานํา้อุ่น เคร่ืองทาํนํ้าอุ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขนาด 4,500 วตัต ์ เลือกปรับอุณหภูมิได้

ตามท่ีตอ้งการ พร้อมความปลอดภยัสูงสุดดว้ยระบบ ELCB ตดัไฟอตัโนมติัเม่ือ

เกิดกระแสไฟร่ัว 

 คอมพวิเตอร์ SVOA คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะของบริษทั SVOA พร้อมบริการหลงัการขาย Onsite 

Service 2 ปี 

 รถจักรยานยนต์ รถครอบครัว 4 จงัหวะ  เนน้ดา้นประโยชน์ใชส้อยในชีวิตประจาํวนัรวมถึงรถ

สปอร์ตครอบครัว ท่ีเนน้ดา้นสมรรถนะ 

 จานดาวเทียมสามารถ DTH จานดาวเทียม DTH ทางเลือกใหม่ในการรับชมโทรทศัน์ ดว้ยสญัญาณรายการ

โทรทศัน์โดยตรงจากดาวเทียมสู่ผูช้มตามบา้นเรือน หรือ Direct To Home :DTH 

บนคล่ืนความถ่ีแบบ KU-Band จานขนาดเลก็ติดตั้งสะดวกง่ายดาย เพ่ือการ

รับชมรายการโทรทศัน์ไดสู้งสุดถึง 37 ช่อง ( Free TV 29 ช่อง และ NBT Cable 

TV 8 ช่อง ) คุณภาพของสญัญาณภาพและเสียงคมชดัทุกพ้ืนท่ี  
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3.2. ตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 
กลยุทธ์ในการแข่งขัน  

 

   บริษทัใชก้ลยทุธ์การขายตรงในระบบเช่าซ้ือควบคู่ไปกบัการขายเงินสด ทั้งน้ีการขายแบบเช่าซ้ือดาํเนินไป

ภายใตก้ารควบคุมท่ีรัดกุมโดยสมํ่าเสมอเพื่อให้มีหน้ีเสียนอ้ยท่ีสุด  สินคา้ท่ีบริษทัจาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่า

เทียมกบัสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ราคาจาํหน่ายเงินสดของสินคา้ใกลเ้คียงกบัสินคา้ยี่ห้ออ่ืน โดยกลุ่มลูกคา้ของ

บริษทัฯ เป็นลูกคา้ในกลุ่มประชาชนตามชนบท โดยบริษทัฯ ไดแ้บ่งระบบการขายของบริษทั แบ่งออกเป็น 5 ระบบ 

ดงัน้ี 

 

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขาย ท่ีผูข้าย และผูเ้กบ็เงินเป็นบุคคล คนเดียวกนั  

2. ระบบ “ Singer Direct Plus ” เป็นระบบการขาย ท่ีผูข้าย และผูเ้กบ็เงินเป็นคนละบุคคลกนั 

3. ระบบ “Singer New Model”  เป็นระบบการขายแบบใหม่ท่ีพัฒนามาจากระบบ Singer Direct กับ Singer 

Direct Plus ท่ีผูข้ายและผูเ้ก็บเงินเป็นคนละบุคคลกนั แต่เพิ่มเติมให้มีการควบคุมดูแลและรับผิดชอบร่วมกนั

มากข้ึน 

4. ระบบขายส่ง เป็นการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายใหม่ใน Modern Trade โดยเนน้สินคา้

จกัรเยบ็ผา้และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ภายในบา้น 

5. ระบบ “Smart Select” เป็นระบบการขายสินคา้มือสองดว้ยแนวความคิดแบบ “Cash and Carry” ซ่ึงไดเ้ร่ิมเปิด

สาขาแรกแลว้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2550 

 

ทางด้านกลยุทธ์สําหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทตูเ้ยน็ และโทรทศัน์ ซ่ึงมีอตัราการครอบครองสูง และตลาดมีอตัราการเติบโตนอ้ย บริษทัได้

ใชก้ลยทุธ์ในการเทิร์นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดการขายให้สูงข้ึน ซ่ึงกล

ยทุธ์น้ีบริษทัยงัไดค้รอบคลุมไปถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกดว้ย เช่น เคร่ืองซกัผา้ ตูแ้ช่ ตูแ้ช่แขง็ หรือเตา

แก๊ส ประกอบกบัการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และปรับปรุงคุณภาพของสินคา้

ให้ดีข้ึน และนอกจากน้ีบริษทัยงัไดน้าํสินคา้ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึนอีกดว้ย 

เช่น จานดาวเทียม หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ของบริษทัท่ีว่า  “ซิงเกอร์ นาํความสุขสู่ทุก

ครัวเรือน ดว้ยสินคา้ท่ีคดัสรร เรามุ่งมัน่เป็นผูช้ี้นาํในธุรกิจเงินผอ่น” 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

 บริษทัดาํเนินการขายตรงเป็นหลกั มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และมากกว่า

ร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซ้ือ บริษทัขายสินคา้ผ่านร้านสาขาของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัมีจาํนวน 

ทั้งหมด 211 สาขาทัว่ประเทศ มีพนกังานขายจาํนวน 6,406 คน บริษทัมีการฝึกอบรมพนกังานขายใหมี้ความรู้ความ

เขา้ใจในผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงพนกังานขายเหล่าน้ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการขยายการตลาดของบริษทั  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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 สําหรับการควบคุมคุณภาพของบญัชีเช่าซ้ือ บริษทัมีการตรวจสอบภายหลงัการขาย โดยจดัให้มีผูต้รวจ

สอบบญัชี (Account Checker) ทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของการเช่าซ้ือวา่มีการขายสินคา้ใหแ้ก่ผูเ้ช่าซ้ือใน

ราคาท่ีแจ้งแก่บริษัทจริง โดยมีการออกเยี่ยมผูเ้ช่าซ้ือถึงบ้าน ปัจจุบันบริษัทมีผูต้รวจสอบบัญชี 135 คน ทําการ

ตรวจสอบบญัชีเช่าซ้ือทัว่ประเทศ นอกจากน้ีท่ีสํานักงานใหญ่ยงัมีหน่วยงานควบคุมการปฏิบติังานของ ผูต้รวจสอบ

บญัชีและตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญาเช่าซ้ือ   

 

(ข)  แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 
 

 สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2551 โดยภาพรวม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณการแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยในปี 2551 โดยประเมินวา่ ปัญหาราคานํ้ามนัจะทาํใหอ้ตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2551 เร่งตวัสูงข้ึนมาอยู่

ระหว่างร้อยละ 2.7-4.0 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 3.3 จากระดบัร้อยละ 2.3 ในปี 2550 ภายใตส้มมติฐานดงักล่าว 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดวา่ เศรษฐกิจไทยในปี 2551 อาจขยายตวัในระดบัใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ โดยมีค่า กลางอยูท่ี่ 

ประมาณร้อยละ 4.6 และมีช่วงกรอบประมาณการระหวา่งร้อยละ 4.0 – 5.2 

 

 ทั้งน้ี ตามนโยบายของรัฐบาลมีโครงการ ลงทุนขนาดใหญ่จาํนวนมาก จึงตอ้งมีแผนบริหาร การจดัหาเงิน

ลงทุนอย่างเหมาะสม ซ่ึงรัฐบาล มีแนวโน้มจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัทาํงบประมาณขาด ดุลต่อไปอีกในปีขา้งหน้า โดย

ขอ้มูลของกระทรวง การคลงัในเบ้ืองตน้ระบุถึงการเตรียมการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2552 วา่อาจ จะตั้ง

วงเงินขาดดุลงบประมาณสูงข้ึนกว่าในปี 2551 อย่างไรก็ตาม ทางการควรพิจารณาขอบ เขตการใชจ่้ายของภาครัฐ

อย่างเหมาะสม โดยดูแลสถานะการคลงัไม่ให้ขาดดุลต่อเน่ืองนานเกินไป เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อระดบัหน้ี

สาธารณะในอนาคต อีกทั้งการขาดดุลงบประมาณควรมุ่งเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันา ความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศในระยะยาว มากกวา่การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ หรือกระตุน้เศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้น 

 

ธุรกจิเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในธุรกิจแบบเช่าซ้ือ มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู ่2 กลุ่มหลกัๆ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกคา้และลกัษณะท่ี

ต่างกนั 

กลุ่มแรกมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บจ. จีอี  แคปปิตอล (ประเทศไทย) บจ. เซทเทเลม 

(ประเทศไทย) และ บมจ. อิออน  ธนสินทรัพย ์ ซ่ึงผูป้ระกอบการแต่ละรายนั้น  นอกเหนือจากการให้บริการธุรกิจ

เช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้ยงัมีบริการสินเช่ือเช่าซ้ือสินคา้อีกหลายประเภท เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน  

เฟอร์นิเจอร์  รถจกัรยานยนต ์ และเคร่ืองดนตรี เป็นตน้ 

กลุ่มท่ีสองซ่ึงจะมุ่งเน้นในดา้นสินคา้ท่ีมีอายุการใชง้านยาวนานและสินคา้จาํพวกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน

บา้น มีอยู่ 3 บริษทัหลกัคือ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บมจ. ไมดา้ แอสเซท  และ บมจ. ดี อี แคปปิตอล บริษทั

เหล่าน้ีดาํเนินการขายตรงแบบเช่าซ้ือผ่านทางร้านสาขา และ พนกังานขาย / พนกังานเก็บเงิน ซ่ึงในช่วงปีท่ีผ่านมา 

บมจ. ดี อี แคปปิตอล  ไดห้ยดุการดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือ  และ  บมจ. ไมดา้ แอสเซท  กล็ดขนาดธุรกิจดา้นใหเ้ช่าซ้ือ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าลง และทั้ง  2  บริษทั ไดเ้ปล่ียนไปดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนแทน จึงส่งผลให้ปัจจุบนั บมจ. ซิงเกอร์ประ

เทศไทย เป็นเพียงรายเดียวท่ียงัดาํเนินธุรกิจในตลาดเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ  ซ่ึงถือว่าเป็นบริษทั

ผูข้ายตรงแบบเช่าซ้ือท่ีมุ่งเน้นในดา้นสินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนานและสินคา้จาํพวกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

รายใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

ลกัษณะของตลาดท่ีเน้นสินคา้ท่ีมีอายุการใชง้านยาวนานคือมีอายอุยูใ่นตลาดยาวนานและในปัจจุบนัก็มี

สัดส่วนการครอบครองสูง  ซ่ึงไดแ้ก่  โทรทศัน์ ,  ตูเ้ยน็  และยงัพบว่าเคร่ืองซักผา้ก็มีสัดส่วนการครอบครองใน

ระดบัสูงต่อจากสินคา้ทั้งสองชนิดแรก ในส่วนของตลาดนั้นมีขอ้จาํกดัของศกัยภาพในการเติบโต สําหรับตูเ้ยน็มี

การคาดการวา่จะโตถดถอยลดลง -3% ในปี 2551 และ สาํหรับ โทรทศัน์คาดวา่จะโตประมาณ 3% การเติบโตจะมา

จากทีวีพลาสม่า และ จอแอลซีดี ซ่ึงคาดว่าจะโต 18% และ 35% เน่ืองจากมีการปรับลดราคาขายลงอย่างต่อเน่ือง

ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราคาจาํหน่ายลดลงอยู่ในระดบัราคาท่ีสามารถเป็นเจา้ของไดง่้ายข้ึน ทาํให้มีความตอ้งการสูง

เพิ่มข้ึนมาก  

จากการท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ และ ตูเ้ยน็ ซ่ึงถือเป็นสินคา้ท่ีมีสดัส่วนการ

ครอบครองท่ีสูง จึงทาํใหก้ารเพิ่มยอดขายเป็นไปไดย้าก แต่ผูบ้ริหารของบริษทัซิงเกอร์ประเทศไทยกลบัมองวา่

สามารถท่ีจะเพิ่มยอดขายไดด้ว้ยการนาํหลกัการตลาดของสินคา้ทดแทน (Replacement Market) โดยอาศยักลยทุธ์ตี

แลก (Trade-in) สินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นของลูกคา้ทุกชนิดทุกยีห่อ้มาแลกกบัสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหม่ของ

ซิงเกอร์ในราคาตั้งแต่ 1,000 – 4,000 บาทพร้อมกบัเง่ือนไขการผอ่นสบายๆกบัร้านสาขาซิงเกอร์ท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัในการเพิ่มสดัส่วนทางการตลาดของสินคา้ทุกชนิดท่ีบริษทัจดัจาํหน่าย 

 

รถจักรยานยนต์ 

ในปี 2550 ยอดขายรถจกัรยานยนตสู์งเกิน 1.59 ลา้นคนั โดยมีอตัราการเติบโตลดลงจากปี 2549 ถึง 17% 

จากปัจจยัลบสาํคญัคือ สภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจและการหดตวัในการบริโภค  บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดทิศทางจาํหน่ายรถจกัรยานยนตข์องบริษทัฯ ในปี 2551 ซ่ึงเน้นการขายรถจกัรยานยนต์

มือสองเป็นหลกั   พร้อมกบัการขายรถจกัรยานยนตใ์หม่ควบคู่กนัไปแต่จะจาํกดัจาํนวนรถจกัรยานยนตใ์หม่ โดย

บริษทัฯ ไดมี้การควบคุมการปล่อยสินเช่ือจากส่วนกลางอยา่งรอบคอบมากข้ึน  ซ่ึงรวมไปถึงการใชข้อ้มูลจากบญัชี

แบลคลิสตข์องบริษทัฯ  และมีการตรวจสอบขอ้มูลกบับริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติอีกดว้ย 

 

จักรเยบ็ผ้า 

  สินคา้อุปโภคบริโภคหลายประเภทท่ีผลิตใชใ้นชีวิตประจาํวนั อาทิ เส้ือ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเทา้ 

ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ฯลฯ ลว้นแลว้แต่ใช้จกัรเยบ็ผา้ในการผลิตทั้งส้ิน จกัรเยบ็ผา้จึงเป็นสินคา้ท่ีใช้กนัอย่าง

แพร่หลาย ทั้งในรูปของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึง จกัรเยบ็ผา้ทัว่ไปท่ีสาํหรับใชภ้ายในบา้น 

ตลาดของจกัรเยบ็ผา้สามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คือ จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรมท่ีนาํมาใชต้ดัเยบ็

เคร่ืองอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสาหกรรม และจกัรเยบ็ผา้ธรรมดาท่ีนาํมาใชต้ดัเยบ็ภายในครัวเรือน   สาํหรับยีห่้อท่ี

วางจาํหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาดจกัรเยบ็ผา้ในประเทศไทย ไดแ้ก่  ซิงเกอร์  จาโนเม่  เอลน่า   เบอร์นิน่า บรา

เดอร์ และจูกิ  ทั้งยงัมีจกัรเยบ็ผา้ราคาถูกท่ีนาํเขา้จากประเทศจีนอีกหลากหลายยีห่อ้ท่ีเขา้มาแข่งขนักนัในธุรกิจน้ี   
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 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 15 

เน่ืองจากจกัรเยบ็ผา้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคงทนและมีอายุการใชง้านยาวนานพอสมควร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการใช้

งานท่ีเหมาะสมกบัจกัรเยบ็ผา้แต่ละประเภทดว้ย   อตัราของการแทนท่ีจึงมีน้อยมาก ประกอบกบัการเปล่ียนแปลง

ของสังคมไทยท่ีมกัจะซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปมาสวมใส่แทนการตดัเยบ็ดว้ยตนเอง เพราะมีรูปแบบทนัสมยั ราคาถูก 

สะดวกสบายกวา่ท่ีจะมาออกแบบและตดัเยบ็ดว้ยตนเอง  จึงทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตของยอดจาํหน่าย จกัรเยบ็ผา้

ธรรมดาท่ีใช้ในครัวเรือนเป็นไปได้อย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการทั้งหลายก็พยายามท่ีจะกระตุน้ความ

ตอ้งการซ้ือจกัรเยบ็ผา้ให้เกิดข้ึนดว้ยการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑ์จกัรเยบ็ผา้ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน จนกลายเป็นจกัรเยบ็ผา้คอมพิวเตอร์ ท่ีมีรูปลกัษณ์สวยงาม ทนัสมยั กะทดัรัด    ใชง้านง่าย 

สามารถประดิษฐง์านไดห้ลากหลาย 
 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

 

1.)   ข้อมูลที่สําคญัโดยย่อของบริษัท 

- บริษัทฯได้ดําเนินธุรกิจจําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยี่ห้อซิงเกอร์จนเป็นท่ีรู้จักของ

ประชาชนชาวไทยมานานกวา่หน่ึงร้อยปีแลว้ 

- ในปี 2539 บริษทัฯมียอดปริมาณการจาํหน่ายตูเ้ยน็และโทรทศัน์มากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ 

- ในปี 2544 บริษัทฯได้เร่ิมมีการนํารถจักรยานยนต์มาจําหน่ายเป็นสินค้าหลักเหมือนเช่น

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลงัจากท่ีพบว่าอตัราความเป็นเจ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอนัได้แก่ โทรทศัน์และ 

ตูเ้ยน็เพิ่มข้ึนเท่ากบั 98% และ 90% ตามลาํดบัจึงทาํให้บริษทัฯคิดวา่ตลาดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเกิดการ

อ่ิมตวัแลว้ บริษทัฯจึงหันมาเน้นการขายรถจกัรยายนยนตด์ว้ยอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 32%ใน

ระหวา่งปี 2545 – 2547  

- ตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปี 2548 บริษทัฯไดมุ่้งเน้นกลยุทธ์ในการขายรถจกัรยานยนต์แบบเช่าซ้ือ

ดว้ยระบบการควบคุมสินเช่ือท่ีไม่รัดกมุจนเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาในการเกบ็เงินข้ึน 

- จนมาในปี2549 บริษัทฯจึงได้มีการยึดคืนรถจักรยานยนต์จาํนวนมากจากบัญชีเช่าซ้ือท่ีไม่มี

คุณภาพดงักล่าวจนเป็นเหตุใหย้อดรายไดข้องบริษทัฯลดลงอยา่งมากจากการยดึคืน และเม่ือมีการ

ยึดคืนบริษทัฯก็ได้มีการขายรถจกัรยานยนต์ดงักล่าวไปตํ่ากว่าราคาทุน พร้อมกบัได้มีการตั้ง

สาํรองหน้ีสูญท่ีอาจจะเกิดข้ึนจึงทาํใหใ้นปี2549 บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทุนอยา่งมากและ

ค่อยๆลดลงอยา่งเป็นลาํดบัในปี 2550 

- ในปี 2549 หลงัจากท่ีไดมี้การศึกษาขอ้มูลโดยละเอียดแลว้ บริษทัฯก็ไดมี้การปรับเปล่ียนกลยทุธ์

พร้อมทั้งให้มีการปรับโครงสร้างจนทาํให้ค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงอย่างมาก ดงัเห็นไดจ้ากผลการ

ขาดทุนท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2550  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีประกอบดว้ย :- 

          -  การปิดสาขาท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

          -  การลดจาํนวนของพนกังานขายท่ีไม่มีการขายลงถึง 2,400 คน 

           -  การลดจาํนวนพนกังานประจาํมีเงินเดือนถึง 19% ของจาํนวนพนกังานประจาํ 
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- แมว้่าบริษทัฯจะขาดทุน แต่บริษทัฯก็สามารถมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานถึง 1,100 

ลา้นบาท ในปี 2549 และ 960 ลา้นบาทในปี 2550 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2548 ท่ีมีกระแสเงินสด

สุทธิจากการดาํเนินงานติดลบเท่ากบั  864  ลา้นบาท 
 

2.) การเปลีย่นแปลงของคู่แข่งที่สําคญั 

 ในประเทศไทยมี 13 บริษทัใหญ่ๆท่ีดาํเนินธุรกิจทางดา้นการเงินให้กบัผูบ้ริโภค (Consumer Finance)ท่ี

ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) โดยท่ีมี 6 บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจทางดา้นบตัรเครดิต (Credit Card) อนัไดแ้ก่ American 

Express (Thai) (AMEX),  DINERS Club Thailand, General Card Services, Krungsriayuthaya Card (KCC), 

Krungthai Card (KTC), และ Tesco Card Services  ท่ีเหลืออีก 7 บริษทัดาํเนินธุรกิจ Non-bank อนัได้แก่  AEON 

Thana Sinsap (Thailand) (AEONTS), Cetelem, G.E. CAPITAL (Thailand) (GECT), EASY BUY, MIDA Assets 

(MIDA), D.E. Capital (D.E.) and Singer Thailand (SINGER) ซ่ึงมุ่งเน้นในการทาํธุรกิจเช่าซ้ือ และสินเช่ือส่วน

บุคคล (Personal Loan) นอกจากนั้ นก็ยงัมีบริษัทท่ีเพิ่งเข้ามาร่วมทําธุรกิจน้ีด้วยอันได้แก่ Capital OK (a Thai 

Company) และ PROMISE (Thailand) (a Japanese Subsidiary) 

 สําหรับ 7 บริษทัท่ีเป็น Non-bank ดงักล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของ

ตนเอง  ดงัเช่น AEONTS, GECT, EASY BUY และ Cetelem เป็นบริษทัท่ีส่วนใหญ่หรือทั้งหมดถือหุน้โดยต่างชาติ 

จะมุ่งเน้นธุรกิจทางขายแบบเช่าซ้ือและสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loans) กับลูกคา้ท่ีมีประวติัดีและมีรายได้

ประจาํไม่น้อยกว่า 4,000 บาท ในขณะท่ี SINGER, MIDA และ DE จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในชนบท ซ่ึง

ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอนัถือเป็นกลุ่มรากหญา้  บริษทัเหล่าน้ีดาํเนินธุรกิจแบบขายตรงซ่ึงนาํตน้ทุน

ทางการเงินพร้อมค่าใชจ่้ายของการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายมารวมอยูใ่นอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ 

 การแข่งขนัของบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัโดยท่ีบริษทัในกลุ่มแรก (AEONTS, GECT, EASY 

BUY และ Cetelem) จะแข่งขนักนัในเร่ืองของความรวดเร็วในการอนุมติัเครดิต และ อตัราดอกเบ้ีย บริษทัท่ีมีกลุ่ม

ลูกคา้เป็นเกษตกรในชนบทจะแข่งกนัในเร่ืองของการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน และการเสนอ

บริการท่ีดีทั้งก่อนการขายและหลงัการขาย ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการการขายตรงท่ีให้กบัลูกคา้โดย SINGER, 

MIDA และ DE ต่างกจ็ะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้โดยการนาํเสนอบริการและผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

 ในปี 2549 คู่แข่งโดยตรงทั้งสองบริษทัของซิงเกอร์อนัไดแ้ก่ MIDA และ DE ไดต้ดัสินใจออกจากธุรกิจน้ี

เพื่อไปทาํธุรกิจอ่ืน คงให้เหลือแค่ ซิงเกอร์บริษทัเดียวในประเทศไทยท่ีมีการดาํเนินธุรกิจขายตรงแบบเช่าซ้ือ ส่ิงน้ี

ถือเป็นโอกาสอนัยิง่ใหญ่ของซิงเกอร์ท่ีจะเติบโตในธุรกิจน้ีดว้ยช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีรู้จกั 
 

3.) จุดแข็งและโอกาสของบริษัท 

 - ยีห่อ้ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมานาน 

 - ช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับในธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

 - มีร้านสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ 

 - พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดีในการติดต่อกบัลูกคา้ 

 - ทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ 

 - กลยทุธ์การตลาดของการตีแลก (Trade-in) ท่ีถูกนาํมาใชใ้นตลาดแลกเปล่ียน (Replacement Market) ของ 
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                  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

- ไม่มีคู่แข่งขนั 
 

4.) จุดอ่อนและอุปสรรค 

  - ความไม่แน่นอนในปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
 

5.) กลยุทธ์ 

  - การกลบัมามุ่งเนน้ในตลาดเคร่ืองใชไฟฟ้าภายในบา้นดว้ยการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 

 - การกาํหนดระบบการอนุมติัเครดิตใหรั้ดกมุเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัไดบ้ญัชีเช่าซ้ือท่ีมีคุณภาพเพื่อจะ 

                  เพิ่มประสิทธิภาพในการเกบ็เงินใหดี้ข้ึน 

- เกบ็เก่ียวผลประโยชน์ใหม้ากท่ีสุดในช่วงท่ียงัไม่มีคู่แข่งขนัในธุรกิจขายตรงแบบเช่าซ้ือ 

 - นาํกลยทุธ์ตีแลก (Trade-in) สาํหรับสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทุกชนิดทุกยีห่อ้ท่ีไม่มีใครทาํมา 

                   เสนอใหก้บัลูกคา้ทัว่ประเทศ 

- เป็นบริษทัเดียวในประเทศท่ีมีเครือข่ายในการจาํหน่ายสินคา้มือสองทัว่ประเทศดว้ยราคาท่ียอ่มเยาวบ์น 

                   เง่ือนไขของการขายแบบจ่ายเงินสดและนาํสินคา้ไปไดเ้ลย (Cash and Carry) 
 

3.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การจดัหาผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ หลงัจากกลางปี 2545  บริษทัไดเ้ปล่ียนวิธีการสัง่ซ้ือ  ซ่ึงเดิมบริษทัใชว้ิธีการ

สัง่ซ้ือจกัรเยบ็ผา้จากบริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มาเป็นการสั่งซ้ือจกัรเยบ็ผา้สาํเร็จรูปโดยตรง

จากต่างประเทศแทน เน่ืองจากตน้ทุนของการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์จกัรเยบ็ผา้สําเร็จรูปตํ่ากว่าตน้ทุนการผลิตและประกอบ

ภายในประเทศ   สินคา้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากผูผ้ลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ  5 ของสินคา้ท่ีซ้ือทั้งหมด 

 ในส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  บริษทัสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM (Original Equipment 

Manufacturer) กล่าวคือ ผู ้ผลิตจะผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัท โดยผู ้ผลิตหลักซ่ึงผลิต

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นใหแ้ก่บริษทัไดแ้ก่:- 

1.  บริษทั  ไฮเออร์ อิเลค็ทริค จาํกดั (มหาชน)  สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้  

2.   บริษทั ซนัโย คอมเมอเช่ียลโซลูชัน่ จาํกดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูแ้ช่แขง็ ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม  และตูแ้ช่ไวน์   

 3.  บริษทั ไทยซมัซุง อิเลค็โทรนิคส์ จาํกดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองซกัผา้  

4. บริษทั ชาร์ปเทพนคร จาํกดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ โทรทศัน์  และสเตอริโอ   

5. บริษทั  ที ซี แอล อิเลค็ทรอนิกส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ โทรทศัน์   

6. บริษทั พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ เตาแก๊ส และตูน้ํ้าร้อน-นํ้าเยน็ 

7. บริษทั บลูสกาย อิเลคทริค จาํกดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น และหมอ้หุงขา้ว  

8. บริษทั ฮิตาชิ จาํกดั  สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่  เคร่ืองป๊ัมนํ้า 

 นอกจากสินคา้ท่ีขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  ซิงเกอร์  บริษทัยงัไดมี้การจดัหาสินคา้ยีห่อ้อ่ืนๆ เขา้มา

จาํหน่ายในร้าน ซิงเกอร์ เพื่อขยายธุรกิจและเป็นทางเลือกเพิ่มใหแ้ก่ลูกคา้  สินคา้ท่ีนาํเขา้มาจาํหน่าย  อาทิเช่น 
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รถจกัรยานยนต ์โดยสัง่ซ้ือจาก บริษทั ไทกา้  มอเตอร์เซลส  จาํกดั และ บริษทั คาวาซากิ มอเตอร์เอน็เตอร์ไพรส์  

(ประเทศไทย) จาํกดั จานดาวเทียมสามารถ DTH จากบริษทัสามารถวิศวกรรม จาํกดั และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

SVOA จากบริษทั เอสวีโอเอ จาํกดั (มหาชน) 

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประหยดัพลงังาน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงคใ์หมี้

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหน่ึง  บริษทัได้พฒันา

อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจาํหน่ายจึงเป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ่งไป

กว่านั้ น ตู้เยน็ของซิงเกอร์ได้พฒันาอีกขั้นโดยใช้นํ้ ายาทาํความเย็นท่ีไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม และไม่ทําลายชั้น

บรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซ่ึงมีค่าในการทาํลายโอโซนเป็นศูนย ์

 ทางบริษทัมีความตั้งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและ

ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

 

3.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี -  
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4. การวจิัยและการพฒันา  
 

 การวิจัยทางการตลาด 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การวิจยัทางการตลาดสาํหรับกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีบริษทัฯ  จาํหน่าย 

ในรูปแบบของการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางการตลาดกบัสถาบนัวิจยัท่ีมีช่ือเสียง นอกจากน้ีบริษทัมีการว่าจา้งบริษทัวิจยั

การตลาดเพื่อทาํการวิจยัโดยตรงกบัผูบ้ริโภค เพื่อท่ีจะศึกษาและทาํความเขา้ใจกลุ่มลูกคา้หลกัในสินคา้แต่ละประเภท 

หาขอ้มูลวา่ตราสินคา้ใดคือคู่แข่งของซิงเกอร์ในแต่ละประเภทสินคา้ ทาํความเขา้ใจถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของสินคา้

ซิงเกอร์ในแต่ละประเภทสินคา้  และเพื่อพฒันาสินคา้และบริการของซิงเกอร์ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 การพฒันาสินค้าใหม่    

 สําหรับการพฒันาสินคา้ใหม่ เน่ืองจากบริษทัสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM 

(Original Equipment Manufacturer) กล่าวคือ ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย “SINGER” ให้แก่บริษทั ซ่ึง

สินคา้ดงักล่าวไดมี้การพฒันาทางดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ อยูต่ลอดเวลาจากบริษทัฯผลิตซ่ึงเป็นผูมี้ความ

ชาํนาญทางดา้นน้ี โดยบริษทัฯเพียงแต่พิจารณาเลือกสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในปัจจุบนั เพื่อนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีดีและเหมาะสมกบัความตอ้งการให้แก่ลูกคา้ภายใต้

ช่ือ SINGER 

 นอกจากน้ีการพัฒนาสินค้าใหม่ภายใต้เคร่ืองหมาย “SINGER” แล้ว บริษัทยงัได้คัดเลือกสินค้าท่ีมี

ศกัยภาพและมีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของบริษทั ท่ีไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ “SINGER” เช่น จานดาวเทียม

สามารถ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เอสวีโอเอ ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีนอกจากจะสามารถลดตน้ทุนและระยะเวลาในการ

พฒันาสินคา้ใหม่ไดแ้ลว้ ยงัสามารถช่วยขยายตลาดใหก้วา้งขวางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
  
 การพฒันาระบบสารสนเทศ 

บริษัท ฯ ได้มีการคัดเลือก IFS Application ซ่ึงเป็นระบบ Enterprise Resource Planning มาใช้ในการ

จดัการและการบริหาร บริษทัฯ จะนาํโซลูชัน่ต่างๆ ของ IFS Application มาใชใ้นองคก์ร อาทิเช่น แอพพลิเคชัน่

ทางดา้นระบบบริหารงานบญัชี ระบบเช่าซ้ือ ระบบการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (Logistic) ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั, 

ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระบบการจดัการการให้บริการและระบบเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจ บริษทัฯ มี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาให้มีระบบขอ้มูลมีการเช่ือมโยงถึงกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ รวมถึงระบบท่ีใชใ้นการวดัผล 

ประเมินผลการทาํงานต่าง ๆ ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการดาํเนินงานของธุรกิจในทุก ๆ ดา้น เพื่อช่วยให้องคก์รบรรลุถึง

เป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน  

 ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนของการลงระบบเช่าซ้ือให้กับสาขาต่าง ๆ  กว่า สองร้อยสาขา อันเป็นระยะท่ี 1 

กาํหนดแลว้เสร็จประมาณไตรมาสแรกของปี 2552 ระบบดงักล่าวจะช่วยใหก้ารกาํกบัดูแลสาขาต่าง ๆ ทัว่ประเทศมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการลดขั้นตอน และการใชเ้อกสารต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้มีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว
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5. สินทรัพย์ของบริษัท ซิงเกอร์ฯ และ บริษัทย่อย   
  

5.1       ท่ีดนิ  อาคาร   และเคร่ืองจักร 
 

  สินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีเน้ือท่ี 22 ไร่ ตั้งอยู ่ณ ถนนสามโคก-

เสนา หลกักิโลเมตรท่ี 34 ตาํบลบางนมโค อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บนท่ีดินแปลงน้ีมีการปลูกสร้างอาคาร  

สาํนกังาน  คลงัสินคา้   และโรงอาหาร  นอกจากนั้นกย็งัมีท่ีดิน อาคาร และร้านสาขาของบริษทัซ่ึงตั้งกระจายตามจงัหวดั

ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

 จากจาํนวนร้านสาขาทั้งหมด  211  ร้าน  บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และอาคารรวม 80 แห่ง  ท่ีเหลือเป็น

ร้านสาขาท่ีบริษทัเช่า  ส่วนอาคารสาํนกังานใหญ่  ประจาํอยูเ่ลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวง

บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โดยเช่าจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม   สญัญาเช่ามีอายกุารเช่า 3 ปี  จะส้ินสุดสญัญา

ในวนัท่ี 14  มกราคม 2551  โดยในสญัญาเช่ากาํหนดค่าเช่าพื้นท่ีรวมเป็นเงิน  602,000  บาทต่อเดือน และค่าบริการรวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 367,950  บาทต่อเดือน   ซ่ึงเป็นอตัราเดียวตลอดอายสุญัญาเช่า 3 ปี  

 

       มูลค่าตามบญัชีของ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  ของบมจ. ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเท่ากบั  420,175,731 .- บาท   

 

5.2 บริษทัหรือบริษทัย่อยไม่ได้ประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

   ----- 

5.3 สิทธิหรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 
 

 สิทธิบัตร ไม่มี  

   
    เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายการคา้  “ SINGER ”  และ  “ SINGER AT HOME WORLDWIDE ” 
และ ช่ือในทางการคา้ “ ซิงเกอร์ ”  ท่ีบริษทัใชอ้ยูน่ั้น เป็นไปตามสัญญาอนุญาตการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
(Trade Mark License Agreement) โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวให้กบั The Singer 
Company B.V. ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิเฉพาะสินคา้ท่ีใช้เคร่ืองหมาย 
SINGER เท่านั้น  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 

 
ค่าธรรมเนียมการบริการ  (Offshore Service Agreement) เป็นค่าใชจ่้ายท่ี The Singer Company  BV. 

ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการบริหารจดัการ และการตลาดแก่บริษ  ัท  โดยคาํนวณจากร้อยละ  1.0 ของ
ยอดขายสุทธิ  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
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บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี  

  

5.4       เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

          รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี  

                                                                  

      ช่ือบริษทั            ประเภทกจิการและลักษณะธุรกจิ   ทุนที่เรียก       %  การถอืหุ้น        มูลค่าเงินลงทุน  

                                              ชําระแล้ว                (ตามราคาทุน)  

                                    (บาท)                (บาท)  
 

บริษัทย่อย        

 

บริษทั ซิงเกอร์                ประกอบธุรกิจนายหนา้คา้    200,000       99.70       199,400 

(โบรคเกอร์)                 กรมธรรมป์ระกนัชีวิต                    

จาํกดั 

 

บริษทั อุตสาหกรรม        ผลิตสินคา้     5,000,000      99.88      4,994,000 

ซิงเกอร์ (ประเทศ          

ไทย) จาํกดั  

                    

 

บริษัทร่วม         ไม่มี  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีจะยงัคงการถือหุ้นเท่าเดิม   ทั้งน้ีคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเป็นผูบ้ริหารท่ีคณะฝ่ายจดัการคดัเลือกจากผูบ้ริหารภายในบริษทั  ให้ทาํหน้าท่ีควบคุมดูแลในการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกัในการประกอบกิจการของบริษทั บริษทัฯ มีเงินลงทุนรวมใน

บริษทัยอ่ยเท่ากบั  5.19  ลา้นบาท  โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  0.21  ของสินทรัพยร์วม    



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2550 
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6. โครงการในอนาคต 

  ในปัจจุบนับริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจขายตรงเช่าซ้ือสาํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นมีอยูเ่พียง 3 บริษทัใหญ่ๆ

ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทัไมดา้ลิสซ่ิง บริษทั ดีอีแคปปิตอล และบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย แต่เน่ืองจากบริษทัไมดา้ลิสซ่ิง และ

บริษทัดีอีแคปปิตอลไดห้ันไปเนน้ลงทุนในธุรกิจดา้นอ่ืนคงเหลือแต่เพียงบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย ท่ียงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะ

พฒันาธุรกิจน้ีใหมี้การเติบโตเพิ่มข้ึน ดว้ยเลง็เห็นวา่อตัราการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเร่ิมอ่ิมตวัแลว้จากอตัราการ

เป็นเจา้ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ และตูเ้ยน็ท่ีมีถึง 98 และ 90 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั อีกทั้งการ

ดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือน้ีมีความเส่ียงมากท่ีจะไม่ไดรั้บการชาํระเงิน แต่ผูบ้ริหารของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทยกลบัมองวา่

การเติบโตของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์และตูเ้ยน็นั้นไม่ไดมี้แค่เพียง 2 และ 10  เปอร์เซ็นตด์งักล่าว กลบัมอง

ว่าอัตราการเติบโตของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าดังกล่าวมีถึง 98 และ 90 เปอร์เซ็นต์ภายใต้การมองตลาดแบบสินค้าแทนท่ี 

(Replacement Market) ประกอบกบัศกัยภาพของบริษทัซิงเกอร์ประเทศไทยท่ีไดด้าํเนินธุรกิจขายตรงเช่าซ้ือสําหรับ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีมามากกวา่ 100 ปี  ดงันั้นบริษทัจึงไดว้างแผนการตลาดในช่วงระยะ 2-5 ปีขา้งหนา้น้ีหนัมาพฒันาธุรกิจ

ดา้นน้ีใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการ 

- ปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นภายใตย้ีห่อ้ ซิงเกอร์ (SINGER) ใหมี้คุณภาพดีข้ึนจาก

ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

- พฒันาการใหบ้ริการหลงัการขาย ดว้ยการใหบ้ริการซ่อมถึงบา้นลูกคา้ (Service at home) สาํหรับ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทุกชนิดทุกยีห่อ้ 

- ใหบ้ริการสินคา้ตีแลก (Trade-in) สาํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทุกชนิดทุกยีห่อ้ของลูกคา้ใน

ราคาตั้งแต่ 1,000 – 4,000 บาท 

- พฒันาศูนยพ์ิจารณาเครดิตก่อนขาย (Credit Center Offices)ท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนในแต่ละเขตใหส้ามารถ

ทาํการพิจารณาเครดิตลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการขายใหมี้ประสิทธิภาพมากช้ึน 

- จดัให้มีการรับสมคัรพนกังานขายท่ีไดร้ายไดจ้ากค่านายหนา้จากการขายเพิ่มข้ึน พร้อมกบัจดัตั้ง

หน่วยขายเพิ่มข้ึน (Sale Units) 

- ฝึกอบรมให้พนักงานขายมีความรู้เร่ืองเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพื่อนําเสนอให้กบัลูกคา้ได้

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

- พฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศ (IT)ในการปฏิบติังานระหว่างสํานกังานใหญ่กบัสาขาให้เป็น

ระบบเช่ือมโยง (Net Work) ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

- จดัตั้งหน่วยงานอิสระในการติดตามหน้ีสูญท่ีเกิดข้ึน 

  ดว้ยการจดัการดงักล่าว พร้อมกบัโอกาสทางการตลาดท่ีคู่แข่งขนัโดยตรงหันไปทาํธุรกิจดา้นอ่ืน 

บริษทัคาดวา่ยอดขายจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นจะกลบัคืนมา จนทาํใหบ้ริษทัสามารถพลิกฟ้ืนกลบัมามีกาํไรได้

ภายในปี 2551 และหลงัจากนั้น บริษทัก็จะทาํการปรับปรุงและเพิ่มร้านสาขาเพื่อรองรับยอดขายและบริการท่ี

เพิ่มข้ึน 

  เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการควบคุมของ

บริษทัจนทาํให้แผนการตลาดไม่เป็นไปตามท่ีคาดคะเน ในปี 2551 บริษทัจะไม่ลงทุนในการปรับปรุงและเพิ่มร้าน

สาขา คงแต่เพิ่มพนกังานขายท่ีไดร้ายไดจ้ากค่านายหนา้จากการขายเท่านั้น 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2550 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ปัจจุบนั บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัในเครือไม่มีข้อพพิาททางกฎหมายใดๆ 

ที่มีนัยสําคญั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ. 40/2540 (ฉบบั

ประมวล)  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2550 
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8. โครงสร้างเงินทุน   
  
8.1  หลักทรัพย์ของบริษทั 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

      ทุนจดทะเบียน        : 283,500,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสามลา้นหา้แสนบาท) 

   ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน  283,500,000  หุน้ (สองร้อยแปด 

    สิบสามลา้นหา้แสนหุน้)  มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1  บาท 

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) ประกอบดว้ยหุ้น

สามญัจาํนวน  270,000,000  หุน้   (สองร้อยเจด็สิบลา้นหุน้)  

  มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1  บาท 

 (2) โครงการออกและเสนอขายหุน้ใหก้องทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัคร้ังท่ี 36 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2546 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ร่วม

โครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund – TTF) และ

ยนิยอมใหก้องทุนรวมดงักล่าวลงทุนในหุน้หรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทั ในอตัราส่วนไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนหุน้ 27 ลา้นหุน้

ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ 270 ลา้นหุน้  

ทั้งน้ีผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีจะไดรั้บเฉพาะผลประโยชน์

ในรูปตวัเงินเท่านั้น   โดยท่ีอาํนาจการบริหารงานยงัคงอยูก่บัผูบ้ริหารชาวไทยเช่นเดิม  โดยใน

เดือนตุลาตม  2546  สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอ้นุมติัให้กองทุนรวมดงักล่าวเขา้ ซ้ือ-

ขายหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 

ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2550 กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วโดยลงทุนในหุน้ของ 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํนวน 14,565,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR)  

 ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2550 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั มีหุน้สามญัของบริษทัเป็น        

หลกัทรัพยอ์า้งอิง จาํนวน 40,983,370 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.18  ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

ซ่ึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้  อนัเน่ืองมาจาก บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ไม่ใช้

สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

  •    ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ  
 

•    พนัธะผกูพนัของบริษทัฯ เกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต  
 
ในระหว่างปี 2550 บริษทัฯไดมี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมสองร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท (270,000,000 บาท) เป็น

สองร้อยแปดสิบสามลา้นหา้แสนบาท (283,500,000 บาท) ประกอบดว้ยหุน้สามญัสองร้อยแปดสิบสามลา้นหา้แสน

หุน้ (283,500,00 หุน้) มูลค่าหุน้ละหน่ึงบาท (1 บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มข้ึนจาํนวนสิบสามลา้นหา้แสน

หุน้ (13,500,000 หุน้) มูลค่าตราไวหุ้้นละหน่ึงบาท (1 บาท) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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หุ้นสามญัท่ีจะออกให้แก่กรรมการ ซ่ึงได้รับมติอนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯคร้ังท่ี 1/2550  แต่เน่ืองจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจะออกให้แก่กรรมการนั้น

นอกจากจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นรายบุคคลตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย  ซ่ึงในขณะท่ีออกรายงานน้ีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นระหว่าง

การพิจารณาอนุมติัของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการในการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวประกอบด้วย 
 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ชนิดระบุช่ือผู ้
ถือ ซ่ึงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของขอ้จาํกดัการโอน 
 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ :     13,500,000  หน่วย 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 ปีนับจากวนัท่ีไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ัง
แรก 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ (โดย
อตัราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิตามท่ีจะระบุในขอ้ 6) 
 

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : หุ้นละ 1.78 บาท  ซ่ึงเป็นราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมี
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2550 
  

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ      
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 

13,500,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิดเป็นจาํนวน
ร้อยละ  5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ ทั้งหมดของบริษทั
ซ่ึงมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 283,500,000 หุน้                                     
 

ระยะเวลาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ:         เส น อ ข าย ให้ แ ล้ว เส ร็ จ ภ าย ใน  1 ปี  นั บ จ าก วัน ท่ี ไ ด้ รั บ            
อนุญาตจาก สาํนกังาน ก.ล.ต. 
 

วนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิ :          

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูก้ ําหนดวนัออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเม่ือบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
และไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

วิธีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ : จัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังเดียวจํานวน 
13,500,000 หน่วยให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัจองซ้ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้ งน้ีภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตาม
ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ผ่านผูรั้บช่วง
ซ้ือหลกัทรัพย ์ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2550 

 

 
 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 26 

 

 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ :      ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ

บริษทัไดต้ามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 
1. ในเวลาใดๆ ภายหลงัวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2551 ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีตนได้รับการ
จดัสรรให ้
              
2. ในเวลาใดๆ ภายหลงัวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2552 ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีตนได้รับการ
จดัสรรให ้
 
3. ในเวลาใดๆ ภายหลงัวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2553 ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีตนไดรั้บการจดัสรรให ้
 

วนัและเวลาในการใชสิ้ทธิ :          ระหวา่งเวลา  9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัทาํการ ของแต่ละเดือน                                    
 

ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย : 
  

วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัครบอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ขอ้จาํกดัการโอน :          ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอน
เปล่ียนมือไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั 
 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ :         บริษทัไม่มีความประสงคจ์ะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก 
ในคร้ังน้ี เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแต่จะนําหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิของผู ้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สถานะของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ :    

หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะ
มีสิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุ้นสามญัเดิมท่ี
ออกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าของบริษทัทุกประการ  
 

นายทะเบียน :    บริษทัจะทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

สิทธิและประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจาก
สิทธิและ ผลประโยชน์ท่ีพึงมีและพึงได้
จากหุน้สามญัตามปกติ :      
                    

ไม่มี  
 

 •    ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจบัุน  
 

หุน้สามญัของบริษทัฯ ปัจจุบนัซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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8.2   ผู้ถอืหุ้น   
 

ผู้ถือหุ้นสูงสุด  11  รายแรก  ณ  วันที่   30  สิงหาคม  พ.ศ. 2550   มีดงัน้ี :-   

 

ลาํดบัที่ 

 

ช่ือ – สกลุ 

 

จํานวนหุ้น 

 

% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 

 

1. SINGER (THAILAND) B.V. 129,600,000                  48.00 

2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 40,983,370 15.18 

3. กองทุนรวม เพือ่ผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วโดยลงทุน 

ในหุน้ของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

14,565,300 5.39 

4. ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 13,489,000 5.00 

5. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 5,400,000 2.00 

6. กองทุนเปิด พรีมาเวสท ์สเปซิฟิกเฟลก็ซิเบ้ิลฟันด ์ 4,448,000 1.65 

7. ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 3,000,000 1.11 

8. บริษทั อยธุยา อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 2,997,000 1.11 

9. นางนนัทา  รุ่งนพคุณศรี 2,334,000 0.86 

10. นายประเสริฐ   อคัรประถมพงศ ์ 1,965,700 0.73 

11. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,383,770 0.51 

 

หมายเหตุ   ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก www.singerthai.co.th  ก่อนการประชุมสามญั

      ผูถื้อหุ้นประจาํปี    
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล 
 

 SINGER  (THAILAND)  B.V.   เป็น  HOLDING COMPANY  จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีประเทศเนอร์เธอร์แลนด ์
 

8.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล    
 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  อตัราการ

จ่ายเงินปันผลจะคาํนึงถึงการดาํรงเสถียรภาพทางการเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานในอนาคต 

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปียอ้นหลงั  มีดงัน้ี:-  

                                                           พ.ศ. 2550                  พ.ศ. 2549      พ.ศ. 2548 

เงินปันผลระหวา่งกาล                        -    -                                     0.10            

           เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                   -                    -                             -  

 รวมเงินปันผลจ่าย                  -    -              0.10 

 มูลค่าหุน้ละ                                        1       1                                        1                     

http://www.singerthai.co.th/
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 * ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 169 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2551 เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 41 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2551 

หมายเหตุ    1. บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

              เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2547  

         2.  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี  2527  เป็นตน้มา 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 
 

เน่ืองจากบริษทัซิงเกอร์ประเทศไทยถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 99 ในบริษทัยอ่ยดงันั้นการจ่ายเงินปันผลจึงข้ึนอยูก่บั

ความตอ้งการของผูถื้อหุน้ใหญ่ตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมายท่ีกาํหนด 
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9. การจัดการ 
 

9.1 โครงสร้างการถอืหุ้นและจัดการ 

 การจดัการ : โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ 

พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ 

  นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท ์  รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

  นายอุดม  ชาติยานนท ์   กรรมการ 

  นายสาระ  ลํ่าซาํ    กรรมการ 

  นายสตีเฟ่น เอช กูด้แมน   กรรมการ 

  นายโสภณ  ผลวิไล1   กรรมการ 

  นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์  กรรมการ 

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง    กรรมการ 

นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์  กรรมการ 

นายบุญยง  ตนัสกลุ2   กรรมการ 
 
ฝ่ายจัดการ 

  นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท ์  กรรมการผูจ้ดัการ 

  นายโสภณ  ผลวิไล   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

  นายบุญยง  ตนัสกลุ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 

  นายวิพจน์  เช่ียวชาญ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ 

  นายสยาม  อุฬารวงศ ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์   รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  นายอุดม  ชาติยานนท ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  นายสาระ  ลํ่าซาํ    กรรมการตรวจสอบ 

  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง    กรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง   ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

  นายอุดม  ชาติยานนท ์   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

  นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์  กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
 
  คณะกรรมการสรรหา 

พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช ประธานคณะกรรมการสรรหา 

  นายอุดม  ชาติยานนท ์   กรรมการสรรหา 

  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง    กรรมการสรรหา 
หมายเหตุ  
  1 แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  11 พฤษภาคม 2550  
  2 แต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2550  

 ( รายละเอียดของกรรมการ และผูบ้ริหารทุกท่าน  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ) 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจน

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์บริษทั   

 กรรมการตอ้งมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) ดาํเนินงานโดย

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส   

การดําเนินกิจการของบริษัทฯ  จะได้รับการช้ีแนะแนวทางการดําเนินธุรกิจจากบริษัท   SINGER 

(THAILAND)  B.V. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  มีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั ให้ฝ่ายจดัการปฏิบติัการให้

เป็นไปตามนโยบาย  โดยกาํหนดให้กรรมการท่ีระบุไวต้ามหนังสือรับรองของบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั

บริษทัและมีอาํนาจกระทาํกิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษทัรวมทั้งการฟ้องร้องและต่อสู้คดีและการใชสิ้ทธิ

ทางศาลดว้ยประการอ่ืนใด ตลอดจนกระทาํนิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดและ

แก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท   เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ   

คณะกรรมการบริษทัฯ จะมอบหมายอาํนาจการบริหารและการจดัการลงไปยงัฝ่ายจดัการและผูบ้ริหารลดหลัน่กนัลงไป 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 162 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2549 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม

ประชุม ไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

1) ดูแลรายงานทางการเงินและให้ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน

ทางการเงินของบริษทั ถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

2) ดูแลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และแสดง

ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในรายงานประจาํปีของบริษทั 

3) ใหค้วามเห็นในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั 

4) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

5) พิจารณารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมาย 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  169 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้าํหนดขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการผูจ้ดัการ ดงัน้ี  

 ให้กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้สามารถอนุมติั

รายการท่ีตน หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด 

กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอาํนาจหน้าที่ ดงันี ้
 

1) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการขอกูย้มืหรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษทัฯ ภายในวงเงินสาํหรับแต่ละรายการ

ไม่เกิน  300  ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเท่า 

2) ดาํเนินการ และบริหารจดัการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และสามารถอนุมติัรายการท่ีเป็นธุรกรรม

ตามปกติของบริษทัฯ เช่น การจดัซ้ือสินคา้ ยานพาหนะ วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การอนุมติัค่าใชจ่้าย 

การอนุมติัการขาย เช่าซ้ือ การอนุมติัการตดัหน้ีสูญ (โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนของบริษทัฯ)  

และการวา่จา้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่าสาํหรับแต่ละรายการท่ีไม่เกิน 30 ลา้นบาทได ้

3) ดาํเนินการ และบริหารจดัการ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล

ยทุธ์ ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้  

4) มอบอาํนาจ หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควรทาํหนา้ท่ีแทนกรรมการผูจ้ดัการ

ในเร่ืองท่ีจาํเป็น และสมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ และ

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

5) สรุปผลการดาํเนินงานเพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 

6) กาํหนดโครงสร้างองคก์ร การบริหาร  โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การ

วา่จา้ง และการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทัฯ 

7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
 

ทั้งน้ีการมอบอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอาํนาจ และ/

หรือ การมอบอาํนาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอาํนาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) กาํหนด) มีส่วน

ได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงการอนุมติัรายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณา 

อนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
 

9.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร    
 
   การสรรหากรรมการ บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อท่ีจะรับผดิชอบในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาเป็น

กรรมการ และประธานกรรมการของบริษทั คณะกรรมการบริษทัฯ และ SINGER (THAILAND)  B.V. ซ่ึงเป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ ซ่ึงถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 48 จะเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพื่อลงมติ

พิจารณา  

การสรรหาผูบ้ริหาร  บริษทัมีนโยบายท่ีจะแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเป็นคร้ังๆ ไป   

เน่ืองจากบริษทัมีโครงสร้างขององคก์รท่ีไม่ซับซ้อน ดงันั้น บริษทัฯ เห็นว่าในปัจจุบนัการพิจารณาและตดัสินใจใน

เร่ืองต่างๆ สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษทัและคณะฝ่ายจดัการ  จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก

ตามเกณฑ ์ประสบการณ์ ปริทรรศน์ ความสามารถ  
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การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมสามญัประจาํปี

ทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

1.    ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2.   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

9.3  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผู้บริหารของบริษทั สําหรับปี 2550 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  

ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทน

เพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบริษทั ค่าตอบแทนดงักล่าวเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน  
 

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2550:    บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มรีายละเอียดดังนี ้

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

 

ช่ือ –สกุล ตําแหน่ง พ.ศ.  2550 

บาท 

พ.ศ. 2549 

บาท 

พลเรือเอกหม่อมหลวง อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ 350,000 350,000 

นายอุดม  ชาติยานนท ์ กรรมการ 350,000 350,000 

นายสาระ  ลํ่าซาํ กรรมการ 325,000 325,000 

นายคริสโตฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ 325,000 325,000 

 รวมทั้งหมด  1,350,000  1,350,000 

 

หมายเหตุ   ฝ่ายจัดการทีเ่ป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ 

                                          รายการ 
 

            พ.ศ. 2550          พ.ศ.  2549 

จํานวนราย         บาท จํานวนราย         บาท 

•  ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั  และเงินรางวลั 

  

 
      7 

 
 21,852,435.- 

 
       9 

 
26,902,770.- 
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2.     ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

                                          รายการ 
 

            พ.ศ. 2550          พ.ศ.  2549 

จํานวนราย         บาท จํานวนราย       บาท 

•  ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ  

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 
       5 

 
       281,505.- 

 
       5  

 
     614,902.- 

 

9.4 รายงานการปฏิบัตติามหลักการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี
 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความ

เช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั  

พร้อมทั้งใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  กาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้  ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ระบบซ่ึงใหค้วามมัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้ทั้งหลาย จะไดรั้บการปฏิบติัโดยเท่าเทียม

กนั  ปี 2550 บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้ทั้งหมด 2 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 40 เพื่อ

พิจารณาและออกเสียงในกิจการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด คร้ังท่ี 2 ประชุม

วิสามญั  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2550  เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก

ใหม่ให้แก่กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัในการใชค้วามรู้

ความสามารถ และวิสยัทศัน์ในการบริหารจดัการบริษทั สาํหรับการจัดการประชุมผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการ

บริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม

พร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้น  เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทัในทุกวาระ  โดยนาํส่งต่อนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั  เพื่อจดัส่งให้ถึงมือผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมเกินกว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย และบริษทัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผู ้

ถือหุน้ลว่งหนา้ไวใ้น Website ของบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าว

ไดอ้ย่างละเอียด และบริษทักาํหนดสถานท่ีประชุมท่ีอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม  โดยคาํนึงถึงผูถื้อ

หุน้เป็นหลกั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิไดโ้ดยเท่าเทียมกนั และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่

สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ 

บริษทัไดมี้การจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการประชุมเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์  ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ในปี 2550 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 5 ท่าน  เหตุท่ีไม่

สามารถกาํหนดให้กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน เน่ืองจากกรรมการบางท่านมีภารกิจอยู่ในต่างประเทศ เป็น

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่และมีถ่ินพาํนักอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามแมจ้ะไม่ได้

มาร่วมประชุม ท่านเหล่านั้ นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ งได้แสดงความคิดเห็นจากวาระการประชุมของ

คณะกรรมการท่ีไดจ้ดัส่งใหไ้ปก่อนหนา้แลว้ นอกจากน้ีในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังประธานคณะกรรมการ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมช้ีแจง
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ตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นดว้ยทุกคร้ัง ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาให้อย่าง

เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสโดยเท่าเทียมกนั ในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ  และตั้งคาํถาม

ใดๆ  ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ   รวมทั้งไดบ้นัทึกประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นท่ี

สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ บริษทัมีการจดัทาํรายงานการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ี

เหมาะสมและมีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้
 

2.   ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัไดมี้การดาํเนินการให้ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียม

กนัเก่ียวกบัวนัประชุม วาระการประชุม และรายละเอียดในแต่ละวาระ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อ

หุน้ ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม

ท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ เพื่อจดัส่งให้ถึงมือผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเกินกว่าระยะเวลาท่ีกาํหนด

ไวต้ามกฎหมาย และบริษทัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไวใ้น Website ของ

บริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร  เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น

ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้พร้อมทั้งบริษทั

ไดมี้การเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ และบริษทัไดใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถ

กาํหนดทิศทางการลงคะแนนได ้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังคณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนัของ

ผูถื้อหุน้  โดยไม่เคยเสนอเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  ในวาระท่ีเลือกตั้งกรรมการบริษทั

ไดมี้การลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  

เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษัทได้กาํหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 

 รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ :  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ

ทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ฯ และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด ไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และแบบ 56-1 แลว้  
 

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

- กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ตาม มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

- ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก    

หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ในระหว่างปีท่ีผ่านมา  กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่าง

เคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ีหา้มเลย 
 

3.   บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัมีการกาํหนดเป็นนโยบายของบริษทั โดยใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะ

เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน  ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่  
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ลูกคา้ เจา้หน้ี   ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ต่างๆ   ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้กบับริษทั ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างความสาํเร็จในระยะ

ยาวของบริษทั   ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหสิ้ทธิของผู ้

มีส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี  เช่น  การท่ีบริษทัไดรั้บประกาศเกียรติคุณและตราสัญลกัษณ์ จากสาํนกังาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.)  3 รางวลัพร้อมกนัในปี 2546 และปี 2550 ประกอบด้วย การจดัทาํฉลาก

กาํกบัสินคา้ไดถู้กตอ้งตามกฏหมาย  การโฆษณาสินคา้และบริการท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค และการใชส้ัญญาท่ีเป็น

ธรรมต่อผูบ้ริโภค โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูบ้ริโภค   บริษทัมีศูนยใ์ห้บริการขอ้มูลกลางทาง

โทรศพัท ์  ซ่ึงรับขอ้ร้องเรียนตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยเรียกวา่ Call Center  หมายเลขติดต่อ 0-2234-7171 

 สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังาน บริษทัไดใ้ห้

ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยไดก้าํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษทั  และไดแ้จก

ให้แก่ผูบ้ริหารทุกท่านเพื่อทราบและถ่ายทอดสู่พนักงาน  โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและภาคสนาม  เพื่อให้

พนักงานบริษทัทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

คู่แข่งทางการคา้ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ กาํหนดให้การเผยแพร่ขอ้มูลและการส่ือสารขององคก์รเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษทั  โดย 

ไดจ้ดัให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษทัฯ และเป็นส่ือกลาง

ระหวา่งฝ่ายจดัการ ในการส่ือสารและเปิดเผยขอ้มูลแก่ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ตลอดจนนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไป ให้

มีความชดัเจน และโปร่งใส   ตลอดจนช่วยกาํกบัดูแลเพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ มีการดาํเนินการท่ีไม่ขดัต่อขอ้กาํหนด

ใดๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ในปี 2550 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ได้จดัให้มีการประชุม

นกัวิเคราะห์ ณ ท่ีทาํการบริษทั  ไดมี้การเปิดเผยสาระสนเทศและรายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

และภายในกาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด เพื่อให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทักบัผูล้งทุน  ผู ้

ถือหุ้น  นกัวิเคราะห์  และประชาชนทัว่ไป  ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดงักล่าวไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท ์  

0 2352 4777 ต่อ 4201 หรือ e-mail address: chank@singerthai.co.th 

คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํข้ึน มีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้น โปร่งใส  งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป  โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและ

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป  ท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ท่ีครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล  สาํหรับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  ปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็น

อิสระ และไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  ความเห็น

mailto:chank@singerthai.co.th
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ของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปีแลว้  คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม  2550 

สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นดงัน้ี :- 

คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  

ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทน

เพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน   โดยฝ่ายจดัการท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ซ่ึงถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 48 ของบริษทั ค่าตอบแทนดงักล่าวเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผล

การดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

หมายเหตุ :  รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ริหารปรากฏอยูใ่นหัวขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัและผูบ้ริหารของบริษทั สาํหรับปี 2550 
 

5.   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจน

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์บริษทั กรรมการต้องมี

ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ ดาํเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อ   ผู ้

ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางของข้อพึงปฏิบัติท่ีดี

สาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ปัจจุบันแม้ว่าการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ   จะได้รับการช้ีแนะแนวทางการดาํเนินธุรกิจจากบริษัท 

SINGER (THAILAND) B.V.  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  แต่กจ็ะมีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั    ใหฝ่้าย

จดัการปฏิบติัการให้เป็นไปตามนโยบาย  และกลยุทธ์ของบริษทั  พร้อมทั้งคอยให้คาํปรึกษา  และเฝ้าสังเกตการ

ทาํงานของฝ่ายจดัการ   ซ่ึงในการจดัการงานปกติของบริษทัเป็นหน้าท่ีในความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจดัการ   

คณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการ

ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจจาํนวน 

10  ท่าน โดยเป็นกรรมการตวัแทนท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวน 3 ท่าน  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 3 ท่าน 

และกรรมการท่ีเป็นอิสระ จาํนวน  4  ท่าน ( คิดเป็นร้อยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ )   ซ่ึงบริษทัมีการถ่วงดุล

ของคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยมีกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั ดงัน้ี นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ 

นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท ์นายโสภณ ผลวิไล และนายบุญยง  ตนัสกลุ สองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2550 
 

 ส่วนท่ี 2 – หนา้ท่ี 37 

สาํหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ ประธานกรรมการบริษทั

เป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ  กบัฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ

จาํเป็น  บริษทัมีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลรับผดิชอบจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม

ทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

และไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  ในปี 2550  ท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัมีการประชุมทั้งส้ิน จาํนวน 4  คร้ัง 

และบริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 2 คร้ัง  โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัและการเขา้ร่วมการ

ประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได ้ ดงัน้ี 

 

รายช่ือ  วาระการดํารงตําแหน่ง การเข้าร่วมประชุมกรรมการ  

/ การประชุมท้ังหมด  (คร้ัง) 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

/ การประชุมท้ังหมด  (คร้ัง) 

1. พลเรือเอก ม.ล. อศันี  ปราโมช      เม.ย. 50 – เม.ย. 53 4/4 1/2 

2. นายอุดม  ชาติยานนท ์ เม.ย. 48 – เม.ย. 51 4/4 2/2 
3. นายสาระ  ลํ่าซาํ เม.ย. 48 – เม.ย. 51 3/4 0/2 

4. นายสตีเฟ่น เอช กูด้แมน  * เม.ย. 48 – เม.ย. 51 0/4 0/2 

5. นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์  * เม.ย. 49 – เม.ย. 52 2/4 2/2 
6. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง     เม.ย. 50 – เม.ย. 53 4/4 1/2 

7. นายกาวิน จอห์น จอร์คเกอร์ * เม.ย.49 – เม.ย. 52 4/4 2/2 

8. นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท ์ เม.ย. 50 – เม.ย. 53 4/4 2/2 
9.  นายโสภณ  ผลวิไล ** พ.ค. 50 – เม.ย. 52 2/2 1/1 

10.  นายบุญยง  ตนัสกลุ *** ส.ค. 50 – เม.ย. 53 1/1 1/1 
 

หมายเหตุ       *   กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และมถ่ิีนพาํนักอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฮ่องกง 

     **  แต่งต้ังเป็นกรรมการเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2550 

  ***แตง่ตัง้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2550 

 

ทั้งน้ี บริษทั ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนดเ์ลอร์ และทองเอก ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฏหมายอิสระของบริษทัเป็นผูจ้ดบนัทึก

รายงานการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยจดัเกบ็ไวท่ี้สาํนกังาน

ใหญ่ของบริษทัสาํหรับใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 

•  คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงัน้ี 
 

•   คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 3 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นบญัชีและการเงินตามคุณสมบติัของตลาด

หลกัทรัพยฯ์   กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอ ในปี 2550  มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และรายงานต่อ
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คณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดขอบเขต และอาํนาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

•   คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือ

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2546 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีมีความ

เป็นอิสระ ซ่ึงคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน ทั้งน้ีเพื่อความคล่องตวั

และสะดวกในการบริหาร โดยมีหนา้ท่ีศึกษา พิจารณา และติดตามแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองผลตอบแทน

ของคณะกรรมการ เพือ่เสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ  ใหมี้ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

•   คณะกรรมการสรรหา : จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์  2548  ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ทุกท่าน

เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ  โดยมีหน้าท่ีพิจารณา สรรหา และคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทั เพ่ือร่วมมือกนับริหารงานของบริษทัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาต่อไป 
 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  :   ท่ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทั   เพื่อ

การพิจารณาและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 156   เม่ือวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์  2548 โดยกาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 

• ถือหุน้ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กนั (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือเป็น

ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจขดัแยง้กนั โดยตอ้งไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

• ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  เช่น เป็นลูกคา้หรือเจา้หน้ี กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ

ในการใชว้ิจารณญาณ เวน้แต่คณะกรรมการของบริษทัไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบ แลว้เห็นวา่ความสมัพนัธ์

นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระ  

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  
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6.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

 บริษทัไดก้าํหนดให้มีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  และ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีการจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน  และฝ่ายกฎหมาย  เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือเพื่อประเมินความเส่ียงในดา้นการอนุมติัสินเช่ือตลอดจน

การบริหารควบคุมลูกหน้ีสินเช่ือใหมี้คุณภาพ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในเองก็ได้มีการใช้การประเมินความเส่ียงเพื่อลาํดับความสําคัญในจุดท่ีควรเข้า

ตรวจสอบใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงาน  รวมทั้งมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 
  

7. รายงานของคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทาง 

การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้

นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดี

ท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 นการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น

ผู ้บริหารเป็นผู ้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปีแลว้ 
 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความเช่ือถืออยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

( รายละเอียด  ปรากฏตามรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอ้ 2 ) 
 
การควบคุมภายใน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 169 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพ้ิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจดัการ แลว้

สรุปไดว้า่คณะกรรมการบริษทัไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา   

 

9.6  บุคลากร   

 

ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2550 บริษทัฯ มีพนักงานทั้งหมด  6,406  คน  เป็นพนักงานท่ีไดรั้บเงินเดือน  348  คน  

พนกังานขาย  6,058 คน (ผูจ้ดัการหน่วย 200 คน และผูจ้ดัการสาขา 397 คน)   ผลตอบแทนรวมสาํหรับปี  2550  เท่ากบั  
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183.41  ล้านบาท (รวมเงินเดือน โบนัสและสวสัดิการ) สําหรับพนักงานขาย  จะไม่มีเงินเดือนประจาํ  แต่จะได้รับ

ผลตอบแทนเป็นค่านายหน้าการขาย     ค่าการเก็บเงิน  เงินส่งเสริมการขายและสวสัดิการต่างๆ รวมเป็นเงินประมาณ  

347.68  ลา้นบาท 
 

 การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลกั ๆ ดงัต่อไปนี ้

 

1.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management: HRM) 

1. การปรับโครงสร้างการทาํงาน ( Organizational Restructuring ) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายใน

และภายนอกท่ีมีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในขณะนั้น บริษทัจึงจดัให้มีโครงการสมคัรใจลาออก เพ่ือให้

เหมาะสมกบัสภาพขององคก์รและเหมาะกบังาน   

2. การออกแบบและกาํหนดหน้าท่ีการทาํงาน ( Job Designing & Job Description ) จดัทาํโครงการทบทวน

และออกแบบใบกาํหนดหนา้ท่ีการทาํงานทุกฝ่ายงาน 

3. การวางแผนอตัรากาํลงัพนักงาน ( Personnel Planning ) จดัให้มีการทบทวนและสํารวจจาํนวนพนักงาน

เพ่ือให้ถูกตอ้งกบัระบบขอ้มูลพนักงานในฐานทะเบียนประวติั ระบบ HRMS เพื่อนาํขอ้มูลมาใช้ในการ

บริหารจดัการในการวางแผนจดัทาํอตัรากาํลงัพนกังาน 

4. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ( Recruiting & Selecting ) ใช้ช่องทางผ่านการหาพนักงานขายโดย

ตัวแทนขาย ผู ้จัดการหน่วย หรือผู ้จัดการสาขา โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการสรรหาโดยส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เนต หนงัสือสมคัรงานส่วนกลางและทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมกบักรมจดัหางานเพื่อคดั

รายช่ือกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน อีกทั้งยงัจดัเงินส่งเสริมให้กบัพนักงานในโครงการ

เพื่อนแนะนาํเพื่อนอีกดว้ย 

5. การจา้งงาน การบรรจุพนกังาน และระบบขอ้มูลทะเบียนประวติัพนกังาน (Hiring & Employee  History ) 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลท่ีเขา้มาสมคัรงานในตาํแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีกําหนดแต่ละตาํแหน่งงาน และ ดําเนินการจ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯโดยให้

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัการทาํงานและพระราบบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย 

6. การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal)  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังาน

ของพนักงานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลกัการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให้พนักงาน

และหวัหนา้งานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามใหค้าํแนะนาํระหวา่งการทาํงาน เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัเป้าหมายของแต่ะคนท่ีตั้งไว ้

7. ระบบบริหารค่าตอบแทน ( Compensation Management )  บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนหลายรูปแบบ

เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประจาํตําแหน่ง ค่าคอมมิสชั่น เงินส่งเสริมการขาย ตลอดจน

สวสัดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  ซ่ึงพนักงานแต่ละตาํแหน่งจะได้รับแตกต่างกันข้ึนอยู่กับบทบาท

ภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในแต่ละฝ่ายงาน 

8. การลาออก และการเลิกจา้ง บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัการทาํงานซ่ึงสอดคลอ้งตามท่ีกฏหมายแรงงาน

กาํหนดไว ้ และมีแนวทางในการบริหารจดัการโดยยดึหลกัยติุธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
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9. สวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทฯ มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

พนกังานโดยจดัทาํและมอบของท่ีระลึกกรณีทาํงานกบับริษทัมาเป็นเวลานาน ช่วง  10, 15, 20, 25, 30, 35 

และ 40 ปี เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและแสดงการขอบคุณจากบริษทัฯท่ีได้อุทิศแรงกาย

แรงใจ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยดีตลอดมา บริษทัฯไดจ้ดัเงินช่วยเหลือ

ดา้นค่ารักษาพยาบาลครอบครัวให้กบัพนกังาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต

อีกทั้ง ยงัคงจดัสวสัดิการพื้นฐานต่างๆ เช่น ประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกนัอุบติัเหตุ เคร่ืองแบบ

พนกังาน จดัรถรับส่งกรณีท่ีทาํงานอยูไ่กลจากถ่ินท่ีพกัอาศยั (คลงัสินคา้)  จดัให้มีสินคา้ราคาพิเศษสาํหรับ

พนกังาน โครงการผอ่นชาํระสินคา้ราคาพิเศษสาํหรับพนกังาน มีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานเพื่อ

เป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกูย้ืมอตัราดอกเบ้ียตํ่าสาํหรับสมาชิก เพื่อบรรเทาเดือดร้อนและ

ความจาํเป็นเร่งด่วนแก่พนกังาน  
 

2.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development:  HRD) 

        สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

1. ดา้นการฝึกอบรม ( Training )  

2. ดา้นการส่งเสริมการศึกษา  ( Education ) 

3. ดา้นการพฒันา  ( Development )  
 

•  การฝึกอบรม ( Training )  มีการกาํหนดไวเ้ป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร ( Internal 

Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองคก์ร ( Public Training )  โดยบริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการฝึกอบรม

พนกังานในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากพนกังานภาคสนามทุกระดบั โดยเฉพาะพนกังาน

ขาย ซ่ึงมีส่วนสาํคญัมากในการสร้างยอดขาย สร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ จึงมีการจดัอบรมภายในทุกระดบั

อยา่งต่อเน่ือง ส่วนพนกังานในฝ่ายงานสนบัสนุนต่าง ๆ กจ็ดัใหมี้การอบรมกบัสถาบนัภายนอก โดยมุ่งเนน้

การสร้างทกัษะ ความรู้ ความสามารถให้กบัพนักงานเพื่อนําความรู้มาปรับใช้ในการทาํงาน เพื่อสร้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานใหเ้พิ่มข้ึน  
 

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษทัฯได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจดัทาํคู่มือการ

ปฏิบติังานในตาํแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ผูจ้ดัการภาค ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี 

เป็นต้น อีกทั้ งยงัสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาเพื่มเติม เช่น VCD ความรู้เก่ียวกับทักษะการขาย VCD 

แนวทางในการบริหารจัดการและดูแลร้านสาขาให้ เป็นมาตรฐาน ส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น คู่มือ

ประกอบการบรรยาย ความรู้เร่ืองตวัสินคา้และผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจาํหน่าย   VCD โครงการสร้าง

จริยธรรมใหห้มู่พนกังานในระดบัต่าง ๆ เป็นตน้ 
 

•  การพัฒนา ( Development )  มีการจดัตั้งสาขาจาํลอง เพื่อเป็นสาขาตวัอยา่งและตน้แบบในการบริหาร

จดัการของกลุ่มผูจ้ดัการสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลุมทุกดา้น มีโครงการเตรียม

ความพร้อมก่อนเป็นผูจ้ดัการสาขา โดยการคดัเลือกพนกังานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อ

เตรียมตัวเขา้รับการเรียนรู้เพื่อเป็นผูจ้ ัดการสาขาท่ีดีในอนาคต  มีการจัดเตรียมบุคลากรทางด้านงาน
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ฝึกอบรมให้เพียงพอ จดัเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้สะดวกและทนัสมยั มีโครงการ Train the trainer เพื่อสร้าง

วิทยากรภายในไวร้องรับกบัการขยายตวัและการเพิ่มข้ึนของจาํนวนพนกังานขายตามเป้าหมายท่ีบริษทัวาง

ไว ้ มีการปรับโครงสร้างการทาํงานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติัจริง 

รวมถึงการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม พระราชบญัญติัพฒันาฝีมือแรงงานของ กรมแรงงานดว้ย อีกทั้งได้

ติดต่อกบัสถาบนัหรือท่ีปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อช่วยพฒันาระบบการฝึกอบรมและพฒันาให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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10.   การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 169 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2551 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพ้ิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะ

ฝ่ายจดัการ แลว้สรุปไดว้า่คณะกรรมการบริษทัไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา   
 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2551  

 คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีเป็น

อิสระจากการบริหารงานของบริษทัจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

    นายอุดม    ชาติยานนท ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    นายสาระ   ล ํ่าซาํ   กรรมการตรวจสอบ 

    นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง  กรรมการตรวจสอบ 
 
 โดยมีนายวรวุฒิ  อนันต์กิตติพงศ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทุกท่านใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายตามคณะกรรมการของบริษทั ให้กาํกบัดูแลงบการเงินและงบ

การเงินรวมของบริษทัให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  สอบทานให้บริษทัมีการ

รายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ และไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ   มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

ใหค้วามเห็นในการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  รวมทั้งหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

มอบหมายพร้อมทั้งใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามจริยธรรม ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

 ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง  โดยร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบ

บญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามวาระอนัควร  เพ่ือ

สอบทานรายงานทางการเงิน  แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นการวิเคราะห์ถึง

ท่ีมาของขอ้มูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2550  อยา่งเป็นอิสระ  เพื่อให้รายงานทางการเงิน

ไดจ้ดัทาํอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และมิไดมี้การปฏิบติั

ใดๆ อนัเป็นการขดัแยง้กบัขอ้บญัญติัของกฎหมายพร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม   ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญๆ ได้

ดงัต่อไปน้ี:- 

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และประจาํปีก่อนท่ีจะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  และประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในแลว้  มีความเห็นว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบั

สภาพธุรกิจ  และไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั 

- ติดตามผลความคืบหนา้และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษทั 

- ติดตามผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํเพื่อพฒันางานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัระบบการควบคุมสินเช่ือ การเกบ็เงิน เพื่อใหไ้ดบ้ญัชีลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพ 
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- ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รบริษทัฯ ในเร่ืองสายการบงัคบับญัชาของฝ่ายตรวจสอบภายใน   

เพื่อใหก้ารทาํงานของการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพสุงสุด 

- พิจารณาและให้คาํแนะนาํในการตั้งสาํรองสินคา้รถจกัรยานยนตไ์ทเกอร์  เพื่อให้เหมาะสมกบัความ

เป็นจริง  และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  

- พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจาํปี 2550 พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและ

ขอ้สงัเกต 

สําหรับรอบปีบัญชี  2551   คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้ง นายสันติ  พงคเ์จริญพิทย ์และ / หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน แห่ง บริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

 อน่ึง  คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนใหท้ราบวา่  การปฏิบติังานท่ีผา่นมานั้น  คณะกรรมการตรวจสอบ

ยดึถือความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นอนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารยงัไดมี้การเน้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมี

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  

บริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารและการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานอย่างชัดเจน และสามารถวดัผลได้ มีการ

ตั้งเป้าหมายงานท่ีเหมาะสม และคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีวางไว ้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ 

และระเบียบปฏิบติัสาํหรับฝ่ายบริหารและพนกังานในเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์กบักิจการ นโยบายและ

ระเบียบวิธีการปฏิบติังานในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือและการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและเหมาะสม นอกจากน้ี

ยงัมีการกาํหนดนโยบาย และแผนการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกคา้เพื่อประโยชน์ของบริษทัใน

ระยะยาวอีกดว้ย 

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัไดมี้การประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายนอกและภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั โดยมีการวิ เคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอยา่งต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะกาํหนดมาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกท่านรับทราบและปฏิบติั

ตาม เพื่อลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียงดา้นสินเช่ือโดยมี

ศูนยอ์นุมติัเครดิตก่อนขายสินคา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากลูกคา้ท่ีมีคุณภาพไม่ดี ส่งผลให้บญัชีลูกหน้ี

ของบริษทัมีคุณภาพดี 

3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัมีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชัดเจนและ

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ 

การดูแลจัดเก็บทรัพยสิ์น รวมทั้ งมีมาตรการท่ีรัดกุมในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
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ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และทาํใหเ้กิดความ

โปร่งใสในการทาํงาน โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล เพื่อให้ขอ้มูลท่ีส่ือสารออกไปเป็น

ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป และ

เหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆอย่างเหมาะสมและสามารถ

ตรวจสอบได้ มีการจัดทาํหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ งรายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณีใหพ้ิจารณาก่อน

การประชุมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัยงัไดป้ระชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

ของบริษทัให้กบับุคคลภายนอก และพนกังานภายในบริษทัทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางส่ือส่ิงพิมพ ์เป็น

ตน้ เพื่อใหท้ราบถึงการทาํงานของบริษทัอยา่งชดัเจนดว้ย 

5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจท่ี

กาํหนดไวห้รือไม่ และจดัใหมี้การตรวจสอบระบบการปฏิบติังาน ระบบการควบคุมภายในวา่มีความเหมาะสมและ

ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอหรือไม่ โดยผา่นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแก้ไขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน และรายงานผลการแก้ไขภายใน

ระยะเวลาอนัควร และฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริตข้ึน การ

ปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทาํผดิท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั 
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11.   รายการระหว่างกนั        
 
รายการท่ีสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดังท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินหัวขอ้ท่ี  4 นั้น เกิดข้ึนเพื่อให้บริษทัสามารถวดัผลการดาํเนินธุรกิจของแต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่งเด่นชดั โดย

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับปี 2550 เทียบกบัปี 2549 พบวา่ 

1. บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ไดมี้ภาระผูกพนัตามสัญญาการใช้เคร่ืองหมายการคา้และ

สัญญาการบริการกับ THE SINGER COMPANY B.V. โดยบริษทัฯจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้

เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark License Agreement) ร้อยละ  0.1 ของยอดขายสุทธิ  เฉพาะสินคา้ท่ีใช้

เคร่ืองหมาย “SINGER” เท่านั้น และตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการ (Offshore Service Agreement) 

โดยคาํนวณร้อยละ  1 ของยอดขายสุทธิ ซ่ึงในสัญญาจะระบุขอบเขตของการให้บริการท่ีบริษทัจะไดรั้บ 

เช่น การให้ขอ้มูลทางการตลาด การวางแผนในการทาํธุรกิจ การวางแผนผลิตภณัฑ ์การให้การสนบัสนุน

ทางด้านระบบต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางด้านการขายและพฒันาผลิตภณัฑ์ของ

บริษทั และเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546  THE SINGER COMPANY B.V. ไดแ้จง้ให้บริษทั ทราบว่า 

นบัตั้งแต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป ให้บริษทัโอนค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และ

การบริการให้กบั SINGER ASIA LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นเดิมในต่างประเทศ แต่

ภาระผูกพนัต่างๆ ยงัคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ  อตัราค่าบริการดงักล่าวขา้งตน้ SINGER ASIA 

LIMITED      จะคิดกบับริษทัในเครือ SINGER ด้วยกนัในระดบัอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั  และเม่ือวนัท่ี 4 

กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผูบ้ริหารระดับสูงของ SINGER ASIA LIMITED ว่าอัตรา

ดงักล่าวจะคิดท่ี 1.75% ถึง 3.0% กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่ถา้เป็นบริษทัในเครือจะคิดท่ี 1% หรืออาจจะ

สูงกวา่เลก็นอ้ย 
 

2. บริษทัไดมี้ค่าใช้จ่ายจ่ายแทนให้กบั SINGER ASIA LIMITED สําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 

SINGER ASIA LIMITED โดยตรง เช่น ค่าขนส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการปรึกษาธุรกิจ ค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางของผูบ้ริหารระดบัสูงของ SINGER ASIA LIMITED ในกรณีเดินทางเขา้มาประชุมในประเทศ

ไทย เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามบริษทัไดคิ้ดดอกเบ้ียจากยอดคงคา้งลูกหน้ี  SINGER ASIA  ณ ส้ินเดือนในแต่ละ

เดือน โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามตลาดทัว่ ๆ ไป  

 ณ ปัจจุบนั  ส่วนการรับชาํระคืนจะกระทาํประมาณไตรมาสละคร้ัง 
 

3. บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าขายประกนัชีวิตโดยตรง  ซ่ึงมียอด

รายไดแ้ละกาํไรสุทธิในปี 2550 ลดลงกวา่ปี 2549 เท่ากบั 23.7% และ 32.9% ตามลาํดบั ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

การแข่งขนัในตลาดธุรกิจประกนัชีวิตท่ีรุนแรง  ประกอบกบัผลของการกาํหนดค่านายหนา้ท่ีถูกจาํกดัโดย

กรมการประกนัภยั  ทาํให้พนักงานขายไม่ไดรั้บแรงจูงใจท่ีจะขายหรือให้บริการทางดา้นน้ี  เป็นเหตุให้

บริษทัตอ้งขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นประกนัภยัท่ีจะดาํเนินธุรกิจ  แต่อยา่งไรก็ตาม
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บริษทัก็ยงัเล็งเห็นว่า  การทาํธุรกิจทางดา้นน้ียงัเป็นส่ิงท่ีสามารถให้ความคุม้ครองกบัชีวิตและครอบครัว

ของลูกคา้ของบริษทัอีกทางหน่ึง  
 
4. บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  หยดุดาํเนินการผลิตตั้งแต่กลางปี 2545 และทรัพยสิ์น

ทั้งหมดไดจ้าํหน่ายให้กบับริษทัฯ และบุคคลภายนอกในปี 2547 ปัจจุบนับริษทัจึงมีรายไดห้ลกั รายการ

เดียวซ่ึงเป็นรายไดเ้กิดจากดอกเบ้ียรับจากการให้บริษทัแม่กูย้ืมเงิน โดยคิดดอกเบ้ียตามอตัราตลาดทัว่ไป  

สําหรับงบการเงิน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2550 ซ่ึงปรากฎสินทรัพย์เหลืออยู่เท่ากับ 6.2 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยเงินสดเท่ากบั 0.8 ลา้นบาท ลูกหน้ีเงินกูบ้ริษทั          ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  

เท่ากบั 5.4 ลา้นบาท  

   

จากความเห็นของคณะฝ่ายจดัการต่อรายการระหว่างกนัของบริษทั สรุปไดว้่ารายการระหว่างกนัท่ีทาํกนัระหว่าง

บริษทัฯ กบับริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายการท่ีแสดงในงบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 

พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลตลอดจนทาํให้บริษทั ไดรั้บผลประโยชน์

จากการทาํรายการดงักล่าว 

 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เกิดรายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีพิ เศษหรือกรณีท่ีบริษัทฯ จะได้

ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายการ

ให้กูย้ืมระหว่างกนัสําหรับบริษทัในเครือ ในกรณีท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังาน โดยจะคิดดอกเบ้ียกูย้ืมดงักล่าว 

ตามอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   
 

12.1 งบการเงิน      

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

 สาํหรับงบการเงินปี 2548 - 2550 นายสนัติ พงคเ์จริญพิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4623 จากบริษทั 

เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นสาํหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี  2548 – 2550  ซ่ึงเป็นงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ดงัน้ี:- 

 •  รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี   2548  –  2550 ไดใ้หค้วามเห็นอยา่งไม่มี   

                  เง่ือนไข วา่งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

 

 พ.ศ. 2548 

( ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2549 

( ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2550 

(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 5,743.03    92.03  2,793.29   68.84  1,411.54   56.64  

สินทรัพยร์วม 6,240.10 100.00  4,057.52 100.00  2,492.18  100.00  

หน้ีสินหมุนเวียน 2,637.78   42.27  1,830.06    45.10  1,144.19   45.91  

หน้ีสินรวม 3,941.57   63.17  2,992.03   73.74  1,867.73    74.94  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,298.53   36.83  1,065.50   26.26  624.45    25.06  

งบกาํไรขาดทุน       

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 6,569.19  99.70  3,773.80    98.97  2,467.47    98.14  

รายไดร้วม 6,588.86 100.00  3,813.12  100.00  2,514.14  100.00  

ตน้ทุนขาย       3,991.72    60.58        1,936.00    50.77    1,385.60     55.11  

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร      1,837.61   27.89        1,736.45    45.54    1,292.89    51.42  

ภาษีเงินได ้ 54.50     0.83  0.31     0.01  0.16     0.01  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 87.97    1.34  (1,233.04) (32.34)  (500.22) (19.90)  

กาํไรต่อหุน้ * (บาท) 0.32   -4.57   -1.85   

ทุนจดทะเบียน  270.00  270  283.50  

ทุนชาํระแลว้  270.00  270  270  

จาํนวนหุน้ *(หุน้) 270,000,000  270,000,000  270,000,000  
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อตัราส่วนทางการเงินที่สําคญั บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.18 1.53 1.23 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.86 1.62 1.55 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.39) 0.49 0.65 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)     1.40 0.93 0.96 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั)      257.14 387.10 375.00 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.47 2.97 3.56 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 65.81 121.21 101.12 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 16.65 12.82 12.24 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 21.62 28.08 29.41 

ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  301.33 480.23 446.71 

    

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO )    

อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 39.24% 48.70% 43.85% 

อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 1.34% (32.34%) (19.90%) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 3.83% (73.31%) (59.20%) 

อตัรากาํไรจาการดาํเนินงาน (%) 2.17% (32.67%) (20.27%) 

อตัรากาํไรอ่ืน % 0.30% 1.03% 1.86% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร% (607.01%) (89.27%) (191.89%) 

    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ( EFFICIENCY RATIO) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.53% (23.95%) (15.27%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 29.75% (272.70%) (109.99%) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.14 0.74 0.77 

    

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 1.71 2.81 2.99 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  (เท่า)  (6.32) 8.02 9.97 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า 0.86  (1.07) (1.05) 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 30.69% 0.00% 0.00% 
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12.2 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน 

ปีการเงิน  2550  ( 1  มกราคม – 31 ธันวาคม 2550)   
 
งบกาํไรขาดทุน 
รายได้จากการขาย 

ในปี 2550 รายได้จากการขายสินคา้ของบริษทัลดลงจาก  2,707 ลา้นบาท  เหลือ 1,875 ลา้นบาท  หรือ

ลดลงเท่ากบั 30.7%  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากยอดขายรถจกัรยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นลดลง 56.1% และ 

16.5% ตามลาํดบั  การท่ียอดขายของรถจกัรยานยนตล์ดลงนั้นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีหนั

มามุ่งเนน้การขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นแทน  แต่เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยในปัจจุบนั  จึงทาํให้บริษทั

ตอ้งมีการเพิ่มเงินดาวน์  และนาํระบบการพิจารณาเครดิตก่อนขายมาใช ้ อีกทั้งบริษทัยงัมีนโยบายไม่ขายแบบเช่า

ซ้ือในร้านสาขาท่ีอยูใ่นเขตสามจงัหวดัภาคใต ้ จึงทาํให้ยอดขายของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นในปีน้ีไม่ไดเ้พิ่มข้ึน
  

ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนชําระ 

 ดอกเบ้ียรับจากการขายผอ่นชาํระลดลง 44.4% หรือเท่ากบั 474 ลา้นบาทเน่ืองมาจากจาํนวนบญัชีเช่าซ้ือท่ี

ลดลงจาก 296,063 บญัชี เหลือเท่ากบั 230,957 บญัชี อนัมีผลมาจากจาํนวนบญัชีท่ีปิดและยดึคืนมีมากกวา่จาํนวน

บญัชีท่ีเปิดใหม่ในระหวา่งปี 2550  
 
รายได้อ่ืน 

 รายได้อ่ืนลดลงเท่ากับ 18.7% หรือเท่ากับ 7.4 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการขายประกัน

สาํหรับบญัชีรถจกัรยานยนตล์ดลงตามยอดขายของรถจกัรยานยนต ์แต่อยา่งไรก็ตามในปีน้ีบริษทัฯก็ไดมี้กาํไรจาก

การขายร้าน/สาขาท่ีเลิกดาํเนินงานมาทดแทน 
 
ต้นทุนขาย 

 ตน้ทุนขายลดลงเพียง 28.4% ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายลดลงจากปีก่อน 30.7% สาเหตุหลกัมาจากการ

ยดึคืนรถจกัรยานยนตท่ี์เพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นบญัชีท่ีเก็บเงินไม่ได ้โดยท่ีบริษทัฯคิดตน้ทุนของรถจกัรยานยนตท่ี์ยดึ

คืนในราคาตลาดท่ีมีมูลค่าตํ่า จึงทาํใหต้น้ทุนขายของรถจกัรยานยนตสู์งข้ึน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ลดลง 443 ลา้นบาท หรือ 25.5%  สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของยอดขายและค่าใชจ่้ายประจาํอนัไดแ้ก่

เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวกบัพนกังานเป็นตน้  อนัเป็นผลมาจากโครงการร่วมใจจากท่ีบริษทัฯจดัให้มีข้ึน

เพื่อลดค่าใช้จ่ายประจาํลงให้เหมาะสมกับยอดขายท่ีลดลง  แต่ค่าใช้จ่ายประจาํท่ีลดลงน้ีก็ยงัไม่สอดคล้องกับ

ยอดขายท่ีลดลงเพราะบริษทัฯวางแผนท่ีจะเตรียมกาํลงัคนให้พร้อมเพื่อจะไดเ้ปรียบในการครองส่วนแบ่งตลาดท่ี

คู่แข่งอนัไดแ้ก่ บมจ. ไมดา้ แอสเซท และ บมจ. ดี อี แคปปิตอล ลดขนาดธุรกิจและหยดุการดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือ 
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

 ลดลงจากปี 2549 คิดเป็นเงิน 987 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก ขาดทุนจากการยึดสินคา้คืนท่ีลดลง 475 

ลา้นบาท, การตั้งสาํรองสินคา้เส่ือมคุณภาพรถจกัรยานยนตล์ดลง 409 ลา้นบาท และสาํรองสาํหรับหน้ีสงสัยจะสูญ
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ของบญัชีเช่าซ้ือลดจากปีก่อน 103 ลา้นบาท ทั้งน้ีเพราะปัญหาท่ีเกิดกบัรถจกัรยานยนต์ไดมี้การคล่ีคลายจนเขา้สู่

ภาวะปกติแลว้ 
 
ดอกเบีย้จ่าย 

 ลดลง 50 ลา้นบาท ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากเงินกูท่ี้ลดลงจากส้ินปี 2549 ซ่ึงเท่ากบั 2,335 ลา้นบาท มาเหลืออยู่

เท่ากบั 1,336 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2550 
 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 ในปี 2550 บริษทัฯมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 500 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2549 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 1,233 

ลา้นบาท ส่วนต่างของผลขาดทุนท่ีลดลงเท่ากบั 733 ลา้นบาท สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 1. ยอดขายของสินคา้ลดลง                                                 (832) ลา้นบาท 

 2. ดอกเบ้ียรับจากการขายผอ่นชาํระลดลง                             (474) ลา้นบาท 

 3. ตน้ทุนขายลดลง                                                 550 ลา้นบาท 

 4. สาํรองจากการตีราคารถจกัรยานยนตย์ดึคืนลดลง   420 ลา้นบาท 

 5. ขาดทุนจากการยดึสินคา้คืนลดลง                                  475 ลา้นบาท 

 6. ค่าใชจ่้ายผนัแปรและค่าใชจ่้ายก่ึงผนัแปรลดลง   424 ลา้นบาท 

 7. ค่าใชจ่้ายประจาํลดลง                                       120  ลา้นบาท 

 8. ดอกเบ้ียจ่ายลดลง                                                                          50 ลา้นบาท 

 รวมผลต่าง                                                                                                   733        ลา้นบาท 
 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯลดลง  1,565 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก 

  - บญัชีลูกหน้ีผอ่นชาํระและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิลดลง              1,095 ลา้นบาท 

  - บญัชีสินคา้คงเหลือสุทธิลดลง       317        ลา้นบาท 

                 - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง       144        ลา้นบาท 

  - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง          9        ลา้นบาท 
 
ลูกหนีผ่้อนชําระและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ 

 ลดลง 1,095 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากจาํนวนบญัชีเช่าซ้ือท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการยึดคืน สินคา้จาก

บญัชีเช่าซ้ือท่ีมีปัญหา ตลอดจนการขายใหม่ท่ีลดลง ทาํให้บญัชีลูกน้ีผ่อนชาํระเม่ือส้ินปี 2550 อยูท่ี่ 230,957 บญัชี 

เทียบกบัส้ินปี 2549 อยูท่ี่ 296,063 บญัชี หรือลดลง 65,106 บญัชี   
 
สินค้าคงเหลือสุทธิ 

 ลดลง 317 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากจาํนวนรถจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามือสองลดลง ดว้ยการ

จาํหน่ายสินคา้ดงักล่าวออกไป โดยการประมูล (Bidding), การขายแบบเหมา, และการขายผ่านร้านสาขาและร้าน

สมาร์ทซีแลค็ (Smart Select) หรือร้านสินคา้มือสอง 
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หนีสิ้น 

 หน้ีสินทั้งหมดของบริษทัฯ ลดลงจาํนวน 1,124 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน เน่ืองจากบริษทัฯมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวก จึงนาํมาชาํระหน้ีเงินกูย้ืม ทาํให้เงิน

กูย้ืมของบริษทัฯ ลดลงจาก ณ ส้ินปี 2549 จาํนวนเงิน 2,335 ลา้นบาท มาอยูท่ี่ 1,336 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2550 หรือ 

ลดลงเท่ากบั 999  ลา้นบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ลดลง  441 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิของปี 2550 เท่ากบั 500 ลา้นบาทใน

ขณะท่ีมีส่วนเพิ่มจากการตีราคาทรัพยสิ์นเท่ากบั 59 ลา้นบาท 

 
 

12.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม     --    บาท 

- สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบ

บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 1,305,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจาํปีของกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพพนกังานซิงเกอร์ท่ีจดทะเบียน ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจาํปีของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย 

ตามมาตราฐานบญัชี US GAAP ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคต

อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม      --      บาท 

- สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบ

บญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก

การตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม     -        บาท 

- บริษทัอ่ืนใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสาํนกังานสอบบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย ดงักล่าวในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามี

จาํนวนเงินรวม 800,000 บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จใน

รอบบญัชีท่ีผา่นมา มีจาํนวนเงินรวม        --        บาท 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2550 

 

 
ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 53 

 

ข้อมูลอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 

ไม่มี 



 สว่นที่  3  -  1  

ส่วนที่  3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแล้ว และด้วย

ความระมัดระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ี

ควรต้องแจ้งในสาระสาํคัญ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  ไดแ้สดง

ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และ กระแสเงินสดของบริษทั

และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจ

ว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้     

รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแล

ให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการ ควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 

กุมภาพนัธ์ 2550 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให้  นายโสภณ  ผลวิไล  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไว ้    ทุกหนา้ดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายโสภณ  ผลวิไล กาํกบัไวข้า้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูล            ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ ” 

                   ช่ือ - สกลุ                                        ตําแหน่ง                    ลายมือช่ือ  

1.  Mr. Daniel Michel Philiponet           กรรมการผูจ้ดัการ  ................................................... 

2.   Mr. Gavin John Walker                   กรรมการ                             ................................................... 

3.  นายโสภณ  ผลวิไล                         กรรมการ                         ................................................... 

4.  นายบุญยง  ตนัสกลุ                    กรรมการ  ................................................... 

5.  นายวิพจน์  เช่ียวชาญ                      ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ .................................................... 

6.  นายสยาม  อุฬารวงศ ์                  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ .................................................... 

7.  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์     รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ................................................... 

                          ช่ือ - สกลุ                                                   ตําแหน่ง                                                            ลายมือช่ือ  

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายโสภณ  ผลวิไล กรรมการ กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน     ………………………… 



 สว่นที่  3  -  2  

 

“ ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความ

ระมดัระวงั ในฐานะกรรมการบริษัท ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ 

ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ 

และไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูล   

ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้  นายโสภณ  ผลวไิล เป็นผูล้งลายมือช่ือ  กาํกบัเอกสารน้ีไว้

ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายโสภณ  ผลวไิล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้

ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ ” 

 

  ช่ือ               ตําแหน่ง                          ลายมือช่ือ 

 

1.  พลเรือเอก ม.ล. อศันี   ปราโมช    ประธานกรรมการ                                                                     

 

2.  นายอุดม  ชาติยานนท ์         กรรมการ                         

 

3.  นายสาระ  ลํ่าซาํ         กรรมการ                         

 

4.  Mr. Stephen  H. Goodman    กรรมการ                          

 

5.  Mr. Tobias Josef Brown        กรรมการ                          

 

6.  Mr. Christopher John King      กรรมการ                          

 

                           ช่ือ - สกลุ                                                   ตําแหน่ง                                         ลายมือช่ือ  

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายโสภณ  ผลวิไล กรรมการ กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน     ………………………… 



 

                          เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษทั 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ 30/8/50 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช  

*  **** 

 

74 ประธาน

กรรมการ 

 

0.03 -  วิทยาลยั Worcester  

-  มหาวิทยาลยั ออ๊กซฟอร์ด  

   เกรยส์ อินน์ กรุงลอนดอน   

ประเทศองักฤษ 

2512 -ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วน

พระองค ์

- สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์น 

  ส่วนพระองค ์

 

นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์   

Mr.Gavin John Walker 

***  ***** 

38    กรรมการ ไม่มี - Harvard University Graduate 

School of Business – Strategic 

Retail Management 

- RAU University, South Africa – 

Diploma ‘Financial Markets & 

Instruments’ 

พ.ย. 50 – ปัจจุบนั 

2549 – ต.ค. 50 

2547 – 2548 

2545 – 2546 

 

2538 2545 

 

2538 

- President  & CEO 

- Chief Executive 

- Managing Director  

- Managing Director    

 

- Chief executive  

 

-Marketing Manager  

-  Singer Asia Limited 

-  Singer Asia Limited 

- Ashton Chase Group Limited 

- First Prize Solutions (PTY) Limited 

 

-(Previously Financial Director)- 

Profurn Limited 

- First National Bank Limited 

นายสตีเฟ่น เอช กูด้แมน 

Mr. Stephen H. Goodman 

64 กรรมการ 

 

ไม่มี - BS degree in Economics 

Cornell University, USA 

-  MA and MPH degrees in 

Economics,  Yale University, USA 

 

2545 – ปัจจุบนั 

 

2541–2544 

-  Chairman, President & 

CEO 

-  President & Chief 

Executive Officer 

 

-  Retail Holdings N.V. 

(formerly Singer N.V.) 

-  The Singer Company N.V.     

นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์ 

Mr. Tobias Josef  Brown  

45 กรรมการ ไม่มี -   1977-1981 

South Eugene High School    

 -  1982-1986 Brandeis University, 

Waltham, Massachusetts, USA  

ปัจจุบนั  

 

 

 

1991  

1986 -1990 

-  Managing Director  

-  The Chairman    

-A Member of the Council of 

Foreign Relations    

- Board of  Directors  

- Senior Vice President 

-   UCL Asia Limited   

- The Nobel Group 

 

 

- General Oriental Investments 

- Asia Securities 



 

                          เอกสารแนบ 1 

นายอุดม  ชาติยานนท ์ 

 *   **   ***   ****  ***** 

 

72 กรรมการ 

 

ไม่มี ปริญญาตรี-บญัชีบณัฑิต 

ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปัจจุปัน 

 

 

-2532-15 ม.ค.2542 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี ่

-บมจ.พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง 

- บจ.นครพิงคไ์นทบ์ราซ่า 

-  บมจ. ซนัโยยนิูเวอร์แซลอิเลค็ทริคส์ 

นายดาเนียล  ไมเคิล ฟิลิโปเนท ์  

Mr. Daniel  Michel Piliponet 

***** 

68 รองประธาน

กรรมการและ

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ไม่มี - Level French Baccalaureate 

- Pilot Trainee (French Air Force)  

มี.ค.2550 – ปัจจุบนั 

ต.ค. 2549 – 2550 

2547 

2542 

2538 - 2540  

-กรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูจ้ดัการทัว่ไป 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

 - กรรมการผูจ้ดัการ 

- Regional Vice President 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- Singer France The Singer Company 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- The Singer Company 

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง 

 *  **  ***   ****   ***** 

 

 

 

64 กรรมการ ไม่มี  -  University of Bristol, Faculty of 

Law LL.B (Hons) 

-  University of Singapore, 

Postgraduate Practical Certificate 

in Law 

2547 – ปัจจุบนั 

2540 – 2546 

 

 

 

- กรรมการอิสระ 

- Managing  Partners 

 

    

- ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

- Linklaters (Thailand) Ltd. 

นายสาระ   ลํ่าซาํ    

*  **  ***** 

 

38 กรรมการ 

 

ไม่มี - Master of  Science in 

Administration,  

  Boston University, U.S.A. 

- Bachelor of Science in Business  

Administration, Northeastern 

University, U.S.A. 

 

2547 - ปัจจุบนั 

2544 – 2546 

 

 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- รองกรรมการ-  ผูจ้ดัการ 

 

 

-  บจ. เมืองไทยประกนัชีวิต    

-  บจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 

 

 

นายโสภณ  ผลวิไล    

 

69 กรรมการและ 

  ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบญัชี 

และ การเงิน 

ไม่มี ปริญญาตรี-บญัชีบณัฑิต 

ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เม.ย.2550 -ปัจจุบนั 

 

เม.ย.2545-ธ.ค.2545 

 

ก.ค. 2544-มี.ค. 2545 

2533 – มิ.ย. 2544 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

- ท่ีปรึกษา 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 



 

                          เอกสารแนบ 1 

นายวิพจน์    เช่ียวชาญ 

 

58 ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายสินเช่ือ  

ไม่มี 

 

 

-บญัชีบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ต.ค.2549  - ปัจจุบนั 

มิ. ย. 2548 – 2549 

 

เม.ย 2547–พ.ค. 2548 

2546-2547 

2545  

2535 - 2544  

 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

  ตรวจสอบภายใน 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายตรง 

- ผูจ้ดัการฝ่ายขายตรงซิงเกอร์ 

- ผูจ้ดัการฝ่าย โครงการพิเศษ 

-   ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือและ

ทรัพยสิ์น 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 -  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

นายสยาม  อุฬารวงศ ์ 40 ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

ไม่มี 

 

- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั กรุงเทพฯ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวา่ง  

ประเทศ สาขาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ มหาวิทยาลยัโนวา เซาท์

อิสเทิร์น มลรัฐ ฟลอริดา สหรัฐฯ 

ต.ค. 2549 - ปัจจุบนั 

 

เม.ย.2547 – 2549 

 

ธ.ค. 2544 –  2547 

 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นายบุญยง  ตนัสกลุ  

***** 

43 ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายขายและ

การตลาด 

ไม่มี - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั ม.ค.2550 – ปัจจุบนั 

 

2547 – 2549 

2546 – 2547 

2535 – 2546 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและ

การตลาด 

- ผูจ้ดัการประจาํประเทศไทย  

- ผูจ้ดัการทัว่ไป  

- ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ

การตลาด 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-บริษทั อิมเมชัน่ (ประเทศไทย)  จาํกดั 

-บริษทั ไซเบอร์ดิกส์เทคโนโลย ีจาํกดั 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  
 

50   รอง

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

 

0.001 - ปริญญาโท- บริหารการเงิน   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลยั 

-  ปริญญาตรี- บญัชีบณัฑิต   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                              

- ปริญญาตรี- นิติศาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

พ.ค. 2550  - ปัจจุบนั 

 

ต.ค.2548–เม.ย. 2550  

 

เม.ย.2538–ก.ย. 2548 

 

พ.ค.2532– มี.ค. 2538 

- รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

 - ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน                                                                              

 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

- บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- บริษทั ยนิูไทยชิปยาร์ดและเอน็จิเนีย

ริงค ์จาํกดั 

- บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย 

  

- บริษทั ยนิูไทยไลน์จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุ 1.   *   กรรมการอสิระ   ( Independent Director ) 
  2. **   คณะกรรมการตรวจสอบ   ( Audit Committee ) 
  3.           ***   คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ( Remuneration Committee ) 
  4.         ****   คณะกรรมการสรรหา  ( Nominating Committee ) 
  5.       *****   ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) 

6.               กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนักบับริษัทตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 
7.                    ผู้บริหารทุกคนไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 



 

 

                             เอกสารแนบ 2 

2. ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการมีอํานาจควบคมุในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเกีย่วข้อง 

 

 

รายช่ือ 

  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  

 

บริษทัยอ่ย 

บ. อุตสาหกรรม ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) 

จํากดั 

นายวิพจน์  เช่ียวชาญ  // /, // /, // 

นายบุญยง  ตนัสกลุ /, // /, // /, // 

นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  // /, // /, // 

 

หมายเหตุ:- /     =  กรรมการ 

  x    =  ประธานกรรมการ 

  //    =  คณะฝ่ายจัดการ 

 

  •  ไม่มีบริษัทย่อยบริษัทใดที่มรีายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 



 

  

 

เอกสารแนบ 3  อ่ืน ๆ 

- รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                           เอกสารแนบ  3 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้ง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบ

รายการทั้ งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ

หลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ซ่ึงผูบ้ริหาร

เป็นผูจ้ดัทาํข้ึนตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงิน

โดยรวม ขา้พเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ

แต่ละปีของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 งบการเงินของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2549 ไดรั้บการปรับปรุงใหม่ อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุนและเรียกช่ือใหม่วา่ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” 

 

(นายสนัติ พงคเ์จริญพิทย)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4623 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ 2551 
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