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ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสรุป   (Executive Summary) 
 

 “ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.11/2552 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัยไ์ดย้กเลิกหวัขอ้นี”้     
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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 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัจาํหน่าย ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น จานดาวเทียม 

เคร่ืองมือทางการเกษตร และเคร่ืองเติมเงินมือถือออนไลน์แบบหยอดเหรียญ เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุมและหลากหลาย ภายใตก้ารขายผอ่นชาํระ ผา่นร้านคา้ปลีกซ่ึงเป็นสาขาของบริษทั

เอง และผา่นทางตวัแทนจาํหน่ายต่างๆ   

 

สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ : เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก   

   เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
  
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537000050 
   
ทุนจดทะเบียน :   270,000,000 บาท (หุน้สามญั 270,000,000 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 

เพื่อเป็นการตระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัฯจึงไดมี้การ

กาํหนดหลกัการและแนวทางในการบริหารความเส่ียง  ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนการทาํงานอย่าง

ต่อเน่ือง  เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต   ทั้งน้ีหลกัการ

และกระบวนการบริหารความเส่ียงพร้อมประเภท  ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

• หลกัการในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงในหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงดา้นบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ  

การบริหารความเส่ียงดา้นตลาด การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และการ

บริหารความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ โดยบริษทัฯยดึหลกัการในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี  

 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

หน่วยธุรกิจ   ซ่ึงดาํเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียง

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว มีความเหมาะสมกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีกาํหนดภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ ขณะท่ีหน่วยงานสนับสนุน 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 

เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล บริษทัฯ จึงมีกระบวนการบริหารความ

เส่ียง  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัต่าง ๆ  ดงัน้ี 
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 - การระบุความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการบ่งช้ีถึงความเส่ียง ทั้งในแง่ของประเภทความเส่ียง สาเหตุ 

และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา หรือ

คาดการณ์ถึงความเส่ียงท่ีบริษทัฯ กาํลงัประสบอยู ่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 ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จกัรเยบ็ผา้ และ ตูเ้ติมเงินออนไลน์  ซ่ึงสินคา้

เหล่าน้ีเป็นสินคา้ท่ีมีการแข่งขนักนัสูงตอ้งอาศยัการพฒันาดา้นเทคโนโลยีไปตามวงจรของสินคา้แต่ละชนิดอยู่

ตลอดเวลา แต่เน่ืองจากบริษทัฯเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตดงันั้นความเส่ียงในดา้นเทคโนโลยีจึงไม่ไดมี้

ผลกระทบโดยตรงกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ประกอบกบับริษทัฯ มีการตั้งสํารองสินคา้ลา้สมยั

และเส่ือมคุณภาพ  เพื่อรองรับความเส่ียงดงักล่าวบางส่วนท่ีจะมากระทบกบังบการเงินของบริษทัฯ  

2. ดอกเบ้ียรับจากการให้เช่าซ้ือ ซ่ึงระบุไวใ้นอตัราคงท่ีในสัญญาเช่าซ้ือตามสภาวะการแข่งขนั และอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาด  ถึงแมว้่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของบริษทัจะเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั แต่หากมีการข้ึนอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้บริษทักจ็ะใหมี้การพิจารณาดูความเหมาะสมก่อนแลว้ใหมี้การปรับอตัราดอกเบ้ียเช่าซ้ือข้ึนตาม   
 

ความเส่ียงด้านบัญชีลูกหนีเ้ช่าซ้ือ 
 

บญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือถือเป็นหัวใจสําคญัของการดาํเนินธุรกิจ เพราะมากกว่าร้อยละ 90 ของการขายเป็นการ

ขายแบบเช่าซ้ือ บริษทัจึงให้ความสําคญัมาก เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ อนัไดแ้ก่การเก็บ

เงินไม่ได ้หน้ีสูญ และการทุจริตจากบญัชีลูกหน้ี  บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการต่างๆ ในการกาํกบัดูแลบญัชีลูกหน้ี
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อย่างเขม้งวดตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาความน่าเช่ือถือ (Credit Scoring) การติดตาม การประเมินผล ตลอดจน

การฟ้องร้อง การดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดชาํระหน้ี ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนของการปฏิบติัการ (Operation) 

นอกจากนั้นบริษทัไดมี้การจดัตั้งฝ่ายสินเช่ือและบริหารความเส่ียง (Credit & Risk Department) แยกเป็นอิสระจาก

การขายและการเก็บเงินเพื่อให้การทาํงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน สินเช่ือเช่าซ้ือทั้งหมดจะตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนัหรือ

หลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั  หลงัจากท่ีบริษทัไดใ้ห้มีการตรวจสอบเครดิตของลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการขายแลว้โดยแผนก

อนุมติัเครดิตก่อนขาย (Credit Control Officers)  อนัเป็นผลทาํให้ยอดขายของบริษทัลดลงมาก็ตาม บริษทัก็ยงัคงให้

มีการตรวจสอบเครดิตของลูกคา้ก่อนขายต่อไป พร้อมทั้งยงัให้มีการขยายการตรวจสอบเครดิตก่อนขายเพิ่มข้ึนอีก

เพื่อให้ได้บญัชีใหม่ท่ีมีคุณภาพ และยงัให้มีการพฒันาปรับปรุงฐานขอ้มูลของลูกคา้ และวิธีการปฏิบติัการด้าน

สินเช่ือใหมี้ความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีเช่าซ้ือ พร้อมทั้งให้

มีการตั้งสาํรองความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัความระมดัระวงัเช่นดียวกบัปี 2552 

โดยใหมี้การตั้งสาํรองหน้ีสงสยัจะสูญทนัทีท่ีมีการขายเช่าซ้ือ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบังบการเงิน 

จากการกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายไม่ยอมใหมี้การทุจริต (Zero Tolerance) ตั้งแต่ปี 2553 บริษทั

สามารถลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตภายในองคก์ร อนัถือเป็นมาตราการหน่ึงท่ีทาํให้กาํไรของบริษทัเร่ิม

เพิ่มข้ึนตามลาํดบั 
 

ความเส่ียงในการผลติ 

สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัจาํหน่ายมาจากการจา้งผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซ่ึงตอ้ง

อาศยัผูผ้ลิตท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญในการผลิต โดยบริษทัไดใ้หมี้การติดต่อกบัผูผ้ลิตหลายรายไม่เจาะจง

เฉพาะรายใดรายหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อไม่ใหก้ารผลิตของบริษทัถูกผกูขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเท่านั้น อีก

ทั้งทาํใหเ้กิดอาํนาจต่อรองในการสัง่ซ้ือสินคา้เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ 
 

ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 การดาํเนินงานของบริษทัจาํเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้มืทั้งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ตลอดจน

นักลงทุนสถาบัน ซ่ึงมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ ดงันั้นบริษทัยอ่มไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพคล่องทางการเงินและอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูย้มืท่ีเกิดข้ึน บริษทัมีนโยบายการกูย้มืจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทุนสถาบนั  โดยไม่เจาะจงกูจ้าก

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดสถาบนัหน่ึงเท่านั้น เพื่อกระจายความเส่ียงของแหล่งเงินกู ้ 

    ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษทัฯไดมี้การเซ็นสัญญาขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน

เพื่อขยายระยะเวลาของเงินกูแ้ละวงเงินเบิกเกินบญัชีทั้งหมดรวม 1,026.2 ลา้นบาท ออกไปเป็นระยะเวลา 6 ปีโดย

เงินกูง้วดสุดทา้ยจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 30 มีนาคม 2558  ทาํให้บริษทัมีสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจโดย

สังเกตุได้จากอัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) ของบริษัทฯ เท่ากับ 4.7 เท่าณ ส้ินเดือนธันวาคม 2553 อัน

ประกอบดว้ยเงินกูร้ะยะสั้นเท่ากบั 94.0 ลา้นบาท และเงินกูร้ะยะยาวเท่ากบั 729.1 ลา้นบาท แต่จากสัญญาดงักล่าว

อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องบริษทัฯจะข้ึนอยู่กบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียขั้นตํ่าของธนาคาร (MLR) ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ีย
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ลอยตวัท่ีถือว่ายงัคงมีความเส่ียงอยู่จากการเปล่ียนแปลงข้ึนลงของตลาดการเงินแต่ก็ยงัอยู่ในการควบคุมของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย   

 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทัในดา้นของการนาํเขา้สินคา้จาก

ต่างประเทศ โดยเฉล่ียมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 6 ของยอดขายของบริษทัซ่ึงบริษทัสามารถจดัการกบัความเส่ียงน้ีได้

จากการซ้ืออตัราแลกเปล่ียนเงินล่วงหน้า (Forward Contract) ไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวตามความจาํเป็น

อยา่งเหมาะสม โดยไม่มีนโยบายในการเกง็กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนแต่อยา่งใด 
 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการดาํเนินการของรัฐบาล 

 ธุรกิจเช่าซ้ือน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมากทาํให้รัฐบาลให้ความสําคญัท่ีจะเขา้มาควบคุม โดยการ

จดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ข้ึนมาดูแลมิให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือเอาเปรียบ

ผู ้บริโภคและในขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544  เพื่อนาํมาเป็นหลกัปฏิบติัในเร่ืองการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 

ค่าธรรมเนียมการผดินดัชาํระหน้ี หรือค่าปรับในการชาํระหน้ีล่าชา้  ซ่ึงอาจทาํให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกบัผูบ้ริโภค

ได ้ตลอดจนการออกกฏหมายให้ผูป้ระกอบการคา้ตอ้งมีความรับผิดชอบเก่ียวกบัสินคา้ (Product Liabilities) ต่อ

ผูบ้ริโภค ดงันั้นบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจเช่าช้ือของบริษทั ตลอดจนการรับประกนั

สินคา้ท่ีจาํหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีทางราชการกาํหนด พร้อมกบัติดตามขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวตลอดเวลา 

เพื่อนาํมาพฒันาปรับปรุงให้การดาํเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฏระเบียบของรัฐบาล  ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี

บริษทัไดรั้บประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ในดา้นการจดัทาํฉลากสินคา้ การโฆษณาสินคา้ และสัญญาเช่าซ้ือท่ีเป็น

ธรรมต่อลูกค้า เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2546 และเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2550 ต่อเน่ืองถึงปี 2551 ในฐานะ

ผูป้ระกอบการท่ีพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
 

ความเส่ียงจากทรัพยากรบุคคล 

 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของความสาํเร็จของบริษทั และเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความ

เส่ียงต่อการดาํเนินงานของบริษทัได ้เช่น การเกษียณอาย ุ การลาออก เป็นตน้ ท่ีอาจจะมีผลท่ีทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกั

ของธุรกิจได ้ บริษทัจึงไดใ้ห้ความสาํคญักบัพนกังานทุกคนและดูแลเอาใจใส่ ทุกข ์สุข ของพนกังานทุกคนเสมือน

หน่ึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั พร้อมสนบัสนุนให้ทาํงานตามตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความสามารถและ

ดว้ยการฝึกอบรมพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ บริษทัฯไดมี้การตั้งสํารองกองทุนพนักงานเกษียณอาย ุ

(Retirement Funds) เพื่อมิใหมี้ผลกระทบกบังบการเงินเม่ือมีพนกังานเกษียณอายเุกิดข้ึน 
 

ความเส่ียงจากการยดึสินค้าคืน 

 ปกติธุรกิจเช่าซ้ือมีความเส่ียงในดา้นการยดึสินคา้คืนและถือเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ถึงแมก้ารยดึสินคา้คืน

นั้นเป็นความเส่ียงต่อการลดลงของยอดขายและมีผลทาํใหสิ้นคา้คงเหลือมีจาํนวนมากกต็าม ในอีกดา้นหน่ึงก็ถือเป็น

การชดเชยต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการหยุดชาํระเงินของลูกคา้ได้ เพราะบริษทัยงัสามารถนําสินคา้

เหล่านั้นมาจาํหน่ายในตลาดสินคา้มือสองไดอี้กดว้ย อนัถือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหน่ึง 
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การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ หมายถึงความเส่ียงเน่ืองจากความผดิพลาด หรือความไม่เพียงพอของ

กระบวนการทาํงาน พนกังาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอก ซ่ึงทาํ

ใหไ้ดรั้บความเสียหายต่อรายไดห้รือบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 

• 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 
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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 270 ลา้นบาท เป็นทุนท่ีเรียกชาํระเต็มมูลค่าหุ้น

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 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัจาํหน่าย ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น จานดาวเทียม เคร่ืองมือทาง

การเกษตร และเคร่ืองเติมเงินมือถือออนไลน์แบบหยอดเหรียญ เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง

ครอบคลุมและหลากหลาย    

การขายตรงแบบเช่าซ้ือโดยผ่านผูแ้ทนซิงเกอร์ มากกว่า 2,000 คน กระจายตามสาขามากกว่า 180 สาขาทัว่

ประเทศไทย ซ่ึงถือวา่ บริษทัฯ มีโครงข่ายการกระจายสินคา้ จกัรเยบ็ผา้ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีใหญ่ท่ีสุด และ

กวา้งขวางท่ีสุดในประเทศไทย 
 
สาํหรับสินคา้ซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑด์งัน้ี :- 

ผลติภัณฑ์ซิงเกอร์  ได้แก่:- 

•    ผลิตภณัฑ์จกัรเยบ็ผา้ เช่น จกัรเยบ็ผา้ เข็ม นํ้ ามนัหล่อล่ืนอเนกประสงค์ชนิดหยดและแบบสเปรยพ์่น 

กรรไกร เป็นตน้ 

•   ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ เคร่ืองซักผา้ เตาแก๊ส เคร่ืองปรับอากาศ      

เตาไมโครเวฟ ตูแ้ช่ไวน์ เป็นตน้ 

•    ผลิตภณัฑ์กลุ่มภาพและเสียง เช่น โทรทศัน์จอแบน (CRT TV) โทรทศัน์ดาวเทียม (TV Satellite) แอลซีดี 

ทีวี (LCD TV) และแอลอีดี ทีวี (LED TV) เคร่ืองเล่นดีวีดี และเคร่ืองเสียงสเตอริโอ เป็นตน้ 
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ผลติภัณฑ์อ่ืนๆ  ได้แก่:- 

•   จานดาวเทียม 

•   สินคา้เคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น เคร่ืองสูบนํ้า 

•   เคร่ืองเติมเงินมือถือออนไลน์ 
 

 ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "ซิงเกอร์" บริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทั้งในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อนใน

รูปแบบการขายตรง ผ่านเครือข่ายร้าน พนักงานขายของบริษทัและผ่านผูแ้ทนจาํหน่าย ซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัซิงเกอร์จาํหน่าย บริษทัจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดย

การสัง่ใหผู้ผ้ลิตภายในประเทศผลิตใหเ้กือบทั้งหมด  
 

โครงการผลติภัณฑ์ใหม่   
 

 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ หรือนวตักรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ตลอดจนเทคโนโลยท่ีีมีความกา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ในช่วงปีท่ีผา่นมาบริษทัไดแ้นะนาํผลิตภณัฑใ์หม่

ออกสู่ตลาด ไดแ้ก่ เคร่ืองเติมเงินมือถือออนไลน์ และถือไดว้่าประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย ผูใ้ชบ้ริการ

โทรศพัทมื์อถือทุกระบบในประเทศไทยนั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการแบบ Prepaid (แบบ

เติมเงิน) และผูใ้ชบ้ริการแบบ Post Paid (แบบรายเดือน) กลุ่มผูใ้ชบ้ริการแบบเติมเงินปัจจุบนัมีสัดส่วนมากกวา่ 90% 

และมีการเติมเงินกนัมากถึงเดือนละ 6,000-7,000 ลา้นบาท  

 

ช่องทางการเติมเงินโทรศพัทมื์อถือเร่ิมตน้จากการเติมเงินผ่านบตัรเติมเงินซ่ึงมีมูลค่าแตกต่างกนั บตัรเติม

เงินน้ีเทียบเท่าเงินสด ผูซ้ื้อและผูข้ายตอ้งดูแล เก็บรักษาอย่างดี หากสูญหายไปก็เปรียบเสมือนทาํเงินสดสูญหายไป 

หลงัจากนั้นจึงมีการพฒันาช่องทางเติมเงินใหส้ะดวกมากข้ึนจึงพฒันาเป็นระบบเติมเงินแบบออนไลน์ข้ึน เช่น ผา่นตู ้

ATM ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท และผ่านโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงก็ยงัไม่สะดวกและผูใ้ห้บริการเติมเงินตอ้งเป็นผูดู้แลและ

เติมเงินใหก้บัลูกคา้ดว้ยตนเอง บริษทัเลง็เห็นช่องวา่งในตลาดตรงจุดน้ีจึงเกิดนวตักรรมใหม่สาํหรับการเติมเงินมือถือ

แบบออนไลน์ผา่นเคร่ืองเติมเงินมือถือแบบหยอดเหรียญ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเติมเงินไดด้ว้ยตนเอง ตลอด 24 ชัว่โมง 

ตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งการเติมหรือตามความสามารถในการเติมเงิน เคร่ืองเติมเงินมือถือออนไลน์น้ีสามารถเติมเงินได้

ตํ่าสุดคร้ังละ 10 บาทและสูงสุด 100 บาท ซ่ึงเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ย กาํลงัซ้ือตํ่า ไม่สามารถเติมเงินคร้ัง

ละมากๆได ้ซ่ึงตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัอยู่แลว้ เคร่ืองเติมเงินมือถือออนไลน์น้ี บริษทัจาํหน่ายให้กบั

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยในต่างจงัหวดั เช่น ร้านคา้ ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท หรือแมแ้ต่หอพกั และแหล่งชุมชนต่างๆ 

ทั้งแบบเงินสดและแบบเช่าซ้ือ ทั้งน้ีการซ้ือแบบเช่าซ้ือจะตอ้งผา่นการพิจารณาสินเช่ือดว้ยทุกคร้ัง  

 

 ในปีถดัไปบริษทัไดว้างแผนผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีจะนาํออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองนโยบายและกลยทุธ์ท่ีจะขยาย

ธุรกิจเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบการรายยอ่ยให้มากข้ึน โดยเฉพาะร้านคา้ปลีก ร้านโชห่วย ท่ีมีอยูจ่าํนวนมากทัว่ประเทศนับ

หลายแสนราย บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะยกระดบัผูป้ระกอบการรายย่อยเหล่าน้ีให้มีผลประกอบการดีข้ึน และสามารถ

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ได ้โดยการสนบัสนุนของซิงเกอร์ 
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ช่องทางการขายและกลยุทธ์ใหม่กบัการขายสินค้าที่มีการเติบโตเต็มที่แล้วในตลาด 
 
 บริษทัทราบดีว่าตลาดหลกัของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เช่น โทรทศัน์ และ ตูเ้ยน็ ไดเ้ติบโตอย่างมาก มี

ส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงและมีอตัราส่วนความเป็นเจา้ของท่ีสูง (90% - 98%) เพื่อตอบสนองทางการตลาดและเพื่อการ

เติบโตและการพฒันาของบริษทั ทางบริษทัไดใ้ชแ้ผนเชิงรุกทางการตลาดในการขายสินคา้หลากหลายข้ึน และมีการ

ตีแลกเปล่ียน (Trade In) สินคา้ยี่ห้อต่างๆ ดว้ยเช่นกนั แผนโดยรวมของบริษทัคือการใชค้วามไดเ้ปรียบในจุดยืนท่ี

โดดเด่นในตลาด ซ่ึงก็คือ การเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีการดาํเนินงานแบบขายตรงทัว่ประเทศเพื่อเสนอขายสินคา้ใน

รูปแบบเทรดอิน 

 นอกจากการขายแบบขายตรงผ่านเครือข่ายร้านซิงเกอร์ทั่วประเทศแลว้ บริษทั ยงัได้ขยายช่องทางการ

จาํหน่ายสินคา้ผ่านร้านตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) ต่างๆ ทั้งร้านตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและจกัรเยบ็ผา้ทั้งใน

พื้นท่ีกรุงเทพและต่างจงัหวดั การขายผ่านช่องทางดงักล่าว บริษทั ได้จดัตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการขายใน

ช่องทางน้ีแยกจากหน่วยงานเดิมท่ีรับผดิชอบเฉพาะการขายตรงเท่านั้น 

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 ซ่ึงเคยจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นโรงงานประกอบ จกัรเยบ็ผา้ เตาแก๊ส 

มอเตอร์จกัร อตุสาหกรรมเบา และนํ้ามนัจกัร เพื่อใหบ้ริษทัซิงเกอร์นาํไปจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มาโดยตลอดจนถึงกลางปี 2545 บริษทัจึงมีนโยบายใหห้ยดุการผลิตและการประกอบผลิตภณัฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

แลว้ใชว้ิธีนาํเขา้ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปจากต่างประเทศโดยตรงแทน ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ทุนของการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์

สาํเร็จรูปตํ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ หลงัจากท่ีไดมี้การหยดุการดาํเนินการขา้งตน้มาจนถึงปี 

2552 บริษทั อตุสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดัจึงเร่ิมมาผลิตนํ้าด่ืมเพ่ือจาํหน่าย โดยมี บริษทั ซิงเกอร์ประ

เทศไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นลูกคา้หลกั  
 

2.3  โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้(รวมดอกเบีย้รับฯ)ของบริษัท  ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์และสายผลิตภัณฑ์  แบ่งได้ดังต่อไปนี ้:-  

                             (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าการจําหน่ายในประเทศ 

แยกตามผลติภัณฑ์ 

2552/2009 

 

% 2553/2010 

 

% 

     เคร่ืองซกัผา้ / Washing Machine 566,567 31 441,421 21 

     ตูเ้ยน็ / Refrigerator 378,196 21 317,070 15 

     ตูแ้ช่ / Freezer 341,017 19 333,921 16 

    โทรทศัน์ / Television 191,679 10 143,748 7 
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     จกัรเยบ็ผา้ / Sewing Machine 89,761 5 82,858 4 

เคร่ืองปรับอากาศ / Air Conditioner 84,431 5 459,795 22 

ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ / ATVM - - 200,935 10 

     รถจกัรยานยนต ์/ Motorcycle 41,538 2 6,514 0.3 

รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 1,693,189 93 1,986,262 95.3 

      ผลิตภณัฑอ่ื์นในประเทศ 125,404 7 91,225 4.7 

มลูค่าการจาํหน่ายต่างประเทศ - - - - 

รวมรายได้จากขายและดอกเบีย้รับฯ   1,818,593 100 2,077,487 100 

 

อัตราการเพิม่ ( ลด ) ของมูลค่าการจําหน่าย  2552/2009 2553/2010 

 (19.44%) 14.23% 
 
 

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 ทั้งหมดได้

มาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 

 ตู้แช่เคร่ืองด่ืมและตู้แช่แข็ง  มีทั้งแบบตั้ง ขนาด 8.8, 11.6, 33 และ 36 คิว และแบบนอน ขนาด  6.5  และ 9.5 

คิว   

 ตู้แช่ไวน์    จุไวน์ได้ 48 ขวด ระบบการควบคุมอุณหภูมิคงท่ีเพ่ือรักษารสชาติของไวน์ 

คอมเพรสเซอร์รับประกนั 5 ปี 

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

ควบคุมความเยน็ดว้ยเทอร์โมสตรัท 

 โทรทัศน์ โทรทศัน์สีจอแบนขนาดตั้งแต่ 21-29 น้ิว แอลซีดี ทีวีขนาด 22 และ32 น้ิวใหภ้าพ

คมชดัและแอลอีดี ทีวี ขนาด 22 น้ิวเพ่ือรองรับเทคโนโลยีและการขยายตลาดใน

อนาคต 

 เคร่ืองซักผ้า   

         แบบ 2 ถงั ก่ึงอตัโนมติั 
 
        แบบถงัเด่ียว อตัโนมติั 

 

ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 6.5 – 10 กิโลกรัม มีสีสรรสวยงาม 
 
ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 7.0 กก.ถึง 10 กิโลกรัม โดยเฉพาะขนาด 9 

กก. มีระบบ Low Water Pressure ซกัผา้ไดแ้มน้ํ้าไม่แรง 

 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

หนา้ท่ีแยกเศษผง หรือเศษดา้ยท่ีปะปนออกจากนํ้ามนั มีระบบหล่อเยน็พิเศษ 
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 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 

 เคร่ืองเสียงกึ่งกลางแจ้ง 

 

ภาคขยายกาํลงัขบั 200 วตัต ์RMS พร้อม Equalizer ปรับเสียงไดล้ะเอียดและชุด

ลาํโพงขนาด 15 น้ิวและ 18 น้ิว อยา่งละ 2 คู่ 

 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   ขนาด 22 ลิตร ทาํงานดว้ยระบบ DIGI-ANA ปุ่มตั้งเวลาแบบเรืองแสง Light-Up 

Dial ตั้งเวลาไดต้ั้งแต่ 15 วินาทีถึง 30 นาที เลือกระดบัความร้อนได ้5 ระดบั 

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

ฟิลเตอร์ทาํความสะอาดง่าย Turbo Power เยน็เร็วภายใน 20 นาที ประหยดัไฟ

เบอร์ 5 และมีรีโมทคอนโทรลไร้สาย 

 เคร่ืองป่ันเอนกประสงค์ มีทั้งโถบด โถป่ัน ขนาดจุ 1.5 ลิตร ใบมีดแสตนเลส 3 กา้น ปุ่มปรับความเร็ว5 

ระดบั ท่ีเกบ็สายใตม้อเตอร์ปรับความยาวสายได ้

 เคร่ืองทํานํา้อุ่น เคร่ืองทาํนํ้าอุ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขนาด 4,500 วตัต ์ เลือกปรับอุณหภูมิได้

ตามท่ีตอ้งการ พร้อมความปลอดภยัสูงสุดดว้ยระบบ ELCB ตดัไฟอตัโนมติัเม่ือ

เกิดกระแสไฟร่ัว 

 จานดาวเทียมซิงเกอร์ จานดาวเทียมชนิด C Band ทางเลือกใหม่ในการรับชมโทรทศัน์ ดว้ยสญัญาณ

รายการโทรทศัน์โดยตรงจากดาวเทียมสู่ผูช้มตามบา้นเรือน ไม่ตอ้งเสียค่าสมาชิก 

(Free to Air) จาํหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สะดวกง่ายดาย คุณภาพของ

สญัญาณภาพและเสียงคมชดัทุกพ้ืนท่ี  

 

 ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ เติมเงินมือถือไดท้ั้ง 3 ระบบคือ 1-2 Call, Happy และ True move เติมไดค้ร้ังละ 

10 บาท สูงสุด 100 บาทต่อคร้ัง พร้อมระบบคืนเหรียญท่ีไดรั้บรองการจดอนุ

สิทธิบตัรแลว้  
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3.2. ตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 
กลยุทธ์ในการแข่งขัน  

 

   บริษทัใชก้ลยทุธ์การขายตรงในระบบเช่าซ้ือควบคู่ไปกบัการขายเงินสด ทั้งน้ีการขายแบบเช่าซ้ือดาํเนินไป

ภายใตก้ารควบคุมท่ีรัดกุมโดยสมํ่าเสมอเพื่อให้มีหน้ีเสียนอ้ยท่ีสุด  สินคา้ท่ีบริษทัจาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่า

เทียมกบัสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ราคาจาํหน่ายเงินสดของสินคา้ใกลเ้คียงกบัสินคา้ยี่ห้ออ่ืน โดยกลุ่มลูกคา้ของ

บริษทัฯ เป็นลูกคา้ในกลุ่มประชาชนตามต่างจงัหวดั โดยบริษทัฯ ไดแ้บ่งระบบการขายของบริษทั แบ่งออกเป็น 2 

ระบบ ดงัน้ี 

 

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายตรง  

2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือน

บา้น เช่น ลาว กมัพูชา ตลอดจนการขายแบบ Group Sales และผา่นเครือข่าย Internet โดยเนน้สินคา้จกัรเยบ็ผา้

และอุปกรณ์ต่อพว่งและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ภายในบา้น 

 

ทางดา้นกลยทุธ์สําหรับผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินคา้หลกั เช่น  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น โดยเฉพาะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ประเภทตูเ้ยน็ และโทรทศัน์ ซ่ึงมีอตัราการครอบครองสูง และตลาดมีอตัราการเติบโตนอ้ย บริษทัไดใ้ชก้ลยทุธ์ในการ

เทิร์น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดการขายให้สูงข้ึน ซ่ึงกลยุทธ์น้ีบริษทัยงัได้

ครอบคลุมไปถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกดว้ย เช่น เคร่ืองซกัผา้ ตูแ้ช่ ตูแ้ช่แขง็ หรือเตาแก๊ส ประกอบกบัการ

ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ให้ดีข้ึน และนอกจากน้ี

บริษทัยงัไดน้าํสินคา้ใหม่ๆ เพ่ือขยายตลาดใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึนอีกดว้ย เช่น จานดาวเทียม หรือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามสโลแกนของบริษทัท่ีวา่  “ความสุขทุกส่ิงเป็นจริงท่ีซิงเกอร์” 

 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

 

 บริษทัดาํเนินการขายตรงเป็นหลกั มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และมากกว่า

ร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซ้ือ บริษทัขายสินคา้ผา่นร้านสาขาของบริษทั ซ่ึงมีจาํนวนกวา่ 180 สาขา

ทั่วประเทศ มีพนักงานขายประมาณ 2,000 คน บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจใน

ผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงพนกังานขายเหล่าน้ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการขยายการตลาดของบริษทั  

 สาํหรับการควบคุมคุณภาพของบญัชีเช่าซ้ือ บริษทัมีการตรวจสอบทั้งก่อนและภายหลงัการขาย โดยจดัให้

มีศูนยพ์ิจารณาสินเช่ือ (Credit Control Office) ทั้งหมด 10 ศูนยท์ัว่ประเทศเพื่อตรวจสอบและอนุมติัสินเช่ือลูกคา้

ก่อนการขาย ทั้งน้ีการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้นั้นจะพิจารณาทั้งจากฐานขอ้มูลภายในบริษทัฯ และตรวจสอบกบั

บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จาํกดั (National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลงัการขายนั้นผูต้รวจสอบ

บญัชี (Account Checker) จะทาํหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของการเช่าซ้ือว่ามีการขายสินคา้ให้แก่ผูเ้ช่าซ้ือใน
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ราคาท่ีแจง้แก่บริษทัจริง โดยมีการออกเยี่ยมผูเ้ช่าซ้ือถึงบา้น ปัจจุบนับริษทัมีผูต้รวจสอบบญัชีกว่า 100 คน ทาํการ

ตรวจสอบบญัชีเช่าซ้ือทัว่ประเทศ นอกจากน้ีท่ีสํานักงานใหญ่ยงัมีหน่วยงานควบคุมการปฏิบติังานของ ผูต้รวจสอบ

บญัชีและตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญาเช่าซ้ือ   

   

(ข)  แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 
 

 จากการประมาณการของกระทรวงการคลงั เศรษฐกิจไทยในปี 2553 คาดวา่จะมีอตัราการขยายตวัสูงถึง 7.5% 

ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากการประมาณการคร้ังแรกท่ีประมาณการไวท่ี้ 5.5% สาหตุเกิดจากในช่วงคร่ึงปีแรกมีอตัราการขยายตวัสูง

ถึง 10.6% ทาํให้ตอ้งมีการปรับประมาณการใหม่  การบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนเป็นปัจจยั

หลกัท่ีทาํให้เศรษฐกิจเติบโต ส่วนแนวโน้มในปี 2554 คาดว่าจะยงัคงมีการขยายตวัแต่ในอตัราท่ีลดลงจากปีก่อน คือ

ประมาณ 4.5% ค่าเงินบาทในปีท่ีผา่นมาแขง็ค่าข้ึนมากประมาณ 11% จากช่วงตน้ปี ในบางช่วงเวลาค่าเงินบาทอยูท่ี่ 28.5 

บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงในภูมิภาคน้ีเงินบาทของไทย ถือไดว้า่แขง็ค่าข้ึนเป็นอนัดบัท่ีสองรองจากประเทศมาเลเซีย  

 อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ปรับตวัเพิ่มข้ึนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2553 โดย

ดูจากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.59 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนเกือบทุกผลิตภณัฑ์ยกเวน้ โทรทศัน์สี (CRT) ขนาดจอเล็กกว่าหรือ

เท่ากบั 20 น้ิว เคร่ืองรับโทรทศัน์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากบั 21 น้ิว กระติกนํ้ าร้อนและสายไฟฟ้า ท่ียงัคงปรับตวัลดลง

จากช่วงเดียวกนักบัปีก่อน ผลิตภณัฑท่ี์ปรับตวัเพิ่มมากข้ึนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

คอนเดนซ่ิงยูนิต, เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิตและ Semiconductor Devices Transistors ปรับตวั

เพิ่มข้ึนร้อยละ 71.61, 62.07 และ 42.24 ตามลาํดบั  

 คาดการณ์ว่าในปี 2554 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.22 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (จากการ

ประมาณการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) จากการปรับตัวเพิ่มข้ึนของ

เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ และคอมเพรสเซอร์ โดยมีผลการคาดการณ์อตัราการขยายตวั ปรับตวัเพิ่มข้ึน 12.88%  11.91%  

และ 7.20% ตามลาํดบั ส่วนภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในปี 2554 คาดการณ์ว่าปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 

13.38 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการปรับตวัเพิ่มข้ึนของ HDD, IC และ Semiconductor โดยมีผลการคาดการณ์

ขยายตวั ปรับตวัเพิ่มข้ึน 14.72%, 5.72% และ 4.90% ตามลาํดบั ซ่ึงผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปทางดา้นอิเลก็ทรอนิกส์หรือ ไอที 

เป็นแรงผลกัดนัท่ีทาํใหช้ิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลก็ทรอนิกส์ปรับตวัสูงข้ึนอีกดว้ย 

 

ธุรกจิเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในธุรกิจแบบเช่าซ้ือ มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ 2 กลุ่มหลกัๆ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกคา้และลกัษณะท่ี

ต่างกนั 

กลุ่มแรกมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บจ. จีอี  แคปปิตอล (ประเทศไทย) และ บมจ. อิออน  ธน

สินทรัพย ์ ซ่ึงผูป้ระกอบการแต่ละรายนั้น  นอกเหนือจากการให้บริการธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้ยงัมีบริการ

สินเช่ือเช่าซ้ือสินคา้อีกหลายประเภท เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน  เฟอร์นิเจอร์  รถจกัรยานยนต ์ และเคร่ือง

ดนตรี เป็นตน้ 
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กลุ่มท่ีสองซ่ึงจะมุ่งเน้นในดา้นสินคา้ท่ีมีอายุการใชง้านยาวนานและสินคา้จาํพวกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน

บา้น ปัจจุบนัคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษทัเดียวเท่านั้นท่ียงัดาํเนินธุรกิขการขายตรงแบบเช่าซ้ือ

ผา่นทางร้านสาขา และ พนกังานขาย / พนกังานเกบ็เงิน  

   

จากการท่ีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันได้แก่ โทรทัศน์ และ ตู้เย็น ซ่ึงถือเป็นสินค้าท่ีมีสัดส่วนการ

ครอบครองท่ีสูง จึงทาํให้การเพิ่มยอดขายเป็นไปไดย้าก แต่ผูบ้ริหารของบริษทัซิงเกอร์ประเทศไทยกลบัมองว่า

สามารถท่ีจะเพิ่มยอดขายไดด้ว้ยการนาํหลกัการตลาดของสินคา้ทดแทน (Replacement Market) โดยอาศยักลยทุธ์ตี

แลก (Trade-in) สินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นของลูกคา้ทุกชนิดทุกยีห่อ้มาแลกกบัสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหม่ของ

ซิงเกอร์พร้อมกบัเง่ือนไขการผ่อนสบายๆกบัร้านสาขาซิงเกอร์ท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั

ในการขยายตลาดของสินคา้ทุกชนิดท่ีบริษทัจดัจาํหน่าย 

 

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

วางจาํหน่ายอยา่งแพร่หลายในตลาดจกัรเยบ็ผา้ในประเทศไทย ไดแ้ก่  ซิงเกอร์  จาโนเม่  เอลวิร่า   บราเดอร์ และจูกิ  

ทั้งยงัมีจกัรเยบ็ผา้ราคาถูกท่ีนาํเขา้จากประเทศจีนอีกหลากหลายยีห่อ้ท่ีเขา้มาแข่งขนักนัในธุรกิจน้ี   

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

ประชาชนชาวไทยมานานกวา่หน่ึงร้อยยีสิ่บปีแลว้ 

- ในปี 2539 บริษทัฯ มียอดปริมาณการจาํหน่ายตูเ้ยน็และโทรทศัน์มากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ 
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- ในปี 2544 บริษัทฯได้เร่ิมมีการนํารถจักรยานยนต์มาจําหน่ายเป็นสินค้าหลักเหมือนเช่น

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลงัจากท่ีพบว่าอตัราความเป็นเจ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอนัได้แก่ โทรทศัน์และ 

ตูเ้ยน็เพิ่มข้ึนเท่ากบั 98% และ 90% ตามลาํดบัจึงทาํให้บริษทัฯคิดวา่ตลาดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเกิดการ

อ่ิมตวัแลว้ บริษทัฯจึงหันมาเน้นการขายรถจกัรยายนยนตด์ว้ยอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 32%ใน

ระหวา่งปี 2545 – 2547  

- ตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปี 2548 บริษทัฯไดมุ่้งเนน้กลยทุธ์ในการขายรถจกัรยานยนตแ์บบเช่าซ้ือ 

- จนมาในปี 2549 บริษทัฯ จึงได้มีการยึดคืนรถจกัรยานยนต์จาํนวนมากจากบญัชีเช่าซ้ือท่ีไม่มี

คุณภาพดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ยอดรายได้ของบริษัทฯลดลงอย่างมาก และก็ได้มีการขาย

รถจกัรยานยนตด์งักล่าวไปตํ่ากว่าราคาทุน พร้อมกบัไดมี้การตั้งสาํรองหน้ีสูญท่ีอาจจะเกิดข้ึนจึง

ทาํใหใ้นปี 2549 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนและปรับตวัดีข้ึนตามลาํดบัในปี 2550 

- ในปี 2549 หลงัจากท่ีไดมี้การศึกษาขอ้มูลโดยละเอียดแลว้ บริษทัฯก็ไดมี้การปรับรูปแบบองคก์ร

เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละลดรายจ่าย ดงัเห็นไดจ้ากผลการดาํเนินงานท่ีปรับปรุงดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 

2550  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีประกอบดว้ย :- 

          -  การควบรวมสาขาท่ีขาดทุน 

          -  เพิ่ม Productivity ในส่วนของพนกังานขาย 

           -  ลดขนาดองคก์รโดยลดจาํนวนพนกังานประจาํ 19%  

- ในปี 2551 บริษทัฯไดจ้ดัทาํโครงการ “ผ่อนอุ่นใจ ไร้กงัวล” มอบความคุม้ครองให้กบัลูกคา้ซิง

เกอร์ท่ีซ้ือสินคา้เงินผอ่นตลอดอายกุารผอ่นชาํระ มูลค่าสูงสุดถึง 60,000 บาท โดยในกรณีท่ีลูกคา้

เสียชีวิต บริษทัฯจะมอบเงินช่วยเหลือการปิดบญัชีและมอบกรรมสิทธิสินคา้ช้ินนั้นให้กบัทายาท

ทนัที 

- ในปี 2552 บริษทัฯไดใ้หมี้การมุ่งเนน้ในนาํระบบขออนุมติัเครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) 

โดยผ่านศูนยอ์นุมติัเครดิต (Center Credit Officers) จนทาํให้ยอดขายสินคา้ของบริษทัฯลดลงไป

ประมาณ 20 กวา่เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัปีก่อน  แต่บริษทัฯก็ยงัคงมุ่งเนน้ท่ีจะทาํต่อไปเพื่อให้ได้

บญัชีเช่าซ้ือท่ีมีคุณภาพ 

- ปี 2553 เป็นปีท่ีบริษทัฯ ไดข้ยายตลาดเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการรายเล็ก

ในต่างจงัหวดัอยา่งมีนยัสาํคญั สัดส่วนการขายสินคา้เขา้สู่ตลาดน้ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น 

กลุ่มตูแ้ช่ทั้งตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่แขง็ ตูเ้ติมเงินมือถือออนไลน์ เป็นตน้ และในปีต่อๆไป บริษทัฯก็

ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตลาดน้ีใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 

2.) การเปลีย่นแปลงของคู่แข่งที่สําคญั 

 ในประเทศไทยมีบริษทัใหญ่ๆท่ีดาํเนินธุรกิจทางดา้นการเงินให้กบัผูบ้ริโภค (Consumer Finance)ท่ีไม่ใช่

ธนาคาร (Non-bank) โดยท่ีมีบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจทางดา้นบตัรเครดิต (Credit Card) อนัไดแ้ก่ American Express 

(Thai) (AMEX),  General Card Services, Krungsriayuthaya Card (KCC), Krungthai Card (KTC), และ Tesco Card 

Services  ส่ ว น บ ริษัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ  Non-bank อัน ได้แ ก่   AEON Thana Sinsap (Thailand) (AEONTS), G.E. 
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CAPITAL (Thailand) (GECT), EASY BUY, ซ่ึงมุ่งเน้นในการทาํธุรกิจเช่าซ้ือ และสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal 

Loan)   และSinger Thailand (SINGER) ท่ีมุ่งเนน้เฉพาะธุรกิจเช่าซ้ือท่ีไดด้าํเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 120 ปี  

 บริษทัท่ีเป็น Non-bank ดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มกมี็เป้าหมายของตนเอง  ดงัเช่น 

AEONTS, GECT และ EASY BUY เป็นบริษทัท่ีส่วนใหญ่หรือทั้งหมดถือหุ้นโดยต่างชาติ จะมุ่งเนน้ธุรกิจทางขาย

แบบเช่าซ้ือและสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loans) กบัลูกคา้ท่ีมีประวติัดีและมีรายได้ประจาํไม่น้อยกว่า 4,000 

บาท ในขณะท่ี SINGER จะมุ่งเนน้ไปในกลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอนัถือ

เป็นกลุ่มฐานราก  บริษทัเหล่าน้ีดาํเนินธุรกิจแบบขายตรงซ่ึงนาํตน้ทุนทางการเงินพร้อมค่าใชจ่้ายของการใหบ้ริการ

ก่อนและหลงัการขายมารวมอยูใ่นอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ 

 การแข่งขันของบริษัทในกลุ่มเหล่าน้ีจะแตกต่างกันโดยท่ีบริษัทในกลุ่มแรก (AEONTS, GECT และ 

EASY BUY) จะแข่งขนักนัในเร่ืองของความรวดเร็วในการอนุมติัเครดิต และ อตัราดอกเบ้ีย บริษทัท่ีมีกลุ่มลูกคา้

เป็นเกษตกรในชนบทจะแข่งกนัในเร่ืองของการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนในท้องถ่ิน และการเสนอ

บริการท่ีดีทั้งก่อนการขายและหลงัการขาย ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการการขายตรงท่ีให้กบัลูกคา้ก็จะตอ้งคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้โดยการนาํเสนอบริการและผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
 

3.) จุดแข็งและโอกาสของบริษัท 

 - ซิงเกอร์เป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ิอยู่คู่สังคมมานานกว่า 120 ปี ในประเทศไทย มีความเขม้แข็ง ในเร่ือง

คุณภาพสินคา้ ความแขง็แรงทนทาน การบริการถึงบา้น และการควบคุมคุณภาพอยา่งเขม้งวด 

 - ช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับในธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

 - มีร้านสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ 

 - พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดีในการติดต่อกบัลูกคา้ 

 - ทีมผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ 

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

                  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

- ไม่มีคู่แข่งขนัโดยตรง 

- กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นประชากรรากหญา้ กวา่ 70% ของประชากรประเทศไทยท่ีมกัจะถูกปฏิเสธสินเช่ือ

จากระบบปกติ เพราะเหตุเพียงไม่มีรายไดป้ระจาํท่ีแน่นอน 

- ในพ้ืนท่ีชนบทมีผูป้ระกอบการรายเล็กท่ีตอ้งการสินเช่ือในการซ้ือสินคา้ไปประกอบอาชีพ ท่ีไม่ตอ้ง

ลงทุนดว้ยเงินกอ้นใหญ่ในคราวเดียว 

- มีพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ท่ีผลิตสินคา้คุณภาพแต่ไม่มีเครือข่ายในตลาดชนบท ผลิตสินคา้คุณภาพ OEM 

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ซิงเกอร์ใหอ้ยา่งต่อเน่ืองยาวนาน 

- ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีสูงเอ้ือต่อการพฒันาระบบใหม่ๆ ทั้งโปรแกรมสมองกลและสมองคน 

- ทุกคร้ังท่ีเกิดภยัธรรมชาติหรือแมแ้ต่ภยัสงครามข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย ซิงเกอร์เป็นผูเ้ดียวท่ีเขา้ถึง

ผูป้ระสบภยัและเยยีวยาไดท้นัที 
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4.) จุดอ่อนและอุปสรรค 

  - ความไม่แน่นอนในปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตร 

 - โครงสร้างราคาสินคา้เช่าซ้ือท่ีตอ้งขายตรงทาํใหร้าคาสินคา้สูงกวา่ทอ้งตลาด 

 - การวิจยัพฒันาการผลิต ทาํไม่ไดเ้อง 

 - วฒันธรรมองคก์รท่ีหย ัง่รากลึกยาวนานทาํใหก้ารปรับแต่งทางวฒันธรรมตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

 - รากฐานกวา่ 160 ปีทัว่โลก และการไม่ยอมใหมี้เทคโนโลยส่ีวนเกินเพื่อเพิ่มมูลค่า ทาํใหดู้เป็นเคร่ืองหมาย

การคา้ท่ีลา้สมยั 

 - สภาพบงัคบัของกฎหมายทาํใหก้ารตรวจสอบเครดิตมีอุปสรรค 

 - สภาวะโลกร้อนทาํใหเ้กิดภูมิอากาศและภยัธรรมชาติท่ีแปรเปล่ียนอยา่งผิดปกติ เป็นอุปสรรคต่อการออก

เดินตลาดตามฤดูกาลแบบปกติ 
  

5.) กลยุทธ์ 

  - - พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อขยายตลาดเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบรายขนาดกลางและขนาดเลก็ใหม้ากข้ึน เช่น 

ร้านโชห่วย มินิมาร์ท โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหารต่างๆ 

 - ต่อยอดการขายเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีอตัราการขยายตวัท่ีสูง ดว้ยการพฒันาการบริการหลงัการขาย การ

ติดตั้งแบบมืออาชีพ และควบคุมการอนุมติัสินเช่ืออยา่งรัดกมุ 

 - การกาํหนดระบบการอนุมติัสินเช่ือใหรั้ดกมุเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัไดบ้ญัชีเช่าซ้ือท่ีมีคุณภาพเพื่อจะ 

                 เพิ่มประสิทธิภาพในการเกบ็เงินใหดี้ข้ึน 

- ขยายตลาดใหม้ากท่ีสุดในช่วงท่ียงัไม่มีคู่แข่งขนัในธุรกิจขายตรงแบบเช่าซ้ือ 

 - นาํกลยทุธ์ตีแลก (Trade-in) สาํหรับสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทุกชนิดทุกยีห่อ้ท่ีไม่มีใครทาํมา 

                 เสนอใหก้บัลูกคา้ทัว่ประเทศ 

- เป็นบริษทัเดียวในประเทศท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมในการจาํหน่ายสินคา้มือสองทัว่ประเทศดว้ยราคาท่ี     

ยอ่มเยาวบ์นเง่ือนไขของการขายแบบจ่ายเงินสดและนาํสินคา้ไปไดเ้ลย (Cash and Carry) 

- นาํกลยทุธการขายแบบ Telemarketing ผา่นช่องทาง Singer Call Center เพื่อรองรับและขยายเขา้สู่ตลาดท่ี

การเดินตลาดขายตรงเขา้ไปไดไ้ม่ทัว่ถึง  

- พฒันาเคร่ืองขาย หรือเคร่ืองจาํหน่ายสินคา้ อตัโนมติัเพื่อผูป้ระกอบการรายเลก็ในชนบท ใหท้าํรายไดไ้ด้

เพิ่มข้ึน สะดวกสบายข้ึน 

- พฒันาสินเช่ือเพื่อตลาด ประหยดัพลงังานหรือพลงังานทดแทนเพื่อรองรับการขาดแคลนพลงังานใน

อนาคต 

- รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบักลุ่มนกัลงทุน และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ 

- ขยายร้านสาขาของบริษทัฯ โดยวางแผนเปิดร้านใหม่อยา่งนอ้ย 10 สาขาต่อปี ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท่ีสาํคญั 

มีศกัยภาพ และสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการขายได ้
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   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
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3.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การจดัหาผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ หลงัจากกลางปี 2545  บริษทัไดเ้ปล่ียนวิธีการสัง่ซ้ือ  ซ่ึงเดิมบริษทัใชว้ิธีการ

สัง่ซ้ือจกัรเยบ็ผา้จากบริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มาเป็นการสั่งซ้ือจกัรเยบ็ผา้สาํเร็จรูปโดยตรง

จากต่างประเทศแทน เน่ืองจากตน้ทุนของการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์จกัรเยบ็ผา้สําเร็จรูปตํ่ากว่าตน้ทุนการผลิตและประกอบ

ภายในประเทศ   สินคา้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือจากผูผ้ลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ  5 ของสินคา้ท่ีซ้ือทั้งหมด 

 ในส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  บริษทัสัง่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM (Original 

Equipment Manufacturer) กล่าวคือ ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย “ซิงเกอร์” ใหแ้ก่บริษทั โดยผูผ้ลิตหลกัซ่ึง

ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นใหแ้ก่บริษทัไดแ้ก่:- 

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 ชาร์ปไทย จาํกดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ โทรทศัน์  และไมโครเวฟ   

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

6. บริษทั ลคัก้ีเฟลม จาํกดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ เตาแก๊ส  

7. บริษทั ฮิตาชิ จาํกดั  สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่  เคร่ืองป๊ัมนํ้า และเคร่ืองทาํนํ้าอุ่น 

 

 นอกจากสินคา้ท่ีขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  ซิงเกอร์  แลว้บริษทัยงัไดร่้วมมือกบับริษทั เมืองไทย

ประกนัชีวิต จาํกดั และประกนัภยัจาก บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดัเพือ่ขยายตลาดประกนัชีวิตและประกนัภยัเขา้สู่

กลุ่มฐานลูกคา้ของบริษทัฯใหม้ากข้ึนดว้ย 
 
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 –  

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
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4. การวจิัยและการพฒันา  
 

 การวิจัยทางการตลาด 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการวิจยัทางการตลาดโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีบริษทัฯ  จาํหน่าย ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลทางการตลาดกบัสถาบนัวิจยัท่ีมี

ช่ือเสียง เพื่อติดตามแนวโนม้และสภาวะตลาดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทต่างๆ นอกจากน้ียงัมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัคู่

คา้ท่ีผลิตสินคา้ใหบ้ริษทัฯ โดยเลง็เห็นวา่คู่คา้เหล่าน้ีเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ (Strategic Partner) มากกวา่ท่ีจะเป็นเพียง

คู่คา้ธรรมดาทัว่ไป การแลกเปล่ียนกบัพนัธมิตรเชิงกลยทุธเหลา่น้ีจะทาํบริษทัฯ มีขอ้มูลในเชิงลึกทั้งในส่วนของสภาวะ

ตลาด และเทคโนโลยต่ีางๆท่ีพฒันาเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ช่วยทาํความเขา้ใจถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของสินคา้ซิง

เกอร์ในแต่ละประเภทสินคา้ และพฒันาสินคา้และบริการของซิงเกอร์ใหดี้ยิง่ข้ึน 

บริษทัยงัให้ความสาํคญัของการวิจยัตลาดในแขนงยอ่ยๆ หลายแขนงโดยเฉพาะการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior Research – Attitude & Usage) การวิจัยความคิดสร้างสรรค์ในส่ือโฆษณา (Creative Idea Test) 

หรือการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจ (Feasibility Study) เพื่อใช้วิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการ

ตดัสินใจศิลปศาสตร์ และเปล่ียนความคิดบนแผน่กระดาษ เป็นการพฒันาธุรกิจท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ และสูงประสิทธภาพ 
 

 การพฒันาสินค้าใหม่    

 สําหรับการพฒันาสินคา้ใหม่ เน่ืองจากบริษทัสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM 

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

ผูผ้ลิตเหล่าน้ีจะเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลในเชิงลึกทั้งในส่วนของสภาวะตลาด ลูกคา้และ

เทคโนโลยท่ีีพฒันาเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา พนัธมิตรเชิงกลยทุธเหล่าน้ีเป็นผูมี้ความชาํนาญและมีส่วนสาํคญัใน

การร่วมพฒันาสินคา้ใหม่ท่ีมีคุณภาพดี เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในปัจจุบนั เพื่อนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบั

ความตอ้งการใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตช่ื้อ SINGER 

  

 การพฒันาระบบสารสนเทศ 
บริษัท ฯ เลือกใช้ IFS Application ซ่ึงเป็นระบบ ERP - Enterprise Resource Planning  เพื่อช่วยในการ

จดัการและการบริหารงานของบริษทัฯ  โดยได้นําโซลูชั่นต่างๆ ของ IFS Application มาใช้ในองค์กร อาทิเช่น 

ระบบบริหารงานบญัชีและการเงิน ระบบเช่าซ้ือ ระบบการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (Logistic) ระบบควบคุมสินคา้คงคลงั 

ระบบการจดัการการให้บริการและระบบเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่อใหมี้ระบบขอ้มูลซ่ึงเช่ือมโยงถึงกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ รวมถึงระบบท่ีใชใ้นการวดัผล ประเมินผล

การทาํงานต่าง ๆ ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการดาํเนินงานของธุรกิจในทุก ๆ ดา้น เพื่อช่วยให้องคก์รบรรลุถึงเป้าหมาย

การเติบโตทางธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน  

 สาํหรับระบบเช่าซ้ือ ซ่ึงเป็นระบบการทาํงานหลกัท่ีร้านสาขาซิงเกอร์ทัว่ประเทศใชใ้นการบริหารงานของ

ร้านสาขานั้น ไดด้าํเนินการติดตั้งระบบและใชง้านครบทุกร้านสาขาแลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการติดตั้ง



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
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ระบบ Back Office ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบจดัซ้ือ ระบบสินคา้คงคลงั ระบบบญัชีและการเงินท่ีสาํนกังานกลาง เพ่ือ

ช่วยในการบริหารงานของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการติดตั้งไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี 2553 และคาด

วา่จะสามารถติดตั้งทุกระบบแลว้เสร็จภายในปี 2554 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
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5. สินทรัพย์ของบริษัท ซิงเกอร์ฯ และ บริษัทย่อย   
  

5.1       ท่ีดนิ  อาคาร   และเคร่ืองจักร 
 

  จาํนวนร้านสาขาทั้งหมด 183 สาขา บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และอาคารรวม 51 แห่ง  ท่ีเหลือเป็นร้าน

สาขาท่ีบริษทัเช่าซ่ึงรวมทั้งอาคารท่ีใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่ ปัจจุบนัสาํนกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 72 อาคาร กสท 

โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500โดยเช่าจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม ดว้ย

สญัญาเช่าท่ีมีอายกุารเช่า 3 ปีส้ินสุดสญัญาในวนัท่ี 14  มกราคม 2555  โดยในสญัญาเช่ากาํหนดค่าเช่าพื้นท่ีรวมเป็นเงิน  

602,000  บาทต่อเดือน และค่าบริการรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 367,950  บาทต่อเดือน   ซ่ึงเป็นอตัราเดียวตลอดอายสุญัญาเช่า 3 

ปี อน่ึงก่อนท่ีจะครบกาํหนดสัญญาเช่าในวนัท่ี 14 มกราคม 2551 นั้นบริษทัไดมี้การเจรจาต่อสญัญาเช่าออกไปอีก 3 ปีนบั

จากวนัครบกาํหนดอายสุญัญาเช่าดงักล่าวในอตัราค่าเช่าเดิมตลอดระยะ 2 ปีจนถึงปีท่ี 3 ท่ีทางผูเ้ช่าจะขอปรับค่าเช่า

เพิ่มข้ึน 5% จากอตัราเค่าเช่าเดิม นอกจากนั้นกจ็ะมีการเช่าอาคารคลงัสินคา้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีบริษทัทาํสัญญา

เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี จากบริษทั พงษจิ์ตต ์ จาํกดั โดยมีพื้นท่ีเช่ารวมประมาณ 5,600 ตารางเมตรในราคาค่าเช่าเดือนละ 

336,000 บาท เร่ิมสญัญา ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2554 

       มูลค่าตามบญัชีของ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของบมจ. ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเท่ากบั  310,004,756.- 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. 

ไดใ้หค้วามช่วยเหลือในดา้นการบริหารจดัการ และการตลาดแก่บริษทั โดยคาํนวณจากร้อยละ  1.0 ของยอดขาย

สุทธิ  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
 
 

บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี  
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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. 2553 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีจะยงัคงการถือหุ้นเท่าเดิม   ทั้งน้ีคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเป็นผูบ้ริหารท่ีคณะฝ่ายจดัการคดัเลือกจากผูบ้ริหารภายในบริษทั ให้ทาํหน้าท่ีควบคุมดูแลในการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกัในการประกอบกิจการของบริษทั บริษทัฯ มีเงินลงทุนรวมใน

บริษทัยอ่ยเท่ากบั 5.19 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.24 ของสินทรัพยร์วม    
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6. โครงการในอนาคต 

 

  ในปัจจุบันบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจขายตรงเช่าซ้ือสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีเพียงซิงเกอร์เพียงบริษทัเดียว

เท่านั้น แต่บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจน้ีให้มีการเติบโตเพิ่มข้ึน ทั้งตลาดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ภายในบา้น และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรับกลุ่มผูป้ระกอบการ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นนั้นอตัราการเติบโตของธุรกิจเร่ิม

อ่ิมตวัแลว้จากอตัราการเป็นเจา้ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ และตูเ้ยน็ท่ีมีถึง 98 และ 90 เปอร์เซ็นต์

ตามลาํดบั อีกทั้งการดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือน้ีมีความเส่ียงมากท่ีจะไม่ไดรั้บการชาํระเงิน แต่ผูบ้ริหารของบริษทั ซิงเกอร์ประ

เทศไทยกลบัมองวา่การเติบโตของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์และตูเ้ยน็นั้นไม่ไดมี้แค่เพียง 2 และ 10  เปอร์เซ็นต์

ดงักล่าว กลบัมองว่าอตัราการเติบโตของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าดงักล่าวมีถึง 98 และ 90 เปอร์เซ็นตภ์ายใตก้ารมองตลาดแบบ

สินคา้แทนท่ี  (Replacement Market)  ส่วนกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ เช่น ร้าน

โชห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ตต่างๆ นั้นมีสัดส่วนในการขายของบริษทัฯ เพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบั

ศกัยภาพของกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ของซิงเกอร์ไปเพื่อนาํไปใช้การประกอบธุรกิจ สร้างรายได้ ยกระดบั

กิจการของตนเองใหมี้ศกัยภาพและใหญ่โตข้ึน หากมีการพิจารณาสินเช่ืออยา่งรัดกุมแลว้ จะมีความเส่ียงท่ีตํ่ากวา่ บริษทั

ฯ เคยมีสัดส่วนการขายสินคา้ให้กลุ่มผูป้ระกอบเหล่าน้ีประมาณร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 แต่ในอนาคตบริษทัฯจะเพิ่ม

สดัส่วนใหสู้งข้ึนเป็นอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของยอดขายทั้งหมด    

แผนการดาํเนินงานในช่วงระยะ 2-3 ปีขา้งหนา้ เพื่อพฒันาธุรกิจใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืประกอบไปดว้ย 

- ปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นภายใตย้ีห่อ้ ซิงเกอร์ (SINGER) ใหมี้คุณภาพดีข้ึนจาก

ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

- เพ่ิมผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าสาํหรับผูป้ระกอบการใหค้รอบคลุมครบทุกหมวดหมู่ 

- พัฒนาศูนย์พิจารณาเครดิตก่อนขาย (Credit Center Offices) ท่ีได้จัดตั้ งข้ึนในแต่ละเขตให้

สามารถทาํการพิจารณาเครดิตลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการขายใหมี้ประสิทธิภาพมากช้ึน 

- ฝึกอบรมให้พนักงานขายมีความรู้เร่ืองเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพื่อนําเสนอให้กบัลูกคา้ได้

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

- พฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศ (IT)ในการปฏิบติังานระหว่างสํานกังานใหญ่กบัสาขาให้เป็น

ระบบเช่ือมโยง (Net Work) ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

- พฒันาและปรับปรุงคุณภาพการบริการหลงัการขายแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ท่ีตอ้งมี

การติดตั้งโดยช่างผูช้าํนาญอยา่งต่อเน่ือง 

- ขยายเครือข่ายการจดัจาํหน่ายโดยเปิดร้านสาขาเพิ่มข้ึนอย่างน้อยปีละ 10 สาขาในทาํเลท่ีดี มี

ศกัยภาพสูง 

- พัฒนาสินเช่ือเพ่ือตลาดพลังงานทดแทนหรือประหยดัพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงรถยนตซ่ึ์งจะขาดแคลนอยา่งหนกัในอนาคตอนัใกล ้

- พฒันาตลาดสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็กในบา้น ท่ีบริษทัละเลยมานานรวมทั้งตลาดอะไหล่

จกัรเยบ็ผา้ อะไหล่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่วนประกอบ และสินคา้เพื่อการบริการ เพื่อสร้างโอกาสขาย

ใหเ้พิ่มข้ึน 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ปัจจุบนั บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัในเครือไม่มีข้อพพิาททางกฎหมายใดๆ 

ที่มีนัยสําคญั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ. 40/2540 (ฉบบั

ประมวล)  
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8. โครงสร้างเงินทุน   
  
8.1  หลักทรัพย์ของบริษทั 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

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

สามญัจาํนวน  270,000,000  หุน้   (สองร้อยเจด็สิบลา้นหุน้)  

       มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1  บาท 

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

สามญัจาํนวน  270,000,000  หุน้   (สองร้อยเจด็สิบลา้นหุน้)  

  มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1  บาท 

 (2) โครงการออกและเสนอขายหุน้ให ้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (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 7 มีนาคม 2554 กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วโดยลงทุนในหุน้ของ บมจ. 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํนวน 14,565,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.395 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR)  

 ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2554 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั มีหุน้สามญัของบริษทัเป็น        

หลกัทรัพยอ์า้งอิง จาํนวน  2,992,070 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.108  ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

ซ่ึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้  อนัเน่ืองมาจาก บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ไม่ใช้

สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

  •    ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ  
 

•    พนัธะผกูพนัของบริษทัฯ เกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต  
 
หลงัจากท่ีไดมี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมสองร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท (270,000,000 บาท) เป็นสองร้อยแปดสิบ

สามลา้นหา้แสนบาท (283,500,000 บาท) ประกอบดว้ยหุน้สามญัสองร้อยแปดสิบสามลา้นหา้แสนหุน้ (283,500,00 

หุน้) มูลค่าหุน้ละหน่ึงบาท (1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มข้ึนจาํนวนสิบสามลา้นหา้แสนหุ้น (13,500,000 

หุ้น) มูลค่าตราไวหุ้้นละหน่ึงบาท (1 บาท) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจะ
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ออกให้แก่กรรมการ ซ่ึงได้รับมติอนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 

1/2550  และได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี  10 

มิถุนายน 2551 อนุญาตให้บริษทัสามารถซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดต้ามท่ีขออนุมติัในระหวา่งปี 2550 แลว้นั้น ก็ไม่ไดมี้

การใชสิ้ทธิแต่อยา่งไรจนถึงปัจจุบนั   

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 179  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2552  มีมติให้ยกเลิกใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวน 13,500,000  หน่วย ซ่ึงไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ นายดาเนียล     ไมเคิล ฟีลิ

โปเนท์ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2550 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2550 นับตั้งแต่วนัท่ีนาย

ดาเนียล ไมเคิล ฟีลิโปเนท์ พน้สภาพการเป็น กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั  ตามขอ้กาํหนดขอ้ 5.3 

ของรายละเอียดของโครงการ ESOPฯ โดยท่ีนายดาเนียล ไมเคิล ฟีลิโปเนท์ ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือหุนสามญัของ

บริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ประการใด 

และท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 43 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทั

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมสองร้อยแปดสิบสามลา้นหา้แสนบาท (283,500,000 บาท) ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้

สามญัสองร้อยแปดสิบสามลา้นห้าแสนหุ้น (283,500,000 หุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละหน่ึงบาท (1 บาท) เป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวนสองร้อยเจด็สิบลา้นบาท (270,000,000 บาท) ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวนสองร้อยเจด็สิบลา้นหุน้ 

(270,000,000 หุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละหน่ึงบาท (1บาท) โดยการลดหุ้นสามญัจาํนวนสิบสามลา้นห้าแสนหุ้น 

(13,500,000 หุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละหน่ึงบาท (1 บาท) เพราะเน่ืองจากบริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัจาํนวนสิบสาม

ลา้นห้าแสนหุ้น (13,500,000 หุ้น) เพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกให้แก่นายดาเนียล ไมเคิล ฟิลิโปเนท ์ซ่ึง

ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั โดยไม่ไดใ้ชสิ้ทธิการซ้ือหุน้ดงักล่าว โดยใหทุ้นจดทะเบียนของ

บริษทัสอดคลอ้งกบัทุนชาํระแลว้ของบริษทั  
 

•    ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจบัุน  
 

หุน้สามญัของบริษทัฯ ปัจจุบนัซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

8.2   ผู้ถอืหุ้น   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  วันที่  7 มีนาคม 2554   มีดงันี:้-   

 

ลาํดบัท่ี 

NO. 

ช่ือ – สกลุ 

Name 

จาํนวนหุน้ 

No. of Shares 

% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

% of Total Shares 

1. SINGER (THAILAND) B.V. 116,370,000 43.10 

2. นายกฤษนนัทร์ เกวลี 27,005,500 10.00 

3. บริษทัหลกัทรัพย ์จดัการกองทุนรวม เพื่อผูล้งทุนต่างดา้ว 

จาํกดัโดยลงทุนในหุน้ของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

14,565,300 5.39 

4. ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 13,489,000 4.99 

5. นายทวีฉตัร จุฬางกรู 7,000,000 2.59 

6. นางมยรีุ วงแกว้เจริญ 6,050,000 2.24 

7. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 5,400,000 2.00 
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8. นางวราณี เสรีววิฒันา 5,000,000 1.85 

9. นายอนุชา อาวลีาสกลุ 4,018,500 1.49 

10. นายชยัสิทธ์ิ ใบไม ้ 4,000,555 1.48 

11. นางวชัรี ธรรมาภิมณฑ ์ 3,124,500 1.16 

12. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 2,992,070 1.11 

13. นายณรงค ์หวงัเจริญวงศ ์ 2,728,100 1.01 

14. นายสุทธิพงษ ์เวศยว์รุตม ์ 2,583,100 0.96 

15. กองทุนเปิด กรุงศรี สเปซิฟิก เฟลก็ซิเบ้ิลฟันด ์ 2,474,500 0.92 

16. นางนนัทา  รุ่งนพคุณศรี 1,943,400 0.72 

17. พนัตรีฑิฆมัพร ชมเดช 1,800,000 0.67 

18. นายศุภฤกษ ์มงคลสมยั 1,650,000 0.61 

19. นายซาเลซ  พสุวานิ 1,539,200 0.57 

20. นาย วิศณุ สกลุพิเชฐรัตน ์ 1,536,100 0.57 

21. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,383,770 0.51 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 

 

 
 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 29 

 

 

8.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล    
 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  อตัราการ

จ่ายเงินปันผลจะคาํนึงถึงการดาํรงเสถียรภาพทางการเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานในอนาคต 

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปียอ้นหลงั  มีดงัน้ี:-  

 

                                                           พ.ศ. 2553                  พ.ศ. 2552      พ.ศ. 2551 

เงินปันผลระหวา่งกาล                        -    -                                      -           

           เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                  0.10                     -                              -  

 รวมเงินปันผลจ่าย                 0.10     -                 - 

 มูลค่าหุน้ละ                                        1        1                                        1                     

  

 

* ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 186 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2554 เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี  44  ในวนัท่ี  28  เมษายน  2554 

 

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 และกรรมการอิสระ 

นายบุญยง ตนัสกลุ     กรรมการผูจ้ดัการ 

นายอุดม  ชาติยานนท ์    กรรมการอิสระ 

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง     กรรมการอิสระ 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั     กรรมการอิสระ 

นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์   กรรมการ 

นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์   กรรมการ 

นายไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์     กรรมการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  นายอุดม  ชาติยานนท ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการตรวจสอบ 

  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง    กรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน 

  นายอุดม  ชาติยานนท ์   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   

ฝ่ายจัดการ 

  นายบุญยง ตนัสกลุ    กรรมการผูจ้ดัการ 

  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

  นายคณิศร  นุชนาฏ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 

  นายสยาม  อุฬารวงศ ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ 

คุณเฉลิม ชาโรจน์                     ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

คุณวรวฒิุ อนนัตกิ์ตติพงศ ์             ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คุณจนัทรจิรา กอ้งทอ้งสมุทร์           เลขานุการบริษทั 

     ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 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 172 เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุม ไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Control) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ประเมินผลการปฏิบติังานของ

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว ร่วมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม

กฏหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูล

ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 183 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ได้กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซ่ึงนโยบาย และหลกัเกณฑ์ สําหรับโครงสร้าง องค์ประกอบ 

คุณสมบัติ การเลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ (Board 

committees) และฝ่ายบริหารอาวุโส ของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งแผนการสืบทอดตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม  
 

2. ภายใตบ้งัคบันโยบายต่างๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการและการอนุมติัของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีกาํหนด 

คดัเลือกและเสนอแนะต่อคณะกรรมการซ่ึงบุคคลผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อให้ไดรั้บการเสนอช่ือ

แต่งตั้งเป็น (ก) กรรมการ (ข) กรรมการและประธานคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการ (ค) 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารซ่ึงรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้บังคบัการอนุมัติของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีกําหนด ซ่ึง

นโยบาย โครงสร้าง และแผนต่างๆ เก่ียวกบัค่าตอบแทน ผลประโยชน์และส่ิงจูงใจ สาํหรับกรรมการ 

กรรมการของคณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

โดยมีจุดประสงคใ์ห้นโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบริษทัสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม วตัถุประสงค ์

กลยทุธ์และระบบการควบคุมของบริษทั  
 

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซ่ึงนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซ่ึงการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ปฏิบติัตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการดงักล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
 

5. ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี

ของกรรมการผูจ้ดัการ 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    
 
   การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ี

พิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเพื่อมาดาํรงตาํแหน่งเป็นประธาน

กรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัฯ และ SINGER (THAILAND)  B.V. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงถือหุน้คิดเป็นร้อย

ละ 43.10 จะเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพื่อลงมติพิจารณา  

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมสามญัประจาํปี

ทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

1.    ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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2.   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

9.3  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผู้บริหารของบริษทั สําหรับปี 2553 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัท ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมเดียวกนั การพิจารณาไดเ้ปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก “ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ” ซ่ึงจดัทาํโดย    

“ศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้แลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน   

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบริษทั ค่าตอบแทนดงักล่าวเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน  
 

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2553:    บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มรีายละเอียดดังนี ้

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

 

ช่ือ –สกุล ตําแหน่ง พ.ศ.  2553 

บาท 

พ.ศ. 2552 

บาท 

พลเรือเอกหม่อมหลวง อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ 400,000 350,000 

นายอุดม  ชาติยานนท ์ กรรมการ 400,000 350,000 

นายคริสโตฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ 370,000 325,000 

นายพิพิธ  พิชยัศรทตั ** กรรมการ 370,000 162,500 

 รวมทั้งหมด  1,540,000  1,187,500 
    

    ** นายพิพิธ  พิชยัศรทตั แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552 

 หมายเหตุ   ฝ่ายจัดการทีเ่ป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ 

                                          รายการ 
 

            พ.ศ. 2553          พ.ศ.  2552 

จํานวนราย         บาท จํานวนราย         บาท 

•  ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั  และเงินรางวลั 

  

 
      7 

 
 24,971,000.- 

 
       7 

 
30,574,151.- 
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2.     ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

                                          รายการ 
 

            พ.ศ. 2553          พ.ศ.  2552 

จํานวนราย         บาท จํานวนราย       บาท 

•  ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ  

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 
       7 

 
       888,000.- 

 
       4  

 
     687,600.- 

 

9.4 รายงานการปฏิบัตติามหลักการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี
 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความ

เช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั  

พร้อมทั้งใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  กาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบาย

อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้  ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ระบบซ่ึงใหค้วามมัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้ทั้งหลาย จะไดรั้บการปฏิบติัโดยเท่าเทียม

กนั คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และ

เท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัไดจ้ดัส่ง

หนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้น  เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็น

ของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ  โดยนาํส่งต่อนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั  เพื่อจดัส่งให้ถึงมือผูถื้อหุ้น

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั เกินกว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การ

เผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซดข์องบริษทั  ในเร่ืองขอเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ โดยมี

หลกัเกณฑต์ามท่ีบริษทักาํหนด และเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการจดัส่งเอกสาร  เพื่อเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด บริษทักาํหนดสถานท่ีประชุมท่ีอาํนวยความสะดวก

ในการเขา้ร่วมประชุมโดยคาํนึงถึงผูถื้อหุน้เป็นหลกั  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิไดโ้ดยเท่า

เทียมกนั และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม

และลงมติแทนได ้ 

บริษทัไดมี้การจดัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการประชุมเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์  ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ในปี 2553 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 5 ท่าน  เหตุท่ีไม่

สามารถกาํหนดให้กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน เน่ืองจากกรรมการบางท่านมีภารกิจอยู่ในต่างประเทศ เป็น

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่และมีถ่ินพาํนักอยู่ท่ีต่างประเทศ  แต่อย่างไรก็ตามแมจ้ะไม่ไดม้าร่วม

ประชุม ท่านเหล่านั้นกไ็ดพ้ิจารณาขอ้มูลต่างๆ พร้อมทั้งไดแ้สดงความคิดเห็นจากวาระการประชุมของคณะกรรมการท่ี

ได้จดัส่งให้ไปก่อนหน้าแล้ว นอกจากน้ีในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน คณะผูบ้ริหาร รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วม

ช้ีแจงตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นดว้ยทุกคร้ัง ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาให้

อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสโดยเท่าเทียมกนั ในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ  และตั้ง

คาํถามใดๆ  ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ   รวมทั้งไดบ้นัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็น
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ท่ีสําคญัไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ บริษทัมีการจดัทาํรายงานการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เสร็จสมบูรณ์ในเวลาท่ี

เหมาะสมและมีระบบการจดัเกบ็รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้
 

2.   ความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัไดมี้การดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียม

กนัเก่ียวกบัวนัประชุม วาระการประชุม และรายละเอียดในแต่ละวาระ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อ

หุน้ ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม

ท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพียงพอ เพื่อจดัส่งให้ถึงมือผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเกินกว่าระยะเวลาท่ีกาํหนด

ไวต้ามกฎหมาย และบริษทัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ของ

บริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้

ไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองกส็ามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้ พร้อมทั้งบริษทั

ไดมี้การเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ และบริษทัไดใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถ

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   โดยให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่า

จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน  ไดแ้ก่ พนักงานและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก 

ไดแ้ก่ ลูกคา้ เจา้หน้ี   ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วน

ไดเ้สียต่างๆ   ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกาํไรใหก้บับริษทั ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างความสาํเร็จ
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ในระยะยาวของบริษทั   ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี  เช่น  การท่ีบริษทัไดรั้บประกาศเกียรติคุณและตราสัญลกัษณ์ 

จากสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.)  3 รางวลัพร้อมกนัในปี 2546 และปี 2550 ประกอบดว้ย การ

จดัทาํฉลากกาํกบัสินคา้ไดถู้กตอ้งตามกฏหมาย  การโฆษณาสินคา้และบริการท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค และการใช้

สัญญาท่ีเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูบ้ริโภค   บริษทัมีศูนยใ์ห้บริการ

ขอ้มูลกลางทางโทรศพัท ์  ซ่ึงรับขอ้ร้องเรียนตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยเรียกวา่ Call Center  หมายเลขติดต่อ 

0-2234-7171   

 บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานซิงเกอร์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ โดยจดทะเบียนในปี 2533 

รวมอายุกองทุนประมาณ 20 ปี มีพนักงานท่ีมีเงินเดือนประจาํของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีมีสิทธ์ิเป็นสมาชิก ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 511 ท่าน และมีมูลค่า

กองทุนคิดเป็นเงินประมาณ 162 ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดว้า่จา้ง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย  เป็นผูจ้ดัการ

กองทุนฯ และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูดู้แลและรับฝากหลกัทรัพยข์องกองทุนฯ 

สําหรับผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้ งลูกคา้ บริษทัคู่คา้ เจ้าหน้ี คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนักงาน (สําหรับ

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัพนักงาน ไดน้าํเสนออยู่ในหัวขอ้ 9.6 บุคลากร) บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิ

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยไดก้าํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษทั ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ของ

บริษทัฯ  หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) นโยบายอนัเก่ียวกบั พรบ.ว่าด้วยการ

กระทาํผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทัฯ  โดยได้แจกให้แก่

ผูบ้ริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนกังานของบริษทัทุกท่าน  เพื่อทราบและลงนามรับรองเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบติั

อย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะพนกังานฝ่ายขายและภาคสนาม  เพื่อให้พนักงานบริษทัทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ กาํหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลและการส่ือสารขององคก์รเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษทั  โดย ไดจ้ดัให้

มีฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษทัฯ และเป็นส่ือกลางระหวา่งฝ่าย

จดัการ ในการส่ือสารและเปิดเผยขอ้มูลแก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไป ให้มีความ

ชดัเจน และโปร่งใส   ตลอดจนช่วยกาํกบัดูแลเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ มีการดาํเนินการท่ีไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดใดๆ 

ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม บริษทัจดทะเบียนพบนักลงทุน 

(Opportunity Day)  เพื่อนาํเสนอขอ้มูล ผลประกอบการของบริษทัประจาํปี 2552  ผลประกอบการไตรมาส 2/2553  

และผลประกอบการไตรมาส 3/2553 รวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และส่ือมวลชน ได้รับทราบ  

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยสาระสนเทศและรายงานขอ้มูลทางการเงินอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในกาํหนดเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนด  เพื่อให้บริการขอ้มูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทักบันักลงทุน  ผูถื้อหุ้น  นักวิเคราะห์  

และประชาชนทัว่ไป  บริษทัมีการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัทางดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ผ่านช่องทางดา้นเวป็ไซด์ของ

บริษัทท่ี http://www.singerthai.co.th/th/investor/ ทั้ งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ท่ี หมายเลข

โทรศพัท ์  0 2352 4777 ต่อ 4727  หรือ e-mail address: chank@singerthai.co.th    

Field Code Changed

http://www.singerthai.co.th/th/investor/
mailto:chank@singerthai.co.th
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คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ ท่ีจดัทาํข้ึน มีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้น โปร่งใส  งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป  โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและ

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป  ท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ท่ีครบถว้นเป็นจริงและสมเหตุสมผล  สาํหรับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  ปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาํปี  และในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส

ไดก้าํหนดให้วาระ เก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร  เป็นวาระท่ีจะตอ้งมีการ

รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็น

อิสระ และไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  ความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปีแลว้  คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม  2553 
 

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  

8  ท่าน โดยเป็นกรรมการตวัแทนท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวน 2 ท่าน  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ท่าน 

และกรรมการท่ีเป็นอิสระ จาํนวน 4 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนกรรมการอิสระเท่ากบัร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ 

ซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต บริษทัมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยปัจจุบนั

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั ดงัน้ี นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ นายบุญยง  ตนัสกลุ และนายไพฑูรย ์ ศุกร์คณา

ภรณ์ สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
 

 ส่วนท่ี 2 – หนา้ท่ี 39 

สาํหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ ประธานกรรมการบริษทั

เป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ  กบัฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจาํเป็น  บริษทัมีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผดิชอบจะจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้

อยา่งเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  ในปี 2553 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัมีการประชุมทั้งส้ิน 

จาํนวน 4 คร้ัง และบริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 1 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 

2553  ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได ้ ดงัน้ี 

 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

                                                                           

วาระการดํารง

ตําแหน่ง 

การประชุม (คร้ัง) / ปี 

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี  

คณะกรรมการ   

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

สรรหา 

1. พลเรือเอก ม.ล. อศันี  ปราโมช     เม.ย. 53 – เม.ย. 56 1 4/4 - - 2/2 

2. นายอุดม  ชาติยานนท ์** เม.ย. 53 – เม.ย. 56 1 4/4 4/4 2/2 2/2 

3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง     เม.ย. 53 – เม.ย. 56 - 4/4 4/4 2/2 2/2 

5. นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์  * เม.ย. 54 – เม.ย. 57 - -/4 - - - 

6. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  เม.ย. 54 – เม.ย. 57 - 3/4 4/4 - - 

7. นายกาวิน จอห์น จอร์คเกอร์  เม.ย. 54 – เม.ย. 57 1 3/4 - 2/2 - 

9.  นายบุญยง  ตนัสกลุ  เม.ย. 52 – เม.ย. 55 1 4/4 - - - 

10.  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  เม.ย. 52 – เม.ย. 55 1 4/4 - - - 

 

หมายเหตุ       *   กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และมถ่ิีนพาํนักอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฮ่องกง 

       ** กรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 

ทั้งน้ี บริษทั ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนดเ์ลอร์ และทองเอก ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฏหมายอิสระของบริษทัเป็นผูจ้ดบนัทึก

รายงานการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยจดัเกบ็ไวท่ี้สาํนกังาน

ใหญ่ของบริษทัสาํหรับใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้ง นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์ เป็นเลขานุการบริษทั  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี

คุณวุฒิ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นผูรั้บผิดชอบ  และทาํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัฯ  โดยมีหนา้ท่ีในการดูแลให้

บริษทัฯ  มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  และให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทั  เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน  บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของ

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เลขานุการบริษัทฯ   ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร  Corporate Secretary Development 
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Program รุ่นท่ี 2 จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนบัสนุนของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษทัไทย 
 

•  คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงัน้ี 

•   คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 3 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นบญัชีและการเงินตามคุณสมบติัของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอ ในปี 2553  มีการประชุมทั้ งส้ิน 4 คร้ัง และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดขอบเขต และอาํนาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

•   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 182 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

2553 อนุมติัให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกนั 

โดยใช้ช่ือว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้งน้ีเพราะคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  มีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีสัมพนัธ์กนั  พร้อมกบัลดความซํ้ าซ้อนในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติของการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนท่ีดี  โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 2 ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน 

ในปี 2553  มีการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีตามท่ี

ระบุไวใ้นรายละเอียดขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ: บริษทัฯไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ 

ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั  คือ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1  ของจาํนวนหุน้

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เป็นอิสระต่อการบริหาร

จดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํใหผ้ลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชน์

ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง  โดยบริษทัฯไดก้าํหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ี 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุ้นท่ีถือโดย

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ของหุ้นท่ีออกโดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีเป็น

กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 

 2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนักงาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

 3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส       

พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ

การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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 4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือว่าเขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้กาํหนด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ  และความสัมพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจทุกประเภท ตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึน

อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจใน

การดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

 6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

    8.  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ มอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั   

รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  

 

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 

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น

ผู ้บริหารเป็นผู ้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปีแลว้ 
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 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความเช่ือถืออยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 
(รายละเอียด  ปรากฏตามรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอ้ 2 ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้) 

 
การควบคุมภายใน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 184 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพ้ิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจดัการ แลว้

สรุปไดว้า่คณะกรรมการบริษทัไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา   

 

9.6  บุคลากร   

ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2553 บริษทัฯ มีพนักงานทั้งหมด  3,663  คน  เป็นพนักงานท่ีไดรั้บเงินเดือน  324  คน  

พนักงานสนับสนุน 211  คน พนักงานขาย  2,331  คน พนักงานเก็บเงิน 110 คน  ผูจ้ดัการหน่วย 304 คน และผูจ้ดัการ

สาขา 178  คน ช่างบริการ 165 คน แคชเชียร์และสโตร์ 40 คน ผลตอบแทนรวมสาํหรับปี  2553  เท่ากบั  134.6  ลา้นบาท 

(รวมเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการ) สําหรับพนักงานขาย  จะไม่มีเงินเดือนประจาํ  แต่จะไดรั้บผลตอบแทนเป็นค่า

นายหนา้การขาย     ค่าการเกบ็เงิน  เงินส่งเสริมการขาย รวมเป็นเงินประมาณ  498.5  ลา้นบาท 
 

 การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลกั ๆ ดงัต่อไปนี ้
 

1.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management: HRM) 

1. การออกแบบและกาํหนดหน้าท่ีการทาํงาน ( Job Designing & Job Description ) จดัทาํโครงการทบทวน

และออกแบบใบกาํหนดหนา้ท่ีการทาํงานทุกฝ่ายงาน 

2. การวางแผนอตัรากาํลงัพนักงาน ( Personnel Planning ) จดัให้มีการทบทวนและสํารวจจาํนวนพนักงาน

เพื่อให้ถูกตอ้งกบัระบบขอ้มูลพนักงานในฐานทะเบียนประวติั ระบบ HRMS เพื่อนาํขอ้มูลมาใช้ในการ

บริหารจดัการในการวางแผนจดัทาํอตัรากาํลงัพนกังาน 

3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ( Recruiting & Selecting ) ใช้ช่องทางผ่านการหาพนักงานขายโดย

ตัวแทนขาย ผู ้จัดการหน่วย หรือผู ้จัดการสาขา โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการสรรหาโดยส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เนต หนงัสือสมคัรงานส่วนกลางและทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมกบักรมจดัหางานเพื่อคดั

รายช่ือกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน อีกทั้งยงัจดัเงินส่งเสริมให้กบัพนักงานในโครงการ

เพื่อนแนะนาํเพื่อนอีกดว้ย 

4. การจา้งงาน การบรรจุพนกังาน และระบบขอ้มูลทะเบียนประวติัพนกังาน (Hiring & Employee  History ) 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลท่ีเขา้มาสมคัรงานในตาํแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีกาํหนดแต่ละตาํแหน่งงาน  รวมถึงการตรวจสอบประวติัทางการเงินก่อนเขา้งาน และดาํเนินการ

จ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯโดยให้สอดคล้องกับข้อบังคบัการทาํงานและพระราบบัญญัติ

คุม้ครองแรงงานไทย 
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5. การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal)  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังาน

ของพนักงานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลกัการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให้พนักงาน

และหวัหนา้งานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามใหค้าํแนะนาํระหวา่งการทาํงาน เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัเป้าหมายของแต่ะคนท่ีตั้งไว ้

6. ระบบบริหารค่าตอบแทน ( Compensation Management )  บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนหลายรูปแบบเช่น 

เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา เงินประจาํตาํแหน่ง ค่าคอมมิสชัน่ เงินส่งเสริมการขาย ตลอดจนสวสัดิการและ

เงินช่วยเหลือต่าง ๆ  ซ่ึงพนักงานแต่ละตําแหน่งจะได้รับแตกต่างกันข้ึนอยู่กับบทบาทภาระหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการทบทวนเร่ืองการจ่ายสวสัดิการกลุ่มพนักงานขาย โดยนาํผลงานการขาย 

การเกบ็เงิน เขา้มาเป็นขอ้มูลในการจดักลุ่มพนกังาน เพ่ือจดัสวสัดิการใหเ้หมาะสมแต่ละกลุ่ม 

7. การลาออก และการเลิกจา้ง บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัการทาํงานซ่ึงสอดคลอ้งตามท่ีกฏหมายแรงงาน

กาํหนดไว ้ และมีแนวทางในการบริหารจดัการโดยยดึหลกัยติุธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

8. สวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทฯ มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

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

และ 40 ปี เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและแสดงการขอบคุณจากบริษทัฯท่ีได้อุทิศแรงกาย

แรงใจ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยดีตลอดมา บริษทัฯไดจ้ดัเงินช่วยเหลือ

ดา้นค่ารักษาพยาบาลครอบครัวให้กบัพนกังาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต

อีกทั้ง ยงัคงจดัสวสัดิการพื้นฐานต่างๆ เช่น ประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกนัอุบติัเหตุ เคร่ืองแบบ

พนกังาน จดัรถรับส่งกรณีท่ีทาํงานอยูไ่กลจากถ่ินท่ีพกัอาศยั (คลงัสินคา้)  จดัให้มีสินคา้ราคาพิเศษสาํหรับ

พนกังาน โครงการผอ่นชาํระสินคา้ราคาพิเศษสาํหรับพนกังาน มีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานเพื่อ

เป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกูย้ืมอตัราดอกเบ้ียตํ่าสาํหรับสมาชิก เพื่อบรรเทาเดือดร้อนและ

ความจาํเป็นเร่งด่วนแก่พนกังาน  

9.    จดัทาํโครงการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหพ้นกังาน โดยใหมี้การคดัเลือกพนกังานดีเด่น 

       ประจาํปี  ( Singer Perfectionist Award ) และมอบรางวลัใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ซ่ึงเป็นตวัแทนจาก 

       ทุกฝ่ายงาน 
 

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
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อยา่งต่อเน่ือง มีการจดัทาํโครงการมุ่งเนน้การต่อตา้นการทุจริต โดยช้ีแจงใหพ้นกังานทราบอยา่งทัว่ถึงและ

ให้ตระหนกัถึงโทษของการทุจริตในหนา้ท่ีดว้ย อีกทั้งยงัเพิ่มเติมหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ใหก้บัพนกังานทุกระดบั ส่วนพนกังานในฝ่ายงานสนบัสนุนต่าง ๆ ก็จดัใหมี้การอบรมกบัสถาบนัภายนอก 

โดยมุ่งเนน้การสร้างทกัษะ ความรู้ ความสามารถใหก้บัพนกังานเพื่อนาํความรู้มาปรับใชใ้นการทาํงาน เพื่อ

สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานใหเ้พิ่มข้ึน  
 

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษทัฯได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจดัทาํคู่มือการ

ปฏิบติังานในตาํแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ผูจ้ดัการภาค ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี 

การสร้างบญัชีรายรับ-รายจ่ายอยา่งง่าย เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัรักการออมททรัพย ์เป็นตน้ อีกทั้ง

ยงัสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาเพื่มเติม เช่น VCD ความรู้เก่ียวกับทักษะการขาย VCD แนวทางในการ

บริหารจดัการและดูแลร้านสาขาให้เป็นมาตรฐาน ส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย 

ความรู้เร่ืองตวัสินคา้และผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีบริษทัจาํหน่าย    
 

•  การพัฒนา ( Development )  จดัทาํ Mini Training Center  เพื่อใช้สอนหลกัสูตรการบริหารงานร้าน

สาขา และ โครงการปรับปรุงกระบวนการทาํงานทางดา้น IT ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูจ้ดัการสาขา 

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลุมทุกดา้น มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผูจ้ดัการ

สาขา โดยการคดัเลือกพนกังานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อเตรียมตวัเขา้รับการเรียนรู้เพื่อ

เป็นผูจ้ดัการสาขาท่ีดีในอนาคต  มีการจดัเตรียมบุคลากรทางดา้นงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จดัเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ให้สะดวกและทนัสมยั มีโครงการ Train the trainer เพื่อสร้างวิทยากรภายในไวร้องรับกบัการ

ขยายตวัและการเพิ่มข้ึนของจาํนวนพนักงานขายตามเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้ มีการปรับโครงสร้างการ

ทาํงานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติัจริง รวมถึงการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป

ตาม พระราชบญัญติัพฒันาฝีมือแรงงานของ กรมแรงงานดว้ย อีกทั้งไดติ้ดต่อกบัสถาบนัหรือท่ีปรึกษาจาก

ภายนอกองคก์ร เพื่อช่วยพฒันาระบบการฝึกอบรมและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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10.   การควบคุมภายใน 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 185 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพ้ิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจดัการ แลว้

สรุปไดว้า่คณะกรรมการบริษทัไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา   
 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2553 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมี

คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดจาํนวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 ท่าน ดงัน้ี 

1.  นายอุดม       ชาติยานนท ์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายคริสโตเฟอร์  จอห์น   คิง  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายพิพิธ      พิชยัศรทตั   กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายวรวฒิุ      อนนัตกิ์ตติพงศ ์               เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั สําหรับการกาํกบัดูแลงบการเงิน

รวมของบริษทัให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  สอบทานให้บริษทัมีรายงาน

ทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ และไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

ใหค้วามเห็นในการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  ใหบ้ริษทัจดัทาํรายงานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส   รวมทั้งหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

มอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานอย่างมีอิสระและไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล พร้อม

มุ่งเน้นให้บริษทัมีการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัไดแ้ก่การปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย มีความโปร่งใสยุติธรรม เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอาํนาจ อนั

นาํไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สาํหรับผูถื้อหุน้ แต่ยงัรวมถึงพนกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ในปี  2553  คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายใน   ผูต้รวจสอบบญัชีภาย

นอกจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี  จาํกดั  พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามวาระอนัควร 

รวม ทั้งหมด  4  คร้ัง  อีกทั้งยงัให้มีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย  เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน  แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทั้งใน

ด้านการวิเคราะห์ถึงท่ีมาของขอ้มูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  2553  อย่างเป็นอิสระ  

เพื่อให้รายงานทางการเงินไดจ้ดัทาํอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ  และมิไดมี้การปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการขดัแยง้กบัขอ้บญัญติัของกฎหมายพร้อมทั้งไดมี้การรายงานผลการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม  ซ่ึงสามารถสรุปเป็น

ประเดน็สาํคญั ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจาํปีก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในกบัสภาพธุรกิจ   

- ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีส่งให้กับเจ้าหน้ีตามสัญญา

ปรับปรุงการชาํระหน้ี 

- ติดตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลท่ีจะนาํมาใชก้บับริษทั พร้อม

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับริษทั 

- ติดตามผลความคืบหนา้และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษทั 

- ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํเพื่อนาํไปพฒันา 

- ให้คาํแนะนําเก่ียวกับระบบควบคุมสินเช่ือ ศูนยอ์นุมติัสินเช่ือ ระบบการตรวจสอบบญัชีลูกคา้และ

โปรแกรมติดตามลูกคา้ 

- ติดตามตวัช้ีวดัจากผลของการบริหารสินเช่ือจากผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือพร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

- พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจาํปี 2554  พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินของบริษทัเพียงพอและถูกตอ้งตามท่ีควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมี

ความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ี

เป็นสาระสําคญัพร้อมไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งเหมาะสม   

สาํหรับรอบปีบญัชี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้เสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้งนางวิไล   บูรณกิตติโสภณ และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน แห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
  

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารยงัไดมี้การเน้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมี

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  

บริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารและการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานอย่างชัดเจน และสามารถวดัผลได้ มีการ

ตั้งเป้าหมายงานท่ีเหมาะสม และคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีวางไว ้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ 

และระเบียบปฏิบติัสาํหรับฝ่ายบริหารและพนกังานในเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์กบักิจการ นโยบายและ

ระเบียบวิธีการปฏิบติังานในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือและการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและเหมาะสม นอกจากน้ี
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ยงัมีการกาํหนดนโยบาย และแผนการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกคา้เพื่อประโยชน์ของบริษทัใน

ระยะยาวอีกดว้ย 

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัไดมี้การประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายนอกและภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอยา่งต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะกาํหนดมาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกท่านรับทราบและปฏิบติั

ตาม เพื่อลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียงดา้นสินเช่ือโดยมี

ศูนยอ์นุมติัเครดิตก่อนขายสินคา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากลูกคา้ท่ีมีคุณภาพไม่ดี และมีการตรวจสอบ

บญัชีลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ส่งผลใหบ้ญัชีลูกหน้ีของบริษทัมีคุณภาพดี  

3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัมีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชัดเจนและ

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ 

การดูแลจัดเก็บทรัพยสิ์น รวมทั้ งมีมาตรการท่ีรัดกุมในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และทาํใหเ้กิดความ

โปร่งใสในการทาํงาน โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล เพื่อให้ขอ้มูลท่ีส่ือสารออกไปเป็น

ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และ

เหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆอย่างเหมาะสมและสามารถ

ตรวจสอบได้ มีการจัดทาํหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ งรายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณีใหพ้ิจารณาก่อน

การประชุมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัยงัไดป้ระชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

ของบริษทัให้กบับุคคลภายนอก และพนกังานภายในบริษทัทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางส่ือส่ิงพิมพ ์เป็น

ตน้ เพื่อใหท้ราบถึงการทาํงานของบริษทัอยา่งชดัเจนดว้ย 

5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจท่ีกาํหนดไว้

หรือไม่ และจดัให้มีการตรวจสอบระบบการปฏิบติังาน ระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสมและปฏิบติั

อย่างสมํ่าเสมอหรือไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแก้ไขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน และรายงานผลการแก้ไขภายใน

ระยะเวลาอนัควร และฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริตข้ึน การ

ปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทาํผดิท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 

 

 

ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 48 

11.   รายการระหว่างกนั        
 
รายการท่ีสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดังท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินหัวขอ้ท่ี 4 นั้น  เกิดข้ึนเพื่อให้บริษทัสามารถวดัผลการดาํเนินธุรกิจของแต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่งเด่นชดั โดย

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับปี 2553 เทียบกบัปี 2552 พบวา่ 
 

1. บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ไดมี้ภาระผูกพนัตามสัญญาการใช้เคร่ืองหมายการคา้และ

สัญญาการบริการกับ THE SINGER COMPANY B.V. โดยบริษัทฯจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้

เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark License Agreement) ร้อยละ  0.1 ของยอดขายสุทธิ  เฉพาะสินคา้ท่ีใช้

เคร่ืองหมาย “SINGER” เท่านั้น และตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการ (Offshore Service Agreement) โดย

คาํนวณร้อยละ  1 ของยอดขายสุทธิ ซ่ึงในสัญญาจะระบุขอบเขตของการให้บริการท่ีบริษทัจะไดรั้บ เช่น 

การให้ขอ้มูลทางการตลาด การวางแผนในการทาํธุรกิจ การวางแผนผลิตภณัฑ์ การให้การสนับสนุน

ทางด้านระบบต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางด้านการขายและพฒันาผลิตภณัฑ์ของ

บริษัท และเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546  THE SINGER COMPANY B.V. ได้แจ้งให้บริษัท ทราบว่า 

นบัตั้งแต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป ให้บริษทัโอนค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และ

การบริการให้กบั SINGER ASIA LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นเดิมในต่างประเทศ แต่

ภาระผูกพนัต่างๆ ยงัคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ  อตัราค่าบริการดงักล่าวขา้งต้น SINGER ASIA 

LIMITED      จะคิดกับบริษทัในเครือ SINGER ด้วยกันในระดับอัตราท่ีใกล้เคียงกัน  และเม่ือวนัท่ี 4  

กมุภาพนัธ์ 2549 บริษทัฯ ไดรั้บแจง้จากผูบ้ริหารระดบัสูงของ SINGER ASIA LIMITED วา่อตัราดงักล่าว

จะคิดท่ีร้อยละ  1.75  ถึงร้อยละ 3.0  กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่ถา้เป็นบริษทัในเครือจะคิดท่ีร้อยละ  1  

หรืออาจจะสูงกว่าเล็กน้อย รวมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและท่ีพักสําหรับเจ้าหน้าท่ีผูบ้ริหารของ 

SINGER ASIA LIMITED ท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือแนะนําบริษัทในการปรับปรุงวิ ธีการทํางานให้ มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

2. บริษัทได้มีการคิดค่าใช้จ่ายท่ี จ่ายแทนให้กับ SINGER ASIA LIMITED สําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบั SINGER ASIA LIMITED โดยตรง เช่น ค่าขนส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการปรึกษาธุรกิจ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูบ้ริหารระดบัสูงของ SINGER ASIA LIMITED ในกรณีเดินทางเขา้มาประชุม

ในประเทศไทย เป็นตน้  อน่ึงบริษทัจะใหมี้การคิดดอกเบ้ียจากยอดคงคา้งลูกหน้ี SINGER ASIA ณ ส้ินเดือน

ในแต่ละเดือน โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามตลาดทัว่ๆ ไป ณ วนัท่ี เ กิดรายการ  และจะให้มีการชาํระยอดเงินคา้ง

ชาํระประมาณไตรมาสละคร้ัง 
 

3. บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าขายประกนัชีวิตโดยตรง  ซ่ึงมียอด

รายได้ลดลงร้อยละ 10.9  แต่กําไรเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.3  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการแข่งขนัในตลาดธุรกิจประกนั

ชีวิตท่ีรุนแรง  ประกอบกับผลของการกาํหนดค่านายหน้าท่ีถูกจาํกัดโดยกรมการประกันภัย  ทําให้
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พนกังานขายไม่ไดรั้บแรงจูงใจท่ีจะขายหรือใหบ้ริการทางดา้นน้ี  เป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งขาดบุคคลากรท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์ดา้นประกนัภยัท่ีจะดาํเนินธุรกิจ  แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัก็ยงัเล็งเห็นว่า  การทาํ

ธุรกิจทางดา้นน้ียงัเป็นส่ิงท่ีสามารถให้ความคุม้ครองกบัชีวิตและครอบครัวของลูกคา้ของบริษทัอีกทาง

หน่ึง จึงไดมี้การร่วมวางแผนกบับริษทัเมืองไทยประกนัชีวิตในการฝึกอบรมพนกังานขายใหส้ามารถท่ีจะ

ให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง พร้อมกบัไดมี้การพฒันารูปแบบของการประกนัให้เหมาะสมกบักลุ่ม

ลูกค้า  และยงัได้มีการโอนยา้ยพนักงานขายท่ีมีความต้องการท่ีจะขายประกันให้ไปรายงานการขาย

ประกนัในฐานะตวัแทนการขายประกนักบับริษทัเมืองไทยประกนัชีวิตโดยตรง เพื่อจะไดท้าํใหก้ารทาํงาน

คล่องตวัมากยิง่ข้ึน 
 
4. บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดัไดห้ยดุดาํเนินการผลิตตั้งแต่กลางปี 2545 และทรัพยสิ์น

ทั้งหมดไดจ้าํหน่ายให้กบับริษทัฯ และบุคคลภายนอกในปี 2547    ปัจจุบนับริษทัไดเ้ร่ิมให้มีการผลิตนํ้ า

ด่ืมยีห่อ้ซิงเกอร์เพื่อนาํมาจาํหน่าย ซ่ึงมีลูกคา้หลกัไดแ้ก่บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทยจาํกดั (มหาชน)  จึงทาํ

ใหมี้รายไดม้าจากการจาํหน่ายนํ้ าด่ืม แต่เน่ืองจากปริมาณการผลิตยงัไม่มากพอท่ีจะคุม้กบัตน้ทุนการผลิต

ในระยะแรกจึงยงัไม่สามารถทาํกาํไรจากการจาํหน่ายนํ้ าด่ืมน้ีได ้นอกจากนั้นก็จะมีรายไดม้าจากดอกเบ้ีย

รับบนเงินกูท่ี้ให ้บริษทัซิงเกอร์ประเทศไทยจาํกดั (มหาชน) กูย้มืเงิน โดยคิดดอกเบ้ียตามอตัราตลาดทัว่ไป  

สาํหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553  ปรากฎวา่บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 0.3 ลา้นบาทโดยมี

สินทรัพยท์ั้งหมดเท่ากบั 6.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดเท่ากบั 1.0 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ี

เงินกูบ้ริษทัซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  เท่ากบั  4.5 ลา้นบาท  
   

จากความเห็นของคณะฝ่ายจดัการต่อรายการระหว่างกนัของบริษทั สรุปไดว้่ารายการระหว่างกนัท่ีทาํกนัระหว่าง

บริษทัฯ กบับริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายการท่ีแสดงในงบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553

พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน  มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลตลอดจนทาํให้บริษทั ไดรั้บผลประโยชน์

จากการทาํรายการดงักล่าว 
 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เกิดรายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีพิ เศษหรือกรณีท่ีบริษัทฯ จะได้

ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายการ

ให้กูย้ืมระหว่างกนัสําหรับบริษทัในเครือ ในกรณีท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังาน โดยจะคิดดอกเบ้ียกูย้ืมดงักล่าว 

ตามอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 

 

 

 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
 

 ส่วนท่ี 2 – หนา้ท่ี 50  

12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   
 

12.1 งบการเงิน      

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

 นายสนัติ พงคเ์จริญพิทย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4623 (ผูส้อบบญัชีงบการเงินปี 2551) และสาํหรับ

งบการเงินปี  2552 - 2553 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3920 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิ

ไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นสาํหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2551 – 2552  ซ่ึงเป็นงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะของบริษทั ดงัน้ี:- 

 •  รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี   2551  –  2552 ไดใ้หค้วามเห็นอยา่ง 

ไม่มีเง่ือนไข วา่งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

•  สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี   2553 ไดใ้หค้วามเห็นอยา่ง 

ไม่มีเง่ือนไข  วา่งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และ

มีขอ้สังเกตุ  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 ในปี 2553 บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีเร่ือง

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 “ภาษีเงินได”้ ก่อนวนัท่ีมาตรฐานการ

บญัชีมีผลบงัคบัใช ้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีน้ีทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั  งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  ท่ีนาํมาแสดงในงบการเงินสาํหรับปี 2553 

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบจึงไดรั้บการปรับปรุงใหม่ 
 

ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

 

 พ.ศ. 2551 

(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2552 

(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2553 

(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,578.46   69.76  1,427.69 66.55 1,318.21 61.72 

สินทรัพยร์วม 2,262.77  100.00  2,145.34 100.00 2,135.96 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 1,471.06   65.04  290.36 13.53 276.96 12.97 

หน้ีสินรวม 1,751.88    77.46  1,438.87 67.07 1,288.26 60.31 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 509.89    22.55  706.48 32.93 847.69 39.69 

งบกาํไรขาดทุน       

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 2,257.41    95.85  1,818.59 96.99 2,079.05 95.46 

รายไดร้วม 2,355.36  100.00  1,874.94 100.00 2,177.94 100.00 

ตน้ทุนขาย   1,176.32     49.95  741.49 39.55 939.09 43.12 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร   1,185.37    50.33  1,027.36 54.80 1,048.78 48.16 

ภาษีเงินได ้ 0.14     0.01  -46.57 -2.48 -45.14 -2.07 
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กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (81.60) (3.46)  -9.94 -0.53 89.37 4.10 

กาํไรต่อหุน้ * (บาท) -0.30   -0.04  0.33  

ทุนจดทะเบียน  283.50  283.50  270.00  

ทุนชาํระแลว้  270  270  270  

จาํนวนหุน้ *(หุน้) 270,000,000  283,500,000  270,000,000  

 

อตัราส่วนทางการเงินที่สําคญั บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 4.92 4.76 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.08 4.63 4.68 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.24 0.39 0.10 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)     1.27 1.33 1.77 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั)      283.46 270.68 203.39 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.20 3.51 4.31 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 69.23 102.56 83.53 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 9.37 4.46 8.17 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 38.42 80.72 44.06 

ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  314.55 292.52 242.86 

    

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO )    

อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 47.84% 59.23% 54.83% 

อตัรากาํไรสุทธิ  (%) (3.46%) (0.53%) 4.10% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) (14.39%) (1.64%) 11.50% 

อตัรากาํไรจาการดาํเนินงาน (%) (3.61%) 2.01% 6.47% 

อตัรากาํไรอ่ืน % 4.16% 3.01% 1.00% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร% (385.86%) 944.28% 21.68% 

    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ( EFFICIENCY RATIO) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (3.43%) (0.45%) 4.17% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) (15.12%) 3.66% 37.68% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.99 0.85 1.02 
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 3.44 2.04 1.52 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  (เท่า)  5.21 5.98 1.53 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า (1.15) (1.36) (0.47) 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 0.00% 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน 

ปีการเงิน  2553  ( 1  มกราคม – 31 ธันวาคม 2553)   
 
งบกาํไรขาดทุน 
 
รายได้จากการขาย 

 

 ในปี 2553 รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัเพิ่มข้ึนจาก 1,369 ลา้นบาทในปี 2552 ข้ึนเป็น 1,630 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มข้ึนเท่ากบัร้อยละ 19.1 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากยอดขายของเคร่ืองปรับอากาศ และตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือท่ี

รวมกันเพิ ่ม ข้ึนถึง  492.6 ล้านบาทในขณะท่ียอดขายของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆลดลงทั้ งน้ีเน่ืองมาจากกลยุทธ์

การตลาดของบริษทัท่ีหันมาเจาะตลาดในส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ียงัมีสัดส่วนของการเป็นเจา้ของตํ่าและผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการสูงจากสภาพของอากาศท่ีเร่ิมร้อนข้ึนอยา่งเคร่ืองปรับอากาศแทน  พร้อมกนันั้นบริษทัก็ไดเ้ร่ิมหนัมา

มุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกคา้ขายของชาํท่ีเรียกว่าโซห่วย ดว้ยการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดรายไดใ้ห้กบัลูกคา้ท่ี

เรียกว่าผลิตภณัฑท์าํเงิน (Money Making Machines) อนัไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ และ ตูแ้ช่ เป็นตน้ อน่ึงผล

จากการดาํเนินกลยุทธ์การตลาดดงักล่าว ทาํให้กลุ่มลูกคา้ของบริษทัเร่ิมท่ีขยบัจากกลุ่มลูกคา้ C-D มาเป็น B-C 

เพิ่มข้ึน พร้อมกบัคุณภาพของลูกคา้กดี็ข้ึนโดยสงัเกตุจากเปอร์เซ็นตก์ารเกบ็เงินท่ีดีข้ึนตามลาํดบั  
 

ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนชําระ 

 

 ดอกเบ้ียรับจากการขายผอ่นชาํระแตกต่างจากปีท่ีแลว้เลก็นอ้ย สาเหตุมาจากมูลค่าของบญัชีเช่าซ้ือใหม่ท่ี

มูลค่ามากกว่าบญัชีเช่าซ้ือเดิมท่ีลดลงจากการครบกาํหนดการชาํระถึงแมว้า่จาํนวนบญัชีเช่าซ้ือจะลดลงจาก 

162,169บญัชี ณส้ินเดือนธันวาคม 2552 ลดลงเหลือเท่ากบั 140,730 บญัชี ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2553 ทั้งน้ี

เพราะจาํนวนบญัชีท่ีปิดและยึดคืนมากกว่าบญัชีท่ีเปิดใหม่โดยเฉพาะบญัชีเช่าซ้ือของรถจกัรยานยนต์ตามแผน

กลยทุธ์ของบริษทัท่ีมุ่งเนน้มาขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นแทน ทั้งๆท่ีจาํนวนบญัชีเช่าซ้ือใหม่ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ภายในบา้นและตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือจะเกิดข้ึนทุกๆ เดือนแต่กไ็ม่สามารถท่ีชดเชยกบัจาํนวนบญัชีเช่าซ้ือเดิมท่ี

ปิดไปตามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระตามสญัญาเช่าซ้ือและยดึสินคา้คืนตามนโยบายของบริษทัเพื่อท่ีจะลดจาํนวนบญัชี

ท่ีคา้งชาํระลง 
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กาํไรจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัยจากโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
 

 ในปี 2553 ไดมี้การทบทวนการคาํนวณการตั้งสํารองหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานใหม่โดยบริษทัTowers 

Watson (Thailand) จากขอ้เท็จจริงและขอ้สมมุติตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะนาํไปใชใ้น

การตั้งสาํรองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานในงบการเงิน  หลงัจากท่ีไดค้รบกาํหนด 3 ปีแลว้จากผลการคาํนวณท่ีได้

พบวา่ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีบริษทัไดต้ั้งไวใ้นงบการเงินนั้นมากเกินไป   ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในปีท่ี

ผา่นมาหลงัจากท่ียอดขายของบริษทัลดลงอยา่งมากบริษทักไ็ดใ้หมี้การปรับจาํนวนพนกังานขายท่ีเป็นพนกังานของ

บริษัทซ่ึงมีสิทธ์ิได้รับผลประโยชน์จากบริษัทลดลงมา  เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจจึงทาํให้จาํนวน

พนกังานขายท่ีเป็นพนกังานของบริษทัโดยตรงลดลงมากกวา่พนัคน   ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการนาํมาคาํนวณ

การตั้งสาํรองหน้ีสินผลประโยชน์ดงักล่าว 

 

รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นๆ ลดลง 34.5 ลา้นบาท อนัมีผลเน่ืองมาจากการหยดุท่ีจะขายร้านสาขา หลงัจากท่ีไดมี้การปรับ

จาํนวนร้านสาขาท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดล้ง  ใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ 
 

ต้นทุนขาย 

 ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 26.7 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 19.1 อนั

เป็นผลมาจากอตัรากาํไรขั้นตน้  (Product Margin) ที่ต ํ่าลงจากการส่งเสริมให้มีการขายเคร่ืองปรับอากาศ

จาํนวนมากในช่วงคร่ึงปีแรกที่มีอากาศร้อนดว้ยการไม่คิดค่าบริการในติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศพร้อมทั้ง

ให้บริการตรวจลา้งฟรีในช่วงของการแนะนาํผลิตภณัฑ์ และการมุ่งเน้นการขายตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือที่มี

อตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่ากว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลกัอื่นๆ ในช่วงคร่ึงปีหลงั ถึงแมว้่าตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือจะมี

อตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่ากว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่นก็ตาม แต่สินคา้น้ีก็เป็นสินคา้ที่มีความเส่ียงตํ่ากว่าสินคา้อื่นเพราะ

เป็นสินคา้ที่ทาํเงินให้กบัลูกคา้ (Money Making Machines) และเป็นสินคา้ที่มีการขายผ่อนชาํระในจาํนวน

งวดท่ีสั้นกว่า พร้อมทั้งผูผ้ลิตก็ไดมี้การรับประกนัในการรับคืนหากสินคา้ชาํรุดหรือบกพร่อง 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

 เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดรายได้รวมท่ีไม่ได้รวมกาํไรจากการประมาณตาม

หลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากโครงการผลประโยชน์พนักงานเม่ือเทียบกบัปีก่อนลดลงเท่ากบั 5.2% อนัมี

สาเหตุหลกัมาจากการปรับปรุงการบริหารบญัชีเช่าซ้ือดว้ยการพฒันา  และติตตามระบบการอนุมติัเครดิตก่อนขาย

และบญัชีคา้งชาํระอยา่งเขม้งวดจนทาํให้บญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือมีคุณภาพ  รวมกบัการกาํหนดนโยบายไม่ยอมให้มีการ

ทุจริต (Zero Tolerance Policies)  เพื่อมากาํกบัดูแลใหมู้ลค่าทุจริตลดลง  ยิง่ไปกวา่นั้นเปอร์เซ็นตข์องตน้ทุนคงท่ีต่อ

ยอดรายไดร้วมท่ีกล่าวกล็ดลงตามแผนการลดค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีไดก้ระทาํมาอยา่งต่อเน่ือง 
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ดอกเบีย้จ่าย 

 ลดลง 13.9 ล้านบาท ทั้ งน้ีสืบเน่ืองมาจากเงินกู้ท่ีลดลงจากส้ินปี 2552 ซ่ึงเท่ากับ 874.3  ล้านบาท มา

เหลืออยูเ่ท่ากบั 823.1 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2553 

 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 ในปี 2553 บริษทัฯมีผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติเท่ากบั 62.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2552 ท่ีมี

ผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติเท่ากบั  36.5  ลา้นบาท ส่วนต่างของผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปรกติท่ี

เพิ่มข้ึนเท่ากบั 26.2 ลา้นบาท สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

                                                                                                                           ลา้นบาท 

1) ยอดขายของผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน                                                                    261 

2) รายไดอ่ื้นๆลดลง                                                                                          -34 

3) ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึน                                                                                      -192 

4) ค่าใชจ่้ายผนัแปรเพิ่มข้ึน                                                                              -48 

5) ค่าใชจ่้ายก่ึงผนัแปรเพิ่มข้ึน                                                                         -38 

6) ขาดทุนจากการยดึคืนลดลง                                                                          58 

7) ค่าใชจ่้ายประจาํลดลง                                                                                     5 

8)  ดอกเบ้ียจ่ายลดลง                                                                                        14 

รวมผลต่าง                                                                                                    26 

 

กาํไรพิเศษมาจาก                                                                                     ลา้นบาท 

กาํไรจากการคาํนวณผลประโยชน์พนกังาน                                                 78 

ขาดทุนจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชี                                                                -45 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากการประเมิน                                                     -6 

กาํไรพิศษท่ีเพิ่ม                                                                                             27 

 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯลดลง  9 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก 

- บญัชีลูกหน้ีผอ่นชาํระและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิเพิ่มข้ึน                  34 ลา้นบาท 

- บญัชีสินคา้คงเหลือสุทธิเพิ่มข้ึน                  34        ลา้นบาท 

 - เงินสดลดลง                                                          -94       ลา้นบาท 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน  62       ลา้นบาท 

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง                        -45      ลา้นบาท 
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ลูกหนีผ่้อนชําระและลูกหนีอ่ื้น สุทธิ 

 เพิ่มข้ึน 34 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากยอดขายเช่าซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนจากบญัชีเช่าซ้ือของสินคา้หลกัท่ีมีมูลค่าสูง

อนัไดแ้ก่เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองซักผา้ ตูแ้ช่ ตูเ้ยน็ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อ โทรทศัน์ และจกัรเยบ็ผา้  ถึงแมว้่าจาํนวน

บญัชีเช่าซ้ือจะลดลงอนัเน่ืองมาจากจาํนวนบญัชีเช่าซ้ือท่ีปิดจากการชาํระเงินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีครบกาํหนด  การให้

ส่วนลด และการยึดคืน ท่ีมีมากกว่าจาํนวนบญัชีเช่าซ้ือใหม่ท่ีเกิดข้ึน  จาํนวนบญัชีลูกหน้ีผ่อนชาํระณ ส้ินปี 2553 

เท่ากบั 140,730 บญัชี เทียบกบัส้ินปี 2552 ซ่ึงเท่ากบั 162,169 บญัชี หรือลดลง 21,439 บญัชี   
 
สินค้าคงเหลือสุทธิ 

 เพิ่มข้ึน 34 ลา้นบาท โดยณ ส้ินเดือนธนัวาคมปี 2553 การตั้งสาํรองสินคา้คงเหลือของบริษทัไดล้ดลงเหลือ

เท่ากบั 20 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2552 ซ่ึงเท่ากบั 33 ลา้นบาท ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการเตรียมสินคา้

ใหม่อนัไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ และเคร่ืองปรับอากาศไวเ้พื่อใหเ้กิดสภาพคล่องสาํหรับการขายท่ีเกิดข้ึน 

 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

 เพิ่มข้ึน 62 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการประเมินราคาของบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระในปี2554อนัทาํ

ใหท่ี้ดินและอาคารมีราคาเพิ่มข้ึนสุทธิเท่ากบั 21.8 ลา้นบาทและ 46.4 ลา้นบาทตามลาํดบั อน่ึงเน่ืองจากในปีน้ีบริษทั

ไดมี้การเปล่ียนวิธีการบญัชีสําหรับการบนัทึกมูลค่าของอาคารให้เป็นไปตามหลกัของการประเมินราคาเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัมูลค่าของราคาตลาดจากเดิมท่ีบนัทึกดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าดอ้ยค่าเท่านั้น 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ในปี 2553 บริษทัได้ใช้นโยบายการบญัชีเร่ืองภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยถือปฏิบติัตามมาตราฐาน

การบญัขีฉบบัท่ี 12 “ภาษีเงินได”้ ก่อนวนัท่ีมาตราฐานการบญัชีมีผลบงัคบัใช้ เพื่อให้งบการเงินของบริษทัเป็น

มาตราฐานสากล การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีน้ีทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2552 ท่ีนาํมาแสดงในงบการเงินสําหรับปี 2553 เพื่อเป็นการเปรียบเทียบจึงทาํให้มีการปรับปรุงใหม่

ดงัท่ีปรากฏในปี 2552 แลว้มาลดลงในปี 2553เท่ากบั 45 ลา้นบาท จากผลการลดลงของสํารองค่าใชจ่้ายต่างๆอนั

ไดแ้ก่ลูกหน้ี และหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ตามการปรับปรุงการบริหารสินเช่ือ และการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีดี

ข้ึนตามลาํดบั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทั 
 

หนีสิ้น 

 หน้ีสินทั้งหมดของบริษทัฯ ลดลงจาํนวน  151  ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้ 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานลดลง และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน โดยเจา้หน้ีการคา้ลดลงเท่ากบั 77 ลา้นบาทจาก

การตกลงลดเครดิตเทอมเพื่อแลกกบัส่วนลดเงินสดสําหรับลดตน้ทุนสินคา้อนัไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศและตูเ้ติม

เงินเป็นตน้ ส่วนหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานท่ีลดลงเท่ากบั 57 ลา้นบาทนั้นมาจากจาํนวนพนักงานขายท่ีเป็น

พนักงานของบริษัทลดลงตามนโยบายของบริษทัท่ีกาํหนดให้เปล่ียนพนักงานขายท่ีไม่มีผลงานจากการเป็น

พนกังานของบริษทัท่ีไดรั้บผลประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานในฐานะลูกจา้งให้เป็นพนกังานชัว่คราวท่ีไม่มีสิทธิ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
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ไดรั้บผลประโยชน์ตามกฏหมายแรงงานในฐานะลูกจา้ง  ส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลงเท่ากบั 51 ลา้นบาท

เน่ืองจากการชาํระคืนเงินกูต้ามแผนปรับโครงสร้างหน้ีท่ีไดต้กลงกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เพิ่มข้ึน  141 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากกาํไรสุทธิของปี 2553 ท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบั 89 ลา้นบาทและผลต่างจาก

การตีราคาสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนเท่ากบั 52 ลา้นบาท อน่ึงเน่ืองจากในปี 2553 บริษทัไดน้าํนโยบายการบญัชีเร่ืองภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีมาใชพ้ร้อมทั้งไดใ้ห้มีการบนัทึกมูลค่าของอาคารให้เป็นไปตามหลกัของการประเมินราคา

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมูลค่าของราคาตลาดจากเดิมท่ีบนัทึกดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าดอ้ยค่าจึง

ทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบ อนัมีผลทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ตน้ปีมีการเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึนเท่ากบั 172 ลา้นบาทอนัเน่ืองมาจากกาํไรสะสมเพิ่มข้ึนเท่ากบั  204  ลา้นบาท ในขณะท่ีผลต่างจากการตี

ราคาสินทรัพยล์ดลงเท่ากบั 32  ลา้นบาท 
 

12.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม     --    บาท 

- สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบ

บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 1,970,000  บาท 

 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจาํปีของกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพพนกังานซิงเกอร์ท่ีจดทะเบียน   52,000    บาท ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจาํปีของ บมจ.ซิง

เกอร์ประเทศไทย ตามมาตราฐานบญัชี IFRS ให้แก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคต

อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม      --      บาท 

- สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบ

บญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก

การตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม     -        บาท 

-     บริษทัอ่ืนใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสาํนกังานสอบบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย ดงักล่าวในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามี  

จาํนวนเงินรวม  ……-…… บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จ   

ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา มีจาํนวนเงินรวม   600,000.-    บาท 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2553 
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ข้อมูลอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 

ไม่มี 



 สว่นที่  3  -  1  

ส่วนที่  3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้น ใหผู้มี้อาํนาจลง

นามผกูพนับริษทั*  ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  พร้อมทั้ง

มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและ

รูปแบบ ดงัน้ี 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั 

บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง

ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษทั

และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุม ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ

ดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2554 ต่อผูส้อบบญัชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย 

ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ

ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้  นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”  

 

                   ช่ือ - สกลุ                                        ตําแหน่ง                                       ลายมือช่ือ  

1.   นายบุญยง  ตนัสกลุ    กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ                       ................................................        

2.   นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์   กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน      ................................................. 

                  ช่ือ - สกลุ                                         ตําแหน่ง                                                               ลายมือช่ือ  

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์   กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน     ………………………… 



 

                          เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษทั 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -

31/12/53 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช  

*  ****  

 

 

76 -ประธาน

กรรมการ 

-กรรมการอิสระ 

76,500 

หุน้/

0.03% 

-  B.A. (Jurisprudence), Oxford 

University  

-  Barrister-at-law, Gray’s Inn, 

London, England  

    

2527 – ปัจจุบนั 

 

2512 - ปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

-  ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วน

พระองค ์

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์น 

  ส่วนพระองค ์

นายอุดม ชาติยานนท ์  

*   **   ***   ****   

75 -กรรมการอิสระ 

-ประธาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ไม่มี - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

2542 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

2532 – 15 ม.ค. 2542 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

 

 

 

- บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลย ี

 

- บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง 

- บจ. นครพิงคไ์นทบ์ราซ่า 

- บมจ. ซนัโยยนิูเวอร์แซลอิเลค็ทริคส์ 

นายบุญยง ตนัสกลุ 

**** 

46 -กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ไม่มี - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 

- Northwestern University 

Kellogg Graduate School of 

Management, Certificate in Executive 

Development Program 

ธ.ค.2552 – ปัจจุบนั 

2551 – 2552 

2550 – 2551 

 

2547 – 2549 

2546 – 2547 

2535 - 2546 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการ, ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ขายและการตลาด 

- ผูจ้ดัการประจาํประเทศไทย 

- ผูจ้ดัการทัว่ไป 

- ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และการตลาด 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- บจ. อิมเมชัน่ (ประเทศไทย)  

- บจ. ไซเบอร์ดิกส์เทคโนโลย ี

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 



 

                          เอกสารแนบ 1 

- Sanno Institute of Management 

   Thai-Japanese Technological  

   Promotion Association, Certificate  

   of Introductory Manufacturing 

   Management 

  

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง 

*  **  ***   ****    

66 -กรรมการอิสระ 

-ประธาน

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

-กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ไม่มี  - Bachelor of Laws (LL.B) (Honors),   

    University of Bristol, UK. 

-  Postgraduate Practical 

   Certificate in Law 

   University of Singapore 

2548 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2540 – 2547 

2540 – 2546 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการธนาคาร/กรรมการ

อิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา, กาํหนด

ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

- Partners 

- Managing  Partners 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

 

 

- ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

- Linklaters (Thailand) Ltd. 

- Linklaters (Thailand) Ltd. 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 

* ** **** 

49 -กรรมการอิสระ 

-กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ไม่มี - รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท พฒันศาสตร์

มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2552 – ปัจจุบนั  

 

2546 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2549 - ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2544 – ปัจจุบนั 

 

2543 – ปัจจุบนั 

2543 – ปัจจุบนั 

2543 – ปัจจุบนั 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

- รองผูอ้าํนวยการ 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ 

- บมจ. สมัมากร 

- บจ. เพียวสมัมากรเวลลอปเมนท ์

- บมจ. ไทยประกนัภยั 

- บมจ. สุวรรณชาต ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

- บจ. มงคลชยัพฒันา 

- สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์

- โครงการพฒันาส่วนพระองค ์

นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์ 

 

48 -กรรมการ ไม่มี - 1977 -1981 

South Eugene High School 

- 1982 - 1986 

2546 –ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- A Member of the Council 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- UCL Asia Limited 

 



 

                          เอกสารแนบ 1 

Brandeis University, Waltham, 

Massachusetts, USA. 

 

 

2534 

2529 -2533 

of Foreign Relations 

- Board of Directors 

- Senior Vice President 

 

- General Oriental Investments 

- Asia Securities 

นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์   

***   

41 -กรรมการ 

-กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน   

1% of 

Singer 

Asia 

Limited 

- Wits University, South Africa,  

Bachelor of Commerce Degree 

- Wits University, South Africa,  

Bachelor of Accounting Degree 

- Chartered Accountant (South Africa) 

- Harvard University Graduate 

School of Business  

Strategic Retail Management 

- RAU University, South Africa – 

Diploma ‘Financial Markets & 

Instruments’ 

2549 – Present 

 

 

2548 – Present 

2547 – 2548 

2545 – 2546 

2538 – 2545 

 

 

2538-2538 

2534-2538 

- Director 

- Member of Nomination and 

Remuneration Committee 

- President  & CEO 

- Managing Director  

- Managing Director    

- Chief executive  

(Previously Financial 

Director) 

- Marketing Manager 

- Audit and Corporate 

Finance 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

 

-  Singer Asia Limited 

- Ashton Chase Group Limited 

- First Prize Solutions (PTY) Limited 

- Profurn Limited 

 

 

 - First National Bank Limited 

 - KPMG 

นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  

**** 

53 กรรมการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

4,000 หุน้/

0.001% 

  - ปริญญาโท บริหารการเงิน   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                              

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

 

   2551 –ปัจจุบนั 

 

   พ.ค. 2552 – ธ.ค. 2551 

   

   ต.ค 2548 – เม.ย 2550 

   

  เม.ย. 2538 – ก.ย. 2548 

  พ.ค. 2532 – มี.ค. 2538 

 - กรรมการ ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

- รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี                                 

 

 

  

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- บจ. ยนิูไทยชิปยาร์ดและเอน็จิเนียริงค ์

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บมจ. ยนิูไทยไลน์ 

นายคณิศร  นุชนาฏ 55 ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ขายและการตลาด 

5,000 หุน้/ 

0.002% 

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ 

   สาขากฏหมายธุรกิจ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลยั 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต          

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   2552 – ปัจจุบนั 

 

   2551 – 2551 

   2545 – 2551 

   2544 – 2545 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและ 

   การตลาด 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

- ท่ีปรึกษาโครงการ  

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บจ. เจอาร์ ซินเนอร์จ้ี 

- บจ. เพมโก ้อินเตอร์ไลท ์



 

                          เอกสารแนบ 1 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

   2541 - 2544 - ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดสินคา้พิเศษ -  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

นายสยาม  อุฬารวงศ ์ 43 ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายสินเช่ือ 

ไม่มี 

 

- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั กรุงเทพฯ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวา่ง  

ประเทศ สาขาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ มหาวิทยาลยัโนวา เซาท์

อิสเทิร์น มลรัฐ ฟลอริดา สหรัฐฯ 

 

ต.ค. 2551 - ปัจจุบนั 

ก.ย. 2549 – ก.ย.2551 

เม.ย.2546 – ส.ค.2549 

ธ.ค. 2542 – มี.ค.2546 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นายวรวฒิุ อนนัตกิ์ตติพงศ ์ 37 ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

ไม่มี - บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

  2551 – ปัจจุบนั 

2548 – 2551 

   

 

- ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

- ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

นายเฉลิม ชาโรจน์ 46 ผูจ้ดัการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

และบริหาร 

ไม่มี - รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา

บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

- วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

บริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2549 – ปัจจุบนั 

 

2548 – 2549 

 

- ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และบริหาร 

- ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

นางสาวจนัทรจิรา กอ้งทอ้งสมุทร์ 44 เลขานุการบริษทั

และผูจ้ดัการฝ่าย

นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

& ส่ือสารองคก์ร 

1,840 หุน้/ 

0.0007% 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- หลกัสูตรพิเศษ คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์วิทยาลยั  หลกัสูตร 

“กฎหมายและระเบียบปฏิบติั

สาํหรับเลขานุการบริษทั” 

2551 – ปัจจุบนั 

 

 

2550 – 2551 

 

2547 – 2550 

 

 

2536 – 2547 

 

 

- เลขานุการบริษทั และ

ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

& ส่ือสารองคก์ร 

- ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน

สมัพนัธ ์และส่ือสารองคก์ร 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทุน

สมัพนัธ ์

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและบริหาร 

- ผูจ้ดัการฝ่ายหลกัทรัพย ์(นกั

ลงทุนสมัพนัธ์) & เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- บมจ. ดี อี แคปปิตอล 

 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 



 

                          เอกสารแนบ 1 

 
หมายเหตุ 1.   * กรรมการอสิระ   (Independent Director) 
  2. ** คณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) 
  3.             *** คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) 
  4.           **** ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5.              กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนักบับริษัทตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 
6.                     ผู้บริหารทุกคนไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 
7.                กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 
 

  



 

 

                             เอกสารแนบ 2 

2. ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการมีอํานาจควบคมุในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเกีย่วข้อง 

 

 

รายช่ือ 

  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  

 

บริษทัยอ่ย 

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

จํากดั 

นายบุญยง  ตนัสกลุ /, // /, // /, // 

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

นายสยาม  อุฬารวงศ ์  // /, // /, // 

 

หมายเหตุ:- /     =  กรรมการ 

  x    =  ประธานกรรมการ 

  //    =  คณะฝ่ายจัดการ 

 

  •  ไม่มีบริษัทย่อยบริษัทใดที่มรีายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 



 

  

เอกสารแนบ 3 อ่ืน ๆ 

 

- รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- หนงัสือรับรอง บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จาํกดั (มหาชน) -  ฉบบัปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ

บริษทัซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)   และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทัซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

(มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงิน

เหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

งบการเงินรวมของบริษทัซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)   และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทัซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2552 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและ

ปฏิบติังานเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทาง

การเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึนตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ี

นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

 

(นางวิไล บูรณกิตติโสภณ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3920 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

24 กมุภาพนัธ์ 2553 


	singerta
	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
	สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

	singertb
	singertc
	singertd
	1.  ปัจจัยความเสี่ยง
	ความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้
	ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการขาย
	ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการขาย หมายถึง ความเสี่ยงต่อรายได้ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท  ซึ่งรายได้หลักมาจากองค์ประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญได้แก่
	ความเสี่ยงในการผลิต

	ความเสี่ยงทางด้านการเงิน


	singerte
	2.1      ความเป็นมา
	2.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
	ผลิตภัณฑ์ซิงเกอร์  ได้แก่:-
	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ได้แก่:-
	โครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
	บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ได้แก่ เครื่องเติมเงินมือถือออนไลน์ และถือได้ว...
	ช่องทางการเติมเงินโทรศัพท์มือถือเริ่มต้นจากการเติมเงินผ่านบัตรเติมเงินซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน บัตรเติมเงินนี้เทียบเท่าเงินสด ผู้ซื้อและผู้ขายต้องดูแล เก็บรักษาอย่างดี หากสูญหายไปก็เปรียบเสมือนทำเงินสดสูญหายไป หลังจากนั้นจึงมีการพัฒนาช่องทางเติมเงินให้ส...
	ในปีถัดไปบริษัทได้วางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนำออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองนโยบายและกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยให้มากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าปลีก ร้านโชห่วย ที่มีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศนับหลายแสนราย บริษัทมีเป้าหมายที่จะยกระดับผู้ประกอบก...
	ช่องทางการขายและกลยุทธ์ใหม่กับการขายสินค้าที่มีการเติบโตเต็มที่แล้วในตลาด
	บริษัทย่อย

	2.3  โครงสร้างรายได้
	ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

	singertf
	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	singertg
	 การวิจัยทางการตลาด
	 การพัฒนาสินค้าใหม่


	singerth
	เครื่องหมายการค้า
	บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี


	singerti
	6. โครงการในอนาคต

	singertj
	singertk
	8.1  หลักทรัพย์ของบริษัท
	•    ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ
	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  วันที่  7 มีนาคม 2554   มีดังนี้:-
	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล


	singertl
	การจัดการ : โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะฝ่ายจัดการ
	คณะกรรมการ
	ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	9.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร


	การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2553

	singertm
	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2553

	singertn
	singerto
	สรุปรายงานการสอบบัญชี
	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	งบกำไรขาดทุน
	การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

	singertp
	singertq
	singertr
	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

	singerts
	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

	singertt
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


