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1.     ปัจจัยความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

เพื่อเป็นการตระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัจึงไดมี้การ

กาํหนดหลกัการและแนวทางในการบริหารความเส่ียง  ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนการทาํงานอย่าง

ต่อเน่ือง  เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต   ทั้งน้ีหลกัการ

และกระบวนการบริหารความเส่ียง พร้อมประเภทความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

บริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

• หลกัการในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัมีการบริหารความเส่ียงในหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงดา้นบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ  การ

บริหารความเส่ียงดา้นตลาด การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และการ

บริหารความเส่ียงด้านอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ นํ้ าท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นตน้ โดย 

บริษทัยดึหลกัการในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี  

 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

หน่วยธุรกิจ   ซ่ึงดาํเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว มีความเหมาะสมกบัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีกาํหนดภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ ขณะท่ีหน่วยงานสนับสนุน ซ่ึงมีหน้าท่ี

สนบัสนุนการปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยธุรกิจ  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนันั้น จะรับผดิชอบการจดัการ

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจ 

 - การบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงโดยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ โดยกระบวนการควบคุม

มีความเป็นอิสระ  และมีหน่วยงานควบคุม  ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเส่ียง

ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นอิสระ และเช่ือถือได ้ รวมทั้งการควบคุมความเส่ียงให้อยูภ่ายใตร้ะดบัท่ี

ยอมรับได ้

 - การมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร จะทาํ

หนา้ท่ีกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตแ้นวทางท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

 - การบริหารความเส่ียงโดยรวมความเส่ียงทุกประเภทที่เกิดขึน้จากการดําเนินธุรกรรม โดยการบริหาร

ความเส่ียง ควรคาํนึงถึงการบริหารความเส่ียงทุกประเภท  ซ่ึงเกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกรรม อีกทั้งยงั

จะตอ้งครอบคลุมถึงทุกระดบังานภายในองคก์ร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเส่ียงของหน่วยธุรกิจ  โดยหน่วยงานธุรกิจจะไดรั้บการประเมินผลงาน 

ตามประสิทธิภาพของการทาํงานท่ีปรับดว้ยความเส่ียงแลว้ 

• กระบวนการบริหารความเส่ียง 

เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล บริษทัจึงมีกระบวนการบริหารความเส่ียง  

ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัต่าง ๆ  ดงัน้ี 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 

 

  ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 3 

 - การระบุความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการบ่งช้ีถึงความเส่ียง ทั้งในแง่ของประเภทความเส่ียง สาเหตุ 

และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา หรือ

คาดการณ์ถึงความเส่ียงท่ีบริษทักาํลงัประสบอยู ่หรือความเส่ียงใหม่ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 - การประเมินความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการนาํเคร่ืองมือ และวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมาใชป้ระเมิน

ความเส่ียง ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวนภายใต้กรอบ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการติดตาม และควบคุมการดาํเนินการตาม

นโยบายความเส่ียง ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง และขอบเขตของความเส่ียง เพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายความเส่ียง และระดบัความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีการ

ติดตามและควบคุมความเส่ียงดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

 - การรายงานความเส่ียง เป็นขั้นตอนของการรายงานความเส่ียงประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ซ่ึง

จะตอ้งมีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ทั้งน้ี เพื่อหลีกเล่ียงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถดาํเนินงานได้อย่าง

ต่อเน่ือง กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดี ยงัไดรั้บการออกแบบให้คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 

ทั้งท่ีเป็นสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติดว้ย  

ความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงในด้านการตลาดและการขาย 

 ความเส่ียงในดา้นการตลาดและการขาย หมายถึง ความเส่ียงต่อรายได ้หรือการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึง

รายไดห้ลกัมาจากองคป์ระกอบ 2 ส่วนท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

1.  การจาํหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น  จกัรเยบ็ผา้ ตูแ้ช่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน์ 

ตูเ้ติมนํ้ามนัแบบหยอดเหรียญ ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีเป็นสินคา้ท่ีมีการแข่งขนักนัสูงตอ้งอาศยัการพฒันาดา้นเทคโนโลยไีป

ตามวงจรของสินคา้แต่ละชนิดอยูต่ลอดเวลา แต่เน่ืองจากบริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตดงันั้นความเส่ียงใน

ดา้นเทคโนโลยีจึงไม่ไดมี้ผลกระทบโดยตรงกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ประกอบกบับริษทัไดมี้การ

สืบหาผูผ้ลิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการผลิตสินคา้ และบริการ แต่ไม่มีช่องทางการจาํหน่ายท่ีบริษทัสามารถเขา้

ไปช่วยเหลือพร้อมทั้งเชิญมาเป็นพนัธมิตรทางการคา้ จึงทาํให้สินคา้ของบริษทัมีการพฒันาไปอยูต่ลอดเวลา ยิ่งไป

กว่านั้นบริษทัได้มีการตั้งสํารองสินคา้ล้าสมยั และเส่ือมคุณภาพเพื่อรองรับความเส่ียงดังกล่าวบางส่วนท่ีจะมา

กระทบกบังบการเงินของบริษทั  

2. ดอกเบ้ียรับจากการให้เช่าซ้ือ ซ่ึงระบุไวใ้นสัญญาเช่าซ้ือในอตัราคงท่ีตามสภาวะการแข่งขนั และอตัรา

ดอกเบ้ียในตลาดในขณะท่ีมีการขาย  โดยท่ีบริษทัไดใ้ห้มีการออกหุ้นกูซ่ึ้งมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในปี 2555 เพื่อมาคืน

เงินกู้ตามสัญญาขยายระยะเวลาชาํระหน้ีท่ีมีต่อสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั จึงทาํให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนใหญ่ของบริษทัคงท่ี  แต่หากมีการข้ึนอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้บริษทัก็จะให้มี

การพิจารณาดูความเหมาะสมก่อน แลว้ให้มีการปรับอตัราดอกเบ้ียเช่าซ้ือข้ึนตามเพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบของ

ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน 
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ความเส่ียงด้านบัญชีลูกหนีเ้ช่าซ้ือ 

บญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือถือเป็นหัวใจสําคญัของการดาํเนินธุรกิจ เพราะมากกว่าร้อยละ 80 ของการขายเป็นการ

ขายแบบเช่าซ้ือ บริษทัจึงให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ อนัไดแ้ก่

การเก็บเงินไม่ได้ หน้ีสูญ และการทุจริตจากบญัชีลูกหน้ี  บริษทัจึงได้กาํหนดมาตรการต่างๆ ในการกาํกับดูแล

บญัชีลูกหน้ีอยา่งเขม้งวดตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาความน่าเช่ือถือ (Credit Scoring) การติดตาม การประเมินผล 

ตลอดจนการฟ้องร้อง การดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดชาํระหน้ี ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนของการปฏิบติัการ 

(Operation)  เพื่อใหมี้การดาํเนินการอยา่งเป็นอิสระ และมุ่งเนน้ในการบริหารธุรกิจเช่าซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใน

ปี 2555 บริษทัจึงไดมี้การจดัตั้งบริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ข้ึนจากโครงสร้างการบริหารของฝ่าย

สินเช่ือและบริหารความเส่ียง (Credit & Risk Department) ท่ีแยกเป็นอิสระจากการขาย และการเก็บเงินจากเดิม 

เพื่อให้การทาํงานสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน สินเช่ือเช่าซ้ือทั้งหมดจะตอ้งมีผูค้ ํ้ าประกนัหรือหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั  

หลงัจากท่ีบริษทัได้ให้มีการตรวจสอบเครดิตของลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการขายแลว้โดยแผนกอนุมติัเครดิตก่อนขาย 

(Credit Control Officers)  อนัเป็นผลทาํให้ยอดขายของบริษทัลดลงมาก็ตาม บริษทัก็ยงัคงให้มีการตรวจสอบเครดิต

ของลูกคา้ก่อนขายต่อไป พร้อมทั้งยงัให้มีการขยายการตรวจสอบเครดิตก่อนขายเพิ่มข้ึนอีกเพื่อให้ไดบ้ญัชีใหม่ท่ีมี

คุณภาพ และยงัให้มีการพฒันาปรับปรุงฐานขอ้มูลของลูกคา้ และวิธีการปฏิบติัการดา้นสินเช่ือ  ให้มีความถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีเช่าซ้ือ พร้อมทั้งให้มีการตั้งสํารองความ

สูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัความระมดัระวงัโดยใหมี้การตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญ

ทนัทีท่ีมีการขายเช่าซ้ือ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบังบการเงิน 

ในดา้นการกาํกบัดูแล นอกจากบริษทัยงัคงเน้นให้มีการปฏิบติัตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero 

Tolerance) ท่ีเร่ิมนาํมาใชต้ั้งแต่ปี 2553 แลว้บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีการทาํประกนัภยัพนกังานทุจริต (Employee Fidelity 

Insurance) ข้ึนในเดือนตุลาคม 2554  เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตภายในองค์กร อนัถือเป็น

มาตรการหน่ึงท่ีทาํใหก้าํไรของบริษทัเพิ่มข้ึน 

ความเส่ียงในการผลติ 

สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัจาํหน่ายมาจากการจา้งผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซ่ึงตอ้ง

อาศยัผูผ้ลิตท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญในการผลิต โดยบริษทัไดใ้หมี้การติดต่อกบัผูผ้ลิตหลายรายไม่เจาะจง

เฉพาะรายใดรายหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อไม่ใหก้ารผลิตของบริษทัถูกผกูขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเท่านั้น อีก

ทั้งทาํใหเ้กิดอาํนาจต่อรองในการสัง่ซ้ือสินคา้เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 การดาํเนินงานของบริษทัจาํเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้มืทั้งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ตลอดจน

นกัลงทุนสถาบนั ซ่ึงมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ดงันั้นบริษทัย่อมได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพคล่องทางการเงิน และอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ี

เกิดข้ึน บริษทัมีนโยบายการกูย้ืมจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนักลงทุนสถาบนั  โดยไม่เจาะจงกูจ้ากธนาคาร

หรือสถาบนัการเงินใดสถาบนัหน่ึงเท่านั้น เพื่อกระจายความเส่ียงของแหล่งเงินกู ้ 
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    หลงัจากท่ีไดมี้การออกหุ้นกูม้าเพ่ือคืนเงินกูต้ามสัญญาขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีสถาบนั

การเงินในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 สภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัจากอตัราส่วนหมุนเวียน (Current 

Ratio) ของบริษทั  ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2555 เท่ากบั 2.7 เท่า อนัประกอบดว้ยหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึง

ปีเท่ากบั 150 ลา้นบาท และหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดเกินหน่ึงปีเท่ากบั 600 ลา้นบาท โดยอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้ออกน้ีเป็น

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทัในดา้นของการนาํเขา้

สินคา้จากต่างประเทศ โดยเฉล่ียมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษทัซ่ึงมีผลกระทบเล็กน้อยกบัตน้ทุน

ของสินคา้ท่ีนาํเขา้อนัไดแ้ก่ จกัรเยบ็ผา้ แต่บริษทักส็ามารถลดผลกระทบดงักล่าวไดจ้ากการข้ึนราคาขาย ประกอบกบั

การลดอตัราภาษีนําเขา้ของจกัรเยบ็ผา้จากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการคา้เสรี (Free Trade 

Agreement- FTA) กบัประเทศจีน  

ความเส่ียงเกีย่วกบัการดาํเนินการของรัฐบาล 

 ธุรกิจเช่าซ้ือน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมากทาํให้รัฐบาลให้ความสําคญัท่ีจะเขา้มาควบคุม โดยการ

จดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ข้ึนมาดูแลมิให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือเอาเปรียบ

ผู ้บริโภค  และในขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศให้ธุรกิจให้ เช่าซ้ือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544  เพื่อนาํมาเป็นหลกัปฏิบติัในเร่ืองการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 

ค่าธรรมเนียมการผดินดัชาํระหน้ี หรือค่าปรับในการชาํระหน้ีล่าชา้  ซ่ึงอาจทาํให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกบัผูบ้ริโภคได ้

ตลอดจนการออกกฏหมายให้ผูป้ระกอบการค้าต้องมีความรับผิดชอบเก่ียวกับสินค้า (Product Liabilities) ต่อ

ผูบ้ริโภค  ดงันั้นบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจเช่าช้ือของบริษทั ตลอดจนการรับประกนัสินคา้

ท่ีจาํหน่ายให้สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีทางราชการกาํหนดพร้อมกบัติดตามขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวตลอดเวลา เพื่อ

นาํมาพฒันาปรับปรุงให้การดาํเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฏระเบียบของรัฐบาล ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทั

ไดรั้บประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ในดา้นการจดัทาํฉลากสินคา้ การโฆษณาสินคา้ และสัญญาเช่าซ้ือท่ีเป็นธรรมต่อ

ลูกคา้ เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2546 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2550 ต่อเน่ืองถึงปี 2551 ในฐานะผูป้ระกอบการท่ีพิทกัษ์

สิทธิผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

 จากเหตุการณ์อุทกภยั แผน่ดินไหว และสึนามิ ท่ีผา่นมาจะพบวา่ ภยัธรรมชาติไดเ้ขา้มาเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัใน

การดาํเนินธุรกิจอนัหน่ึงท่ีบริษทัจะตอ้งให้ความสําคญั เพราะมนัจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกบัทรัพยสิ์น และ

ธุรกิจของบริษทัได ้ความเส่ียงน้ีเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่สามารถลดความเสียหายหรือ

หาทางป้องกนัไดด้ว้ยการเตรียมพร้อม ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งพนกังานทุกคนท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั 

เพราะบริษัทได้มีการมอบหมายให้ผูจ้ ัดการร้านทาํการบริหารร้านเสมือนหน่ึงเป็นเจ้าของหรือผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneur) เองท่ีจะตอ้งปกป้องและดูแลทรัพยสิ์นภายในร้าน รวมทั้งธุรกิจของบริษทัเสมือนหน่ึงเป็นของตนเอง 

อีกทั้งร้านของบริษทันั้นตั้งกระจายไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศไทย อนัถือเป็นการกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน กล่าวคือหากมีภยัธรรมชาติเกิดข้ึนท่ีทอ้งท่ีหน่ึง ร้านอ่ืนๆท่ีอยูใ่นทอ้งท่ีอ่ืนก็ยงัคงสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไป

ไดโ้ดยไม่หยดุชะงกั ยิง่ไปกวา่นั้นลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัก็อาศยัการเดินตลาด (Canvassing) ท่ีไม่ได้



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 

 

  ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 6 

เป็นการขายท่ีร้านเท่านั้น ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ไดท้าํให้การขายของร้านหยุดลงแมจ้ะเกิดนํ้ าท่วมท่ีร้านก็ตาม  

ดงัไดป้รากฏแลว้กบัเหตุการณ์นํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนในหลายจงัหวดัในภาคกลางและกรุงเทพฯท่ีผ่านมา แต่ผลการขาย 

และการเก็บเงินของบริษทัฯก็ยงัดาํเนินต่อไปไดแ้ละก็สามารถฟ้ืนตวักลบัมาอยู่ในภาวะปรกติไดภ้ายในระยะเวลา

สั้นๆ  และเพื่อเป็นการลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดกบัทรัพยสิ์น เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ บริษทัก็ยงัไดมี้การโอนความ

เส่ียงน้ีดว้ยการทาํประกนัภยัท่ีเรียกวา่ All Risk กบับริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ดว้ย 

ความเส่ียงจากทรัพยากรบุคคล 

 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของความสาํเร็จของบริษทั และเป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความ

เส่ียงต่อการดาํเนินงานของบริษทัได ้เช่น การเกษียณอาย ุ การลาออก เป็นตน้ ท่ีอาจจะมีผลท่ีทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกั

ของธุรกิจได ้ บริษทัจึงไดใ้ห้ความสําคญักบัพนักงานทุกคน และดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนักงานทุกคนเสมือน

หน่ึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั พร้อมสนบัสนุนให้ทาํงานตามตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความสามารถ และ

ดว้ยการฝึกอบรมพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ บริษทัไดมี้การตั้งสํารองกองทุนพนักงานเกษียณอาย ุ

(Retirement Funds) เพื่อมิใหมี้ผลกระทบกบังบการเงินเม่ือมีพนกังานเกษียณอายเุกิดข้ึน 

ความเส่ียงจากการยดึสินค้าคืน 

 ปกติธุรกิจเช่าซ้ือมีความเส่ียงในดา้นการยดึสินคา้คืน และถือเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ถึงแมก้ารยดึสินคา้คืน

นั้นเป็นความเส่ียงต่อการลดลงของยอดขาย และมีผลทาํใหสิ้นคา้คงเหลือมีจาํนวนมากกต็าม ในอีกดา้นหน่ึงก็ถือเป็น

การชดเชยต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการหยุดชาํระเงินของลูกคา้ได้ เพราะบริษทัยงัสามารถนําสินคา้

เหล่านั้นมาจาํหน่ายในตลาดสินคา้มือสองไดอี้กดว้ย อนัถือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหน่ึง 

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  

ความเส่ียงด้านปฏิบัติการหมายถึง ความเส่ียงเน่ืองจากความผิดพลาด หรือความไม่เพียงพอของ

กระบวนการทาํงาน พนกังาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอก ซ่ึงทาํ

ใหไ้ดรั้บความเสียหายต่อรายไดห้รือบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัทั้งทางตรง และทางออ้ม 

• แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการปรากฏอยูใ่นทุกกระบวนการของหน่วยงาน  รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ลูกคา้ รวมทั้งผูถื้อหุน้  บริษทัเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการบริหารความเส่ียง

ดา้นปฏิบติัการเสมอมา และไดมี้นโยบายใหด้าํเนินการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ รวมถึงไดมี้การพฒันากรอบ

การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความ

เส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงการควบคุมความเส่ียง และประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงาน มี

การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  มีมาตรฐานเดียวกนั  มีการประเมิน และป้องกนัความเส่ียงก่อนท่ีจะเกิดความ

เสียหาย นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถเห็นภาพรวมของความเส่ียง เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล 

สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสาํหรับธุรกิจ รวมทั้งสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียง และประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียงสําหรับ

ธุรกิจใหม่ๆ และระบบงานใหม่ต่างๆ ท่ีนาํมาใช ้อนัไดแ้ก่ การจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประทศไทย) จาํกดั เพื่อ

มาดาํเนินการธุรกิจเช่าซ้ือ และการเปล่ียนช่ือของ บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มาเป็น บริษทั      

ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จาํกดั เพื่อมาดาํเนินธุรกิจให้บริการซ่อมให้กบัลูกคา้ของบริษทัถึงบา้น เพื่อให้มัน่ใจว่าธุรกิจ

และระบบงานใหม่ดงักล่าว  มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ และมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสม  ก่อนท่ีจะ

เร่ิมใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

 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

เอเชีย  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) นบัเป็นเกียรติประวติัและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่บริษทั และพนกังานทุกท่าน 

2.2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย   

 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ซิงเกอร์” 

เช่น จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัจาํหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย ์เช่น เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ทางการเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน์ ตูเ้ติมนํ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ และเคร่ืองทาํนํ้ าหวานเกล็ดหิมะ 

เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกคา้บา้น และกลุ่มลูกคา้

เชิงพาณิชย ์   

การขายตรงแบบเช่าซ้ือโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 3,500 คน กระจายตามสาขามากกว่า 200 สาขาทัว่

ประเทศไทย ซ่ึงถือวา่ บริษทัมีเครือข่ายการกระจายสินคา้ จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น และสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์

ครอบคลุมไปทัว่ทุกภาคในประเทศไทย 

สาํหรับสินคา้ซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภณัฑด์งัน้ี :- 

ผลติภัณฑ์สําหรับกลุ่มครัวเรือน  ได้แก่:- 

•    ผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ เช่น  จกัรเยบ็ผา้  เขม็จกัร นํ้ามนัหล่อล่ืนอเนกประสงคช์นิดหยอด และแบบสเปรย์

พน่ กรรไกร เป็นตน้ 

•   ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ เตาแก๊ส เคร่ืองปรับอากาศ เตา

ไมโครเวฟ   เป็นตน้ 

•    ผลิตภณัฑ์กลุ่มภาพ และเสียง เช่น โทรทศัน์จอแบน (CRT TV) โทรทศัน์ดาวเทียม (TV Satellite) แอลซีดี 

ทีวี (LCD TV) และแอลอีดี ทีวี ดาวเทียม (LED TV-SAT) เคร่ืองเล่นดีวีดี และเคร่ืองเสียงสเตอริโอ เป็นตน้ 
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ผลติภัณฑ์เชิงพาณิชย์  ได้แก่:- 

•   ผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย ์เช่น ตู้แช่แข็ง ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่ไวน์ ตูแ้ช่เบียร์ ต◌ู◌้เติมเงินโทรศพัท์มือถือ

ออนไลน์ ตูเ้ติมนํ้ามนัแบบหยอดเหรียญ และเคร่ืองทาํนํ้าหวานเกลด็หิมะ เป็นตน้ 

•   สินคา้เคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น เคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองยนตอ์เนกประสงค ์เคร่ืองพน่ยาสะพายหลงั 

 ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "ซิงเกอร์" บริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทั้งในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อนใน

รูปแบบการขายตรง ผ่านเครือข่ายร้าน พนักงานขายของบริษทั และผ่านผูแ้ทนจาํหน่ายซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัซิงเกอร์จาํหน่าย  บริษทัจะใชว้ิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดย

การสัง่ใหผู้ผ้ลิตภายในประเทศผลิตใหเ้กือบทั้งหมด  

โครงการผลติภัณฑ์ใหม่   

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ตลอดจนเทคโนโลยท่ีีมีความกา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ในช่วงปีท่ีผา่นมาบริษทัไดแ้นะนาํผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองนโยบาย และกลยุทธ์ท่ีจะขยายธุรกิจเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบการรายย่อยให้มากข้ึน 

โดยเฉพาะร้านคา้ปลีก ร้านโชห่วย ท่ีมีอยู่จาํนวนมากทัว่ประเทศนับหลายแสนราย บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะยกระดับ

ผูป้ระกอบการรายย่อยเหล่าน้ีให้มีผลประกอบการดีข้ึน และสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ได ้โดยการ

สนบัสนุนของซิงเกอร์  

ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดแ้นะนาํสินคา้ใหม่ เช่น ตูเ้ติมนํ้ามนัแบบหยอดเหรียญ ซ่ึงไดเ้ร่ิมทดลองจาํหน่ายในเดือน

มีนาคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดแทนการจาํหน่ายนํ้ ามนัในพื้นท่ีท่ีห่างไกลจากป๊ัมนํ้ามนัท่ีตอ้งจาํหน่ายนํ้ามนัผา่นป๊ัม

หลอด หรือนํ้ามนับรรจุขวดซ่ึงไม่ปลอดภยั ไม่ไดม้าตรฐานชัง่ตวงวดั ดว้ยตูเ้ติมนํ้ ามนัแบบหยอดเหรียญท่ีไดม้าตรฐาน

จากสาํนกังานชัง่ตวงวดั มีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีสูงกวา่ ไม่ตอ้งจา้งพนกังานเฝ้าเคร่ืองซ่ึงช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของ

เจา้ของเคร่ืองได ้นอกจากน้ีแลว้เคร่ืองน้ีสามารถรับไดท้ั้งการหยอดเหรียญหรือธนบตัรอีกดว้ย  

นอกจากน้ีแลว้บริษทัยงัไดน้าํเคร่ืองทาํนํ้าหวานเกลด็หิมะออกจาํหน่ายในช่วงไตรมาสสุดทา้ย โดยบริษทัเห็น

ถึงโอกาส และช่องวา่งในตลาด เคร่ืองทาํนํ้าหวานเกลด็หิมะยงัไม่มีใครทาํตลาดอยา่งจริงจงั หาซ้ือไดย้าก และมีราคาสูง 

รวมทั้งยงัไม่มีผูจ้าํหน่ายรายใดท่ีใหบ้ริการเงินผอ่นเลย ดงันั้นบริษทัจึงตดัสินใจเปิดตลาดผลิตภณัฑน้ี์เพื่อยกระดบั และ

สร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มลูกคา้เชิงพาณิชย ์ให้สามารถแข่งขนักบัร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ได ้ซ่ึงผลิตภณัฑ์ใหม่เหล่าน้ีจะ

ช่วยขยายฐานลูกคา้ และเพิ่มรายไดจ้ากการขายใหบ้ริษทัไดม้ากข้ึน 

ช่องทางการขาย และกลยุทธ์ในการขยายตลาดสู่ผู้ประกอบการ 

 บริษทัไดป้รับกลยทุธ์ และโมเดลธุรกิจใหม่จากเดิมท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มลูกคา้ครัวเรือนเป็นหลกั มาเป็นกลุ่ม

ลูกคา้เชิงพาณิชยใ์ห้มากข้ึน โดยจะเน้นการขายสินคา้ให้ลูกคา้นาํไปสร้างอาชีพ สร้างรายได ้เพื่อลดความเส่ียงจาก

การพึ่งพาลูกคา้ครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว 

 บริษทัไดห้ันมาจบักลุ่มลูกคา้ร้านโชห่วยท่ีอยูใ่นหมู่บา้นต่างๆ ทัว่ประเทศซ่ึงคาดวา่มีจาํนวนหลายแสนราย 

โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีร้านค้าโชห่วยเฉล่ีย 10 - 20 ร้าน ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และบริษัทได้

ตั้งเป้าหมายท่ีจะเขา้ไปช่วยยกระดบัร้านโชห่วยเหล่าน้ี ใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน 

 ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ีไดแ้ก่ ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่ไวน์ ตูแ้ช่เบียร์ ตูเ้ติมเงิน

โทรศพัทมื์อถือออนไลน์  ตูเ้ติมนํ้ามนัแบบหยอดเหรียญ เคร่ืองทาํนํ้าหวานเกลด็หิมะ และบริษทัจะเพิ่มผลิตภณัฑใ์น

กลุ่มน้ีใหม้ากข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดกลุ่มน้ีในอนาคต 
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บริษัทย่อย 

•   บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากดั  

บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั ประกอบธุรกิจตวัแทนขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตให้แก่บริษทัประกนัภยั ใน

ปัจจุบนั ไดแ้ก่ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โดยใหพ้นกังานขายของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) เฉพาะท่ีมีใบอนุญาตตวัแทนประกนัชีวิตเป็นผูข้ายกรมธรรมใ์หแ้ก่ลูกคา้  

•   บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั  จํากดั    

บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จาํกดั  (SSPL) เดิมช่ือบริษทั  อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงไดจ้ด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555  มีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท  เน่ืองจากซิงเกอร์มีจุด

แขง็ของบริษทั คือเป็นแบรนดท่ี์มีความจงรักภกัดีสูง  มีเครือข่ายการขายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ  เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ในการทาํธุรกิจเช่าซ้ือ  การให้บริการหลงัการขายถึงบ้าน  จากจุดแข็งของซิงเกอร์ท่ีกล่าวมา โดยเฉพาะการ

ให้บริการหลังการขายถึงบ้านท่ีซิงเกอร์มีมาตลอด  อีกทั้ งยงัมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการซ่อมแซม

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  และไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้จากการบริการมาอยา่งยาวนาน  จึงทาํ

ให้ซิงเกอร์ไดจ้ดัตั้งบริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จาํกดั  เพื่อดาํเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมแซมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อถึงบา้น  โดยปัจจุบนับริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตั้งอยู่เลขท่ี 8  หมู่ 4  

ตาํบลบางนมโค  อาํเภอเสนา จังหวดัพระครศรีอยุธยา  มีศูนยบ์ริการท่ีเปิดดาํเนินการแล้วในกรุงเทพและ

ต่างจงัหวดั จาํนวน 7 ศูนยบ์ริการ และจะขยายไปในพื้นท่ีทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ  ปัจจุบนัมีพนักงานส่วนกลาง  

41  คน และมีช่างบริการ 181 คน  เพื่อให้การบริการครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ   ซิงเกอร์มีความคาดหวงัว่า

ภายใน 5 ปี  จะขยายธุรกิจในการให้บริการซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน (Home 

Service) และภายในสาํนกังาน (Office Service) อีกดว้ย    

•   บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั    

บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)  จาํกดั  (SLL)  จากจุดแขง็ของซิงเกอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญในการทาํธุรกิจเช่า

ซ้ือ  ซิงเกอร์จึงไดจ้ดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยข้ึนโดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประ

เทศไทย  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  เม่ือวนัท่ี  27  มิถุนายน 2555  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ทั้งส้ิน 850 ลา้น

บาท ตั้งอยูเ่ลขท่ี 72 อาคาร กสท.(โทรคมนาคม)  ชั้น 17  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กทม.  เพื่อรับ

โอนธุรกิจและทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบับญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือสินคา้ทั้งหมด และดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือสินคา้ต่อจาก บมจ.ซิง

เกอร์ประเทศไทย โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี  26  พฤศจิกายน  2555  ท่ีผ่านมา  อีก

ทั้งยงัสามารถท่ีจะขยายธุรกิจเช่าซ้ือไปยงัสินคา้อ่ืนนอกเหนือจากสินคา้ภายใตแ้บรนด์ซิงเกอร์  เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมกบัการปรับเปล่ียนธุรกิจในอนาคต  โดยจะมีการตรวจสอบเครดิตลูกคา้ไดท้ั้งบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคลกบั บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ  จาํกดั  (NCB)  ดว้ย ซ่ึงบริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกบั NCB  เม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2556  
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2.3  โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายได้ (รวมดอกเบีย้รับฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ และสายผลิตภัณฑ์แบ่งได้ดังต่อไปนี ้:-  

 

                             (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าการจําหน่ายในประเทศ 

แยกตามผลติภัณฑ์ 

2555/2012 

 

% 2554/2011 

 

% 

เคร่ืองซกัผา้ / Washing Machine 482,057 16 466,797 20 

ตูเ้ยน็ / Refrigerator 339,255 12 295,730 12 

ตูแ้ช่ / Freezer 566,633 19 406,761 17 

โทรทศัน์ / Television 298,904 10 230,783 10 

จกัรเยบ็ผา้ / Sewing Machine 96,961 3 82,444 4 

เคร่ืองปรับอากาศ / Air Conditioner 442,820 15 314,926 13 

ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ / ATVM          467,937 16        481,963 20 

ตูเ้ติมนํ้ามนั / Petrol Vending Machine 123,527 4 - - 

รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 2,818,094 95 2,279,404 96 

ผลิตภณัฑอ่ื์นในประเทศ 131,865 5 103,081 4 

มลูค่าการจาํหน่ายต่างประเทศ - - - - 

รวมรายได้จากขายและดอกเบีย้รับฯ   2,949,959 100 2,382,422 100 

 

อัตราการเพิม่ ( ลด ) ของมูลค่าการจําหน่าย  2555/2012 2554/2011 

 23.82% 14.68% 
 

หมายเหตุ     บริษทัดาํเนินธุรกิจขายสินคา้ในส่วนงานทางธุรกิจเดียว และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภมิูศาสตร์เดียวคือ 

ในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 
3.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

สายผลติภัณฑ์/บริการ ลกัษณะ 

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

และตูเ้ยน็สองประตูแบบ “ No Frost”  ขนาด   ตั้งแต่ 7 – 15.2  คิว ทั้งหมดได้

มาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 

 ตู้แช่เคร่ืองด่ืมและตู้แช่แข็ง  มีทั้งแบบตั้ง ขนาด 8.8, 11.6, 26.5, 33 และ 36 คิว และแบบนอน ขนาด  6.5, 9.5  

และ 13.5 คิว   

 ตู้แช่ไวน์    จุไวน์ได ้48 ขวดสูงสุด 72 ขวด ระบบการควบคุมอุณหภูมิคงท่ีเพ่ือรักษารสชาติ

ของไวน์ คอมเพรสเซอร์รับประกนั 5 ปี 

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

ควบคุมความเยน็ดว้ยเทอร์โมสตรัท 

 โทรทัศน์ โทรทศัน์สีจอแบนขนาดตั้งแต่ 21 และ 29 น้ิว แอลซีดี ทีวีและแอลอีดี ทีวี ขนาด 

ตั้งแต่ 22, 32 และ42 น้ิวให้ภาพและรองรับเทคโนโลยี และการขยายตลาดใน

อนาคต 

 เคร่ืองซักผ้า   

         แบบ 2 ถงั ก่ึงอตัโนมติั 
 
        แบบถงัเด่ียว อตัโนมติั 

 

ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 6.5 – 10 กิโลกรัม มีสีสรรสวยงาม 
 
ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 7.0 กก.ถึง 10 กิโลกรัม โดยมีระบบ Low 

Water Pressure ซกัผา้ไดแ้มน้ํ้าไหลเบา เฉพาะขนาด 9 กก. มีระบบ Twin power  

 จักรเยบ็ผ้า 

 ฝีเขม็ตรงพร้อมโต๊ะ และขา 

 
 
 ฝีเขม็ตรง-ซิกแซ็ก  

      พร้อมโต๊ะ และขา 
 
ซิกแซ็กริมผา้ 

 
 
กระเป๋าห้ิว อิเลค็โทรนิกส์ 

 
 
อุตสาหกรรมฝีเขม็ตรง 

 
 
 

 

-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 8 – 23 ลวดลาย สามารถปรับเป็นฟรีอาร์ม ปรับตาํแหน่งเขม็ได ้ใส่เข็ม

ทางเดียว ตีนกดผา้แบบงบัติด 
 
 
-   ความเร็วรอบสูงสุด 4,500 รอบต่อนาที เหมาะสาํหรับเยบ็ผา้บางถึงผา้ค่อนขา้ง

หนา ระบบนํ้ามนัหล่อล่ืนอตัโนมติั 
 
 

 เข็มจักร  นํา้มัน  กรรไกร  

 

-เขม็จกัร สาํหรับใชใ้นบา้นและใชใ้นงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทข้ึนอยูก่บั

การใชง้าน  

-นํ้ามนัเป็นนํ้ามนัเอนกประสงคส์าํหรับใชใ้นบา้นหล่อล่ืนต่างๆจนถึงนํ้ามนัจกัร

อุตสาหกรรม  

-กรรไกร  มีหลายขนาดตั้งแต่ 8 น้ิว  9 น้ิว และ 10 น้ิว เลือกใชไ้ดต้ามประเภท

ของงาน 
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 ชุดเคร่ืองเสียงโฮมเธียเตอร์ 

 

  

กาํลงัขบั 315 วตัต ์ระบบ 5.1 CH ถอดรหสัแบบ Dolby Digital พร้อมฟังกช์ัน่คา

ราโอเกะ มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง มีจูนเนอร์รับสญัญาณวิทยไุด ้ช่องต่อ

สญัญาณภาพแบบ Composite และ HDMI 

 เตาแก๊ส 

                                                               

  

พร้อมเตาอบเอนกประสงคด์า้นล่าง ท่ีแขวนผา้กนัเป้ือนดา้นหนา้ตูอ้บ ประตูตูอ้บ

เป็นกระจกทนความร้อนชนิดใส มีลิ้นชกัดา้นล่าง สามารถใชอุ้่นอาหารดว้ย

ภาชนะแกว้ กระเบ้ือง 

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

ฟิลเตอร์ทาํความสะอาดง่าย ประหยดัไฟเบอร์ 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

สญัญาณภาพ และเสียงคมชดัทุกพ้ืนท่ี  

 ตู้เติมเงินโทรศัทพ์มือถือ 

ออนไลน์ 

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

10 บาท สูงสุด 100 บาทต่อคร้ัง พร้อมระบบคืนเหรียญท่ีได้รับรองการจด       

อนุสิทธิบตัรแลว้  

 ตู้จําหน่ายนํ้าด่ืม 

         หยอดเหรียญ 

กรองนํ้าดว้ยระบบ Reverse Osmosis System ไส้กรองคุณภาพมาตรฐาน USA

และฆ่าเช้ือดว้ยระบบ Ozone ขนาดกาํลงัการผลิต 600 ลิตร และ 1,200 ลิตร 

พร้อมระบบลา้งช่องรับนํ้า และหวัจ่ายนํ้าอตัโนมติัดว้ยนํ้า Ozone ทุก 3 ชัว่โมง   

 ตู้เติมนํ้ามันหยอดเหรียญ บรรจุนํ้ามนัได ้ 200 ลิตร ใชร้ะบบอิเลคทรอนิกส์ คาํนวณเงิน และปริมาณการ

จ่ายนํ้ามนัไดอ้ยา่งแม่นยาํ พร้อมสญัญาณกนัโขมยและบอลลูนดบัเพลิง 

 เคร่ืองทํานํา้หวาน 

         เกลด็หิมะ 

แบบ 2 โถป่ัน ความจุโถละ 15 ลิตร สามารถทาํเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการ เช่น นํ้าหวาน

หลากสี นํ้ าอัดลม เพ่ือให้ได้ความเย็นจนเป็นเกล็ดหิมะ มีระบบตัดความเย็น

อตัโนมติั ตวัเคร่ืองคงทนดว้ยสเตนเลส S304 

 เคร่ืองมือทางการเกษตร เคร่ืองพ่นยาสะพายหลงั รุ่น SP-25L นํ้ าหนกัเบาเพียง 10 กิโลกรัม ขนาดความจุ

นํ้ายา 25 ลิตร * อตัราฉีดพน่ 8 ลิตร / นาที เคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ (เบนซิน 91)  

เคร่ืองยนต์เอนกประสงค์ รุ่น E-65F นํ้ าหนักเพียง 16 กิโลกรัม  เคร่ืองยนต์

เบนซิน 4 จงัหวะ ( เบนซิน 91) กาํลงัสูงสุด 6.5 แรงมา้ แรงบิดสูงสุด 13.2 นิวตนั

เมตรท่ี 2,500 รอบ  

เคร่ืองสูบนํ้ า รุ่น WP-30BX จาํหน่ายพร้อมสายสูบ ชนิดแข็ง ยาว 6 เมตร กาํลงั

ดูดลึก 8 เมตรและสายส่งชนิดอ่อน ยาว 10 เมตร กําลังส่งนํ้ าสูง 30 เมตร 

เคร่ืองยนตเ์บนซิน 4 จงัหวะ ( เบนซิน 91) กาํลงัสูงสุด 6.5 แรงมา้ เคร่ืองยนตเ์ดิน

เรียบ มีระบบป้องกนัเคร่ืองยนตเ์สียหายจากนํ้ามนัหล่อล่ืนขาด 
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3.2  ตลาดและภาวะการแข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน  

บริษทัใชก้ลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซ้ือควบคู่ไปกบัการขายเงินสด ทั้งน้ีการขายแบบเช่าซ้ือดาํเนินไป

ภายใตก้ารควบคุมท่ีรัดกุมโดยสมํ่าเสมอเพื่อให้มีหน้ีเสียนอ้ยท่ีสุด  สินคา้ท่ีบริษทัจาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่า

เทียมหรือดีกวา่เม่ือเทียบกบัสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ราคาจาํหน่ายเงินสดของสินคา้ใกลเ้คียงกบัสินคา้ยีห่อ้อ่ืน โดย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าในกลุ่มประชาชนตามต่างจังหวดั โดยบริษัทได้แบ่งระบบการขายของบริษัท

ออกเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายตรงผา่นเครือข่ายพนกังานขายของซิงเกอร์  

2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ

เพื่อนบา้น เช่น ลาว กมัพูชา และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเนน้สินคา้จกัรเยบ็ผา้ และ

อุปกรณ์ต่อพว่ง  สินคา้กลุ่มตูแ้ช่ และตูแ้ช่ไวน์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ภายในบา้น 

ทางดา้นกลยทุธ์สําหรับผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินคา้หลกั เช่น  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น โดยเฉพาะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ประเภทตูเ้ยน็ และโทรทศัน์ ซ่ึงมีอตัราการครอบครองสูง และตลาดมีอตัราการเติบโตนอ้ย บริษทัไดใ้ชก้ลยทุธ์ในการ

เทิร์นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มยอดการขายให้สูงข้ึน ซ่ึงกลยุทธ์น้ีบริษทัยงัได้

ครอบคลุมไปถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกด้วยเช่น เคร่ืองซักผา้  ตู้แช่  ตู้แช่แข็ง ประกอบกับการออก

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ใหดี้อยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดน้าํสินคา้ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป้ระการพาณิชย ์เช่น 

ร้านโชห่วย ร้านคา้ปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพกั อพาร์ทเมนทใ์ห้มากข้ึนอีกดว้ย เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือ

ออนไลน์ ตูเ้ติมนํ้ามนัหยอดเหรียญ และเคร่ืองทาํนํ้าหวานเกลด็หิมะ เพื่อช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั และ

เพิ่มรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

 บริษทัดาํเนินการขายตรงเป็นหลกั มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และมากกว่า

ร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซ้ือ บริษทัขายสินคา้ผา่นร้านสาขาของบริษทั ซ่ึงมีจาํนวนกวา่ 200 สาขา

ทัว่ประเทศ มีเครือข่ายพนักงานขายกว่า 3,500 คน บริษทัมีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเขา้ใจใน

ผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงพนกังานขายเหล่าน้ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการขยายตลาดของบริษทั  

 สาํหรับการควบคุมคุณภาพของบญัชีเช่าซ้ือ บริษทัมีการตรวจสอบทั้งก่อน และภายหลงัการขาย โดยจดัให้

มีศูนย์พิจารณาสินเช่ือ (Credit Control Office) เพื่อตรวจสอบ และอนุมัติสินเช่ือลูกค้าก่อนการขาย ทั้ งน้ีการ

พิจารณาสินเช่ือลูกคา้นั้นจะพิจารณาทั้งจากฐานขอ้มูลภายในบริษทั และตรวจสอบกบับริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 

จาํกดั (National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลงัการขายนั้นผูต้รวจสอบบญัชี (Account Checker) จะทาํ

หน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของการเช่าซ้ือว่ามีการขายสินคา้ให้แก่ผูเ้ช่าซ้ือในราคาท่ีแจง้แก่บริษทัจริง โดยมี

การออกเยีย่มผูเ้ช่าซ้ือถึงบา้น  ปัจจุบนับริษทัมีผูต้รวจสอบบญัชีกวา่ 100  คน  ทาํการตรวจสอบบญัชีเช่าซ้ือทัว่ประเทศ 

นอกจากน้ีท่ีสาํนกังานใหญ่ยงัมีหน่วยงานควบคุมการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบบญัชี  และตรวจสอบความถูกตอ้งของ

สญัญาเช่าซ้ือ   
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(ข)  แนวโน้มอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

จากการประมาณการของศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ และธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย ์คาดวา่ GDP ปี 2555 จะขยายตวั

ประมาณ 5.3%  ซ่ึงยงัไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของการส่งออกท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั ทาํให้การส่งออกในช่วง 11 เดือน

แรกขยายตวั 2.32% และทั้งปีน่าจะขยายตวัไดร้าว 4% เท่านั้น  เศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงจากปัญหาการคลงัของสหรัฐฯ 

การตกลงในเร่ือง  Fiscal  Cliff  ซ่ึงน่าจะทาํใหภ้าคเอกชนของสหรัฐฯ ชะลอการใชจ่้ายลงในช่วงน้ี ดงันั้น การส่งออกไป

ยงัสหรัฐฯ ท่ีลดลงต่อเน่ือง คงยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัไดใ้นระยะสั้น ส่วนยุโรปนั้นความมัน่ใจต่อเศรษฐกิจ(Economic 

Sentiment) ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า 

อุปสงคใ์นประเทศมีแนวโน้มขยายตวัไดดี้ การปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาททัว่ประเทศท่ีจะเร่ิมใน

เดือนมกราคมเป็นปัจจยัสนบัสนุนเพิ่มเติมของการใชจ่้ายในประเทศ นอกจากน้ี ปัญหาการคลงัของสหรัฐฯ ไม่ไดมี้

ผลกระทบโดยตรงต่ออุปสงค์ในประเทศของไทย ซ่ึงเศรษฐกิจในประเทศท่ีแข็งแกร่งจะทาํให้ GDP ขยายตวัได้

ประมาณ 4.6% ในปี 2013 

ธุรกจิเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในธุรกิจแบบเช่าซ้ือมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู ่ 2 กลุ่มหลกัๆ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกคา้ และลกัษณะท่ี

ต่างกนั 

กลุ่มแรกมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บจ.อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  (กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์) 

และ บมจ. อิออน  ธนสินทรัพย์  ซ่ึงผู ้ประกอบการแต่ละรายนั้ น  นอกเหนือจากการให้บริการธุรกิจเช่าซ้ือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล้วยงัมีบริการสินเช่ือเช่าซ้ือสินค้าอีกหลายประเภท เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร เคร่ืองใช้สํานักงาน  

เฟอร์นิเจอร์  รถจกัรยานยนต ์ และรถยนต ์เป็นตน้ 

กลุ่มท่ีสองซ่ึงจะมุ่งเน้นในดา้นสินคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนาน และสินคา้จาํพวกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน

บา้น ปัจจุบนัคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษทัเดียวเท่านั้นท่ียงัดาํเนินธุรกิขการขายตรงแบบเช่าซ้ือ

ผา่นทางร้านสาขา และ พนกังานขาย/พนกังานเกบ็เงิน  

  จากการท่ีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันได้แก่ โทรทัศน์ และตู้เย็น ซ่ึงถือเป็นสินค้าท่ีมีสัดส่วนการ

ครอบครองท่ีสูง จึงทาํใหก้ารเพิ่มยอดขายเป็นไปไดย้าก แต่ผูบ้ริหารของบริษทักลบัมองวา่สามารถท่ีจะเพิ่มยอดขาย

ไดด้ว้ยการนาํหลกัการตลาดของสินคา้ทดแทน (Replacement Market) โดยอาศยักลยุทธ์ตีแลก (Trade-in) สินคา้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นของลูกคา้ทุกชนิดทุกยี่ห้อมาแลกกบัสินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใหม่ของซิงเกอร์พร้อมกบั

เง่ือนไขรับส่วนลดระหว่าง 1,000 – 5,000 บาท พร้อมทั้งการผ่อนสบายๆ และการบริการอย่างยอดเยี่ยมกบัร้าน

สาขาซิงเกอร์ท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัในการขยายตลาดของสินคา้ทุกชนิดท่ีบริษทัจดั

จาํหน่าย 

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 สําหรับยี่ห้อท่ี
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วางจาํหน่ายอยา่งแพร่หลายในตลาดจกัรเยบ็ผา้ในประเทศไทย ไดแ้ก่  ซิงเกอร์  จาโนเม่  เอลวิร่า   บราเดอร์ และจูกิ  

ทั้งยงัมีจกัรเยบ็ผา้ราคาถูกท่ีนาํเขา้จากประเทศจีนอีกหลากหลายยีห่อ้ท่ีเขา้มาแข่งขนักนัในธุรกิจน้ี   

เน่ืองจากจกัรเยบ็ผา้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคงทน และมีอายกุารใชง้านยาวนานพอสมควร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการใช้

งานท่ีเหมาะสมกบัจกัรเยบ็ผา้แต่ละประเภทดว้ย   ปัจจุบนัตลาดมีความตอ้งการซ้ือจกัรเยบ็ผา้มากข้ึนเน่ืองดว้ยการ

นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน จนกลายเป็นจกัรเยบ็

ผา้คอมพิวเตอร์ ท่ีมีรูปลกัษณ์สวยงาม ทนัสมยั กะทดัรัด    ใชง้านง่าย สามารถประดิษฐง์านไดห้ลากหลายเหมาะกบั

ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปท่ีกาํลงันิยมงานประดิษฐท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั DIY (Do It Yourself) 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

1.)   ข้อมูลที่สําคญัโดยย่อของบริษัท 

- บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นยีห่อ้ซิงเกอร์จนเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน

ชาวไทยมานานกวา่หน่ึงร้อยยีสิ่บสามปีแลว้ 

- ในปี 2539 บริษทัมียอดปริมาณการจาํหน่ายตูเ้ยน็ และโทรทศัน์มากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ 

- ในปี 2544 บริษัทได้เร่ิมมีการนํารถจักรยานยนต์มาจําหน่ายเป็นสินค้าหลักเหมือนเช่น

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลงัจากท่ีพบว่าอตัราความเป็นเจา้ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ และ 

ตูเ้ยน็เพิ่มข้ึนเท่ากบั 98% และ 90% ตามลาํดบัจึงทาํให้บริษทัฯคิดวา่ตลาดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเกิดการ

อ่ิมตวัแลว้ บริษทัจึงหันมาเน้นการขายรถจกัรยายนยนต์ดว้ยอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 32%ใน

ระหวา่งปี 2545 – 2547  

- ตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปี 2548 บริษทัไดมุ่้งเนน้กลยทุธ์ในการขายรถจกัรยานยนตแ์บบเช่าซ้ือ 

- จนมาในปี 2549 บริษัทจึงได้มีการยึดคืนรถจักรยานยนต์จาํนวนมากจากบัญชีเช่าซ้ือท่ีไม่มี

คุณภาพดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ยอดรายได้ของบริษัทลดลงอย่างมาก และก็ได้มีการขาย

รถจกัรยานยนตด์งักล่าวไปตํ่ากว่าราคาทุน พร้อมกบัไดมี้การตั้งสาํรองหน้ีสูญท่ีอาจจะเกิดข้ึนจึง

ทาํใหใ้นปี 2549  บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนและปรับตวัดีข้ึนตามลาํดบัในปี 2550 

- ในปี 2549 หลงัจากท่ีไดมี้การศึกษาขอ้มูลโดยละเอียดแลว้ บริษทัก็ไดมี้การปรับรูปแบบองคก์ร

เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละลดรายจ่าย ดงัเห็นไดจ้ากผลการดาํเนินงานท่ีปรับปรุงดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 

2550  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีประกอบดว้ย :- 

          -  การควบรวมสาขาท่ีขาดทุน 

          -  เพิ่ม Productivity ในส่วนของพนกังานขาย 

           -  ลดขนาดองคก์รโดยลดจาํนวนพนกังานประจาํ 19%  

- ในปี 2551 บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการ “ผอ่นอุ่นใจ ไร้กงัวล” มอบความคุม้ครองใหก้บัลูกคา้ซิงเกอร์

ท่ีซ้ือสินคา้เงินผ่อนตลอดอายุการผ่อนชาํระ มูลค่าสูงสุดถึง 60,000 บาท โดยในกรณีท่ีลูกคา้

เสียชีวิต บริษทัจะมอบเงินช่วยเหลือการปิดบญัชีและมอบกรรมสิทธิสินคา้ช้ินนั้นให้กบัทายาท

ทนัที 

- ในปี 2552 บริษทัฯไดใ้หมี้การมุ่งเนน้ในนาํระบบขออนุมติัเครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) 

โดยผ่านศูนยอ์นุมติัเครดิต (Center Credit Officers) จนทาํให้ยอดขายสินคา้ของบริษทัลดลงไป
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ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกบัปีก่อน  แต่บริษทัก็ยงัคงมุ่งเน้นท่ีจะทาํต่อไปเพื่อให้ได้

บญัชีเช่าซ้ือท่ีมีคุณภาพ 

- ปี 2554 เป็นปีท่ีบริษทัไดข้ยายตลาดเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการรายเลก็ใน

ต่างจงัหวดัอย่างมีนัยสําคญั  สัดส่วนการขายสินคา้เขา้สู่ตลาดน้ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั เช่น 

กลุ่มตูแ้ช่ทั้งตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่แขง็ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน์ เป็นตน้  

- ปี 2554 บริษทัไดรั้บรางวลั Set Awards 2011 “ บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยีย่ม 

” (Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายลูกคา้กลุ่มครัวเรือนท่ี 60% และกลุ่มผูป้ระกอบเชิง

พาณิชยท่ี์ 40% โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่เคร่ืองด่ืมและตูแ้ช่แข็งมีสัดส่วนการขายมากเป็น

อนัดบัหน่ึง ตามดว้ยเคร่ืองซักผา้และเคร่ืองปรับอากาศ และในปีต่อๆไป บริษทัฯก็ยงัคงมุ่งมัน่ท่ี

จะพฒันาตลาดน้ีใหเ้พิ่มมากข้ึน 

- ปี 2555 บริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั เม่ือวนัท่ี  27  มิถุนายน 2555  

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วทั้ งส้ิน 850 ล้านบาท เพื่อรับโอนธุรกิจและทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบับญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือสินคา้ทั้ งหมด และดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือสินคา้ต่อจาก บมจ.ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษทัไดท้าํจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั จากบริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศ

ไทย) จาํกัด มาเป็น บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส  จาํกัด เม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2555  มีทุนจด

ทะเบียน 5 ล้านบาท  เพ่ือดําเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และพร้อมท่ี

ใหบ้ริการดว้ยใจสาํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิด ทุกยีห่อ้ถึงบา้น   

- ปี 2555 บริษัทได้รับรางวลั Set Awards 2012 “ บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ยอด

เยีย่ม” (Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นปีท่ี 2 

2.)  การเปลีย่นแปลงของคู่แข่งที่สําคญั 

 ในประเทศไทยมีบริษทัใหญ่ๆ ท่ีดาํเนินธุรกิจทางดา้นการเงินให้กบัผูบ้ริโภค (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  ส่วนบริษัทดําเนินธุรกิจ Non-bank อันได้แก่  AEON Thana Sinsap (Thailand) (AEONTS), Krungsri 

First Choice (KFC) และ Easy Buy  ซ่ึงมุ่งเน้นในการทาํธุรกิจเช่าซ้ือ และสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) และ

Singer Thailand (SINGER) ท่ีมุ่งเนน้เฉพาะธุรกิจเช่าซ้ือท่ีไดด้าํเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากวา่ 120 ปี  

 บริษทัท่ีเป็น Non-bank ดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มกมี็เป้าหมายของตนเอง  ดงัเช่น 

AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเน้นธุรกิจทางขายแบบเช่าซ้ือและสินเช่ือส่วนบุคคล 

(Personal Loans) กบัลูกคา้ท่ีมีประวติัดี และมีรายไดป้ระจาํไม่นอ้ยกวา่ 4,000 บาท ในขณะท่ี SINGER จะมุ่งเนน้ไป

ในกลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอนัถือเป็นกลุ่มฐานราก  บริษทัเหล่าน้ีดาํเนิน

ธุรกิจแบบขายตรงซ่ึงนาํตน้ทุนทางการเงินพร้อมค่าใช้จ่ายของการให้บริการก่อนและหลงัการขายมารวมอยู่ใน

อตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ 
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 การแข่งขนัของบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัโดยท่ีบริษทัในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY 

BUY) จะแข่งขนักนัในเร่ืองของความรวดเร็วในการอนุมติัเครดิต และอตัราดอกเบ้ีย บริษทัท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป็น

เกษตกรในชนบทจะแข่งกนัในเร่ืองของการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน และการเสนอบริการท่ี

ดีทั้งก่อนการขาย และหลงัการขาย ยิง่ไปกวา่นั้นการใหบ้ริการการขายตรงท่ีใหก้บัลูกคา้กจ็ะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้โดยการนาํเสนอบริการ และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

3.)  จุดแข็งและโอกาสของบริษัท 

จุดแข็ง 

- ตราสินคา้ “SINGER” เป็นท่ีรู้จกั มีช่ือเสียง และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย

มากวา่ 120 ปี 

- เครือข่ายการขาย บริษทัมีเครือข่ายการขายเป็นของตนเองท่ีครอบคลุม และเขา้ถึงทุกพื้นท่ี มี

จาํนวนร้านสาขา 200 สาขา และเครือข่ายพนกังานขายกวา่ 3,500 คน 

- ความเช่ียวชาญในธุรกิจเช่าซ้ือ กล่าวไดว้่าซิงเกอร์เป็นบริษทัแรกท่ีให้บริการเช่าซ้ือในประเทศ

ไทย เร่ิมจากจกัรเยบ็ผา้ และขยายเขา้สู่กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ก่อนท่ีจะขยายสินคา้ให้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใหม้ากข้ึนเช่นในปัจจุบนั 

- การบริการถึงบา้น ซิงเกอร์เราให้บริการถึงบา้นดว้ยเครือข่ายช่างบริการหลงัการขายท่ีมีความ

เช่ียวชาญ ความชาํนาญในการบริการซ่อมแซมจกัรเยบ็ผา้ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด โดยท่ี

ลูกคา้ไม่จาํเป็นตอ้งยกสินคา้เขา้มาท่ีร้านสาขาหรือศูนยบ์ริการ    

โอกาส 

- กลยุทธ์การตลาดของการตีแลก (Trade-in) ท่ีถูกนํามาใช้ในตลาดแลกเปล่ียน (Replacement 

Market) ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

- กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นประชากรรากหญา้ กวา่ 70% ของประชากรประเทศไทยท่ีมกัจะถูกปฏิเสธ

สินเช่ือจากระบบปกติ เพราะเหตุเพียงไม่มีรายไดป้ระจาํท่ีแน่นอน 

- ในพื้นท่ีชนบทมีผูป้ระกอบการรายเล็กท่ีตอ้งการสินเช่ือในการซ้ือสินคา้ไปประกอบอาชีพ ท่ีไม่

ตอ้งลงทุนดว้ยเงินกอ้นใหญ่ในคราวเดียว 

- มีเครือข่ายการจดัจาํหน่ายท่ีครอบคลุม และสนบัสนุนการขยายตลาดเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบการเชิง

พาณิชย ์เช่น ร้านโชห่วยทัว่ประเทศ 

- มีพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ท่ีผลิตสินคา้คุณภาพแต่ไม่มีเครือข่ายในตลาดชนบท ผลิตสินคา้คุณภาพ 

OEM ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ซิงเกอร์ใหอ้ยา่งต่อเน่ืองยาวนาน 
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4.)  จุดอ่อนและอุปสรรค 

- ความไม่แน่นอนในปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตร 

- โครงสร้างราคาสินคา้เช่าซ้ือท่ีเป็นรูปแบบการขายตรงทาํใหร้าคาสินคา้สูงกวา่ทอ้งตลาด 

- วฒันธรรมองคก์รท่ีหย ัง่รากลึกยาวนานทาํใหก้ารปรับแต่งทางวฒันธรรมตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

- สภาพบงัคบัของกฎหมายทาํใหก้ารตรวจสอบเครดิตมีอุปสรรค 

- สภาวะโลกร้อนทาํให้เกิดภูมิอากาศ และภยัธรรมชาติท่ีแปรเปล่ียนอยา่งผิดปกติ เป็นอุปสรรคต่อ

การออกเดินตลาดตามฤดูกาลแบบปกติ 

5.)  กลยุทธ์ 

- พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบรายขนาดกลาง และขนาดเล็กให้มาก

ข้ึน เช่น ร้านโชห่วย มินิมาร์ท โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหารต่างๆ 

- ต่อยอดการขายเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีอตัราการขยายตวัท่ีสูง ดว้ยการพฒันาการบริการหลงัการขาย 

การติดตั้งแบบมืออาชีพ และควบคุมการอนุมติัสินเช่ืออยา่งรัดกมุ 

- การกําหนดระบบการอนุมัติสินเช่ือให้รัดกุมเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้บัญชีเช่าซ้ือท่ีมี

คุณภาพเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเกบ็เงินใหดี้ข้ึน 

- ขยายตลาดใหม้ากท่ีสุดในช่วงท่ียงัไม่มีคู่แข่งขนัในธุรกิจขายตรงแบบเช่าซ้ือ 

- นาํกลยทุธ์ตีแลก (Trade-in) สาํหรับสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทุกชนิดทุกยีห่อ้ท่ีไม่มีใครทาํ

มาเสนอใหก้บัลูกคา้ทัว่ประเทศ 

- เป็นบริษทัเดียวในประเทศท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมในการจาํหน่ายสินคา้มือสองทัว่ประเทศดว้ย

ราคาท่ียอ่มเยาวบ์นเง่ือนไขของการขายแบบจ่ายเงินสด และนาํสินคา้ไปไดเ้ลย (Cash and Carry) 

- นาํกลยทุธการขายแบบ Telemarketing ผา่นช่องทาง Singer Call Center เพื่อรองรับและขยายเขา้สู่

ตลาดท่ีการเดินตลาดขายตรงเขา้ไปไดไ้ม่ทัว่ถึง  

- พัฒนาเคร่ืองตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์หรือเคร่ืองจําหน่ายสินค้า อัตโนมัติเพื่อ

ผูป้ระกอบการรายเลก็ในชนบท ใหท้าํรายไดไ้ดเ้พิ่มข้ึน สะดวกสบายข้ึน 

- พฒันาและนาํเสนออุปกรณ์ประหยดัพลงังานหรือสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานทางเลือกอ่ืนเพื่อ

รองรับการขาดแคลนพลงังานท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

- รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบักลุ่มนกัลงทุน และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

- ขยายร้านสาขาของบริษทัโดยวางแผนเปิดร้านใหม่อย่างน้อย 10 สาขาต่อปี ให้ครอบคลุมพื้นท่ี   

ท่ีสาํคญัมีศกัยภาพ และสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการขายได ้
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3.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือการบริการ 

การจดัหาผลิตภณัฑ์จกัรเยบ็ผา้ หลงักลางปี 2545  บริษทัไดเ้ปล่ียนวิธีการสั่งซ้ือ  จากเดิมบริษทัใชว้ิธีการ

สัง่ซ้ือจกัรเยบ็ผา้จากบริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มาเป็นการสั่งซ้ือจกัรเยบ็ผา้สาํเร็จรูปโดยตรง

จากต่างประเทศแทน เน่ืองจากตน้ทุนของการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์จกัรเยบ็ผา้สําเร็จรูปตํ่ากว่าตน้ทุนการผลิตและประกอบ

ภายในประเทศ   สินคา้ท่ีบริษทัซ้ือจากผูผ้ลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ  3  ของสินคา้ท่ีซ้ือทั้งหมด 

 ในส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  บริษทัสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM (Original Equipment 

Manufacturer) กล่าวคือ ผู ้ผลิตจะผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัทโดยผู ้ผลิตหลักซ่ึงผลิต

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นใหแ้ก่บริษทัไดแ้ก่:- 

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

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 ตูเ้ยน็   

5. Changhong Electronics Co., Ltd. สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ แอลซีดีทีวี ทีวีดาวเทียม 

6.  บริษทั ลคัก้ีเฟลม จาํกดั  สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่  เตาแก๊ส 

7.   บริษทั ฮิตาชิ จาํกดั  สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่  เคร่ืองป๊ัมนํ้า และเคร่ืองทาํนํ้าอุ่น 

8.  บริษทั เอดีที ออนไลน์ จาํกดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน์ 

9.  บริษทั เอส เซฟ ออยล ์จาํกดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูน้ํ้ ามนัหยอดเหรียญ 

10.  บริษทั ลคัก้ีสตาร์ ยนิูเวอร์แซล จาํกดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม 

 นอกจากสินค้าท่ีขายภายใต้เคร่ืองหมายการคา้  ซิงเกอร์  แล้วบริษทัยงัได้ร่วมมือกับบริษัท เมืองไทย

ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) และประกนัภยัจาก บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เพื่อขยายตลาดประกนั

ชีวิต และประกนัภยัเขา้สู่กลุ่มฐานลูกคา้ของบริษทัใหม้ากข้ึนดว้ย 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการประหยดัพลงังาน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงคใ์ห้มี

การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงถือเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งหน่ึง บริษทัไดพ้ฒันาอุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจาํหน่ายจึงเป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น 

ตูเ้ยน็ของซิงเกอร์ไดพ้ฒันาอีกขั้นโดยใชน้ํ้ ายาทาํความเยน็ท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม และไม่ทาํลายชั้นบรรยากาศของ

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

 ทางบริษทัมีความตั้งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และ

ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

3.4  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี – 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 

 

 ส่วนท่ี  2 - หนา้ท่ี 22  

5. สินทรัพย์ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

5.1  ที่ดนิ อาคาร และเคร่ืองจักร 

  จาํนวนร้านสาขาทั้งหมด 200 สาขา บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และอาคารรวม 51 แห่ง  ท่ีเหลือเป็นร้าน

สาขาท่ีบริษัทเช่าซ่ึงรวมทั้ งอาคารท่ีใช้เป็นสํานักงานใหญ่  ปัจจุบันสํานักงานใหญ่ ตั้ งอยู่เลขท่ี 72 อาคาร กสท 

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

สัญญาเช่าท่ีมีอายุการเช่า 3 ปีส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 14  มกราคม 2558  โดยในสัญญาเช่ากาํหนดค่าเช่าพื้นท่ีรวมเป็นเงิน  

602,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการรวมเป็นเงิน 367,950 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นก็จะมีการเช่าอาคารคลงัสินคา้ท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีบริษทัทาํสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี จากบริษทั จอลล่ี แลนด์ จาํกดั โดยมีราคาค่าเช่า   

เดือนละ 308,000 บาท ซ่ึงส้ินสุดสญัญาในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2557   

       มูลค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ของ บมจ. ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเท่ากบั  361,347,924.- บาท     

 

5.2  บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

  - 

5.3  สิทธิหรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

 

 สิทธิบัตร ไม่มี   

    เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายการคา้  “ SINGER ”  และ  “ SINGER AT HOME WORLDWIDE ” 

และ ช่ือในทางการค้า “ ซิงเกอร์ ”  ท่ีบริษัทใช้อยู่นั้ น เป็นไปตามสัญญาอนุญาตการใช้เคร่ืองหมายการค้า 

(Trade Mark License Agreement) โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวให้กบั The  Singer  

Company B.V. ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินคา้ที่ใช ้เค ร่ืองหมาย 

SINGER เท่านั้น  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 

ค่าธรรมเนียมการบริการ (Offshore Service Agreement) เป็นค่าใช้จ่ายท่ี  The Singer Company 

B.V. ไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นการบริหารจดัการ และการตลาดแก่บริษทั โดยคาํนวณจากร้อยละ 1.0 ของ

ยอดขายสุทธิ  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํร่วมกนั 
 

บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี  
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5.4   เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

          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 ซิงเกอร์            บริการ    5,000,000      99.88      4,994,000 

เซอร์วิสพลสั             

จาํกดั                      

 

บริษทั ซิงเกอร์            ธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า           213,250,000              99.99                213,247,000 

ลีสซ่ิง  (ประเทศ           ในบา้น จกัรเยบ็ผา้ สินคา้ 

ไทย) จาํกดั                     เชิงพาณิชย ์และสินคา้อ่ืนๆ 

 

บริษัทร่วม         ไม่มี  

 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่าน้ีจะยงัคงการถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเท่าเดิม ทั้ งน้ี

คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยเป็นผูบ้ริหารท่ีคณะฝ่ายจดัการคดัเลือกจากผูบ้ริหารภายในบริษทั ให้ทาํหน้าท่ี

ควบคุมดูแลในการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย   เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกัในการประกอบกิจการของบริษทั  บริษทั มี

เงินลงทุนรวมในบริษทัยอ่ยเท่ากบั 218.44 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.95 ของสินทรัพยร์วม    
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ปัจจุบนั บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัในเครือไม่มีข้อพพิาททางกฎหมายใดๆ 

ที่มีนัยสําคญั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 40/2540 (ฉบบัประมวล)  
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8. โครงสร้างเงินทุน   
  
8.1  หลกัทรัพย์ของบริษัท 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2555 

      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) 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี  36  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2546  มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้

ร่วมโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว(Thai Trust Fund – TTF)  และ

ยินยอมให้กองทุนรวมดงักล่าวลงทุนในหุ้นหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นของบริษทัในอตัราส่วนไม่เกิน

ร้อยละ 10  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนหุน้ 27 ลา้นหุน้

ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้  270  ลา้นหุน้  

ทั้งน้ีผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีจะไดรั้บเฉพาะผลประโยชน์

ในรูปตวัเงินเท่านั้น   โดยท่ีอาํนาจการบริหารงานยงัคงอยูก่บัผูบ้ริหารชาวไทยเช่นเดิม  โดยใน

เดือนตุลาคม  2546  สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอ้นุมติัให้กองทุนรวมดงักล่าวเขา้ ซ้ือ-

ขายหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 

ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้วโดยลงทุนในหุน้ของ 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ไม่มีหุน้เหลืออยูใ่นกองทุนดงักลา่ว 

 (3) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR)  

 ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2556 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั มีหุน้สามญัของบริษทัเป็น        

หลกัทรัพยอ์า้งอิง จาํนวน  8,950,610 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.315  ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

ซ่ึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้  อนัเน่ืองมาจาก บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ไม่ใช้

สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

  •    ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ  
 

•    พนัธะผกูพนัของบริษทัเกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต  - ไม่ม ี
 

•    ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจบัุน  
 

หุน้สามญัของบริษทัปัจจุบนัซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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8.2  ผู้ถือหุ้น   
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  วันท่ี 7 มีนาคม 2556 มีดงันี:้-   

ลาํดบัท่ี 

 

ช่ือ – สกลุ 

 

จาํนวนหุน้ 

 

% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

 

1. SINGER (THAILAND) B.V. 108,000,000 40.00 

2 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 13,489,000 4.996 

3 บริษทัไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 8,950,610 3.315 

4 นางมยรีุ วงแกว้เจริญ 6,770,000 2.507 

5 บริษทั  เมืองไทยประกนัชีวิต  จาํกดั (มหาชน) 5,400,000 2.000 

6 นายอมรวฒัน์  ถิรกฤตพร 5,250,000 1.944 

7 นางวราณี เสรีววิฒันา 5,000,000 1.852 

8 นางวชัรี ธรรมาภิมณฑ ์ 4,088,400 1.514 

9 นายอนุชา อาวลีาสกลุ 4,018,500 1.488 

10 นายศุภฤกษ ์มงคลสมยั  3,033,000 1.123 

11 นายชยัยทุธ อนุวตัเมธี 2,019,999 0.748 

12 นายมานิต สิทธิพรบุญเลิศ 1,960,000 0.726 

13 นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ ์ 1,818,300 0.673 

14 นายณรงค ์คาํภู่ 1,696,200 0.628 

15 นางศิริพรรณ  รชตเวโรจน ์ 1,600,700 0.593 

16 นายณภทัร ปัญจคุณาธร 1,550,000 0.574 

17 นายนิสิต  สุจิรัตนวิมล 1,540,000 0.570 

18 กองทุนเปิด เอม็เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ์ฟันด ์ 1,456,000 0.539 

19 นางองัคณา  อยา่งเจริญ 1,405,100 0.520 

20 นายอดิศยั  เลิศรัตนสกลุชยั 1,400,000 0.519 

21 นายสุรชยั  เชียบุญคณา 1,390,900 0.515 

22 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,383,770 0.513 

23 นางยภุา  มนสัวิยางกรู 1,359,000 0.503 

 

หมายเหตุ    ผูล้งทุนสามารถคน้หาขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก www.singerthai.co.th  ก่อนการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

 

 

 

http://www.singerthai.co.th/
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล 

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

8.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล    
 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  อตัราการ

จ่ายเงินปันผลจะคาํนึงถึงการดาํรงเสถียรภาพทางการเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานในอนาคต 

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปียอ้นหลงั  มีดงัน้ี:-  

                                                           พ.ศ. 2555                  พ.ศ. 2554      พ.ศ. 2553 

เงินปันผลระหวา่งกาล                        -    -                                      -           

           เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                  0.30                     0.20                             0.10  

 รวมเงินปันผลจ่าย                 0.30      0.20                0.10 

 มูลค่าหุน้ละ                                         1           1                                      1                     

 * ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 195 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 46 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 

หมายเหตุ    1. บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

              เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2547  

         2.  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี  2527  เป็นตน้มา 

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

เน่ืองจากบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษทัย่อยดงันั้นการ

จ่ายเงินปันผลจึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูถื้อหุน้ใหญ่ตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมายท่ีกาํหนด 
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9. การจัดการ 

9.1 โครงสร้างการถือหุ้นและจัดการ 

 การจัดการ : โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะฝ่ายจดัการ 
 

คณะกรรมการ 

พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

นายบุญยง ตนัสกลุ     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

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   ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 

     ค่าตอบแทน 

  นายอุดม  ชาติยานนท ์   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

  นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
   

ฝ่ายจัดการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

  นายบุญยง ตนัสกลุ    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

  นายคณิศร  นุชนาฏ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

  นายสมพร  กิจทวีสินพนู   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
 
ฝ่ายจัดการ บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั  

 

นายสยาม  อุฬารวงศ ์   กรรมการผูจ้ดัการ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจน

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์บริษทั   

 กรรมการตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสมํ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) ดาํเนินงานโดย

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส   

การดาํเนินกิจการของบริษทั จะไดรั้บการช้ีแนะแนวทางการดาํเนินธุรกิจจากบริษทั  SINGER (THAILAND)  

B.V. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  มีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั ให้ฝ่ายจดัการปฏิบติัการให้เป็นไปตาม

นโยบาย  โดยกาํหนดให้กรรมการท่ีระบุไวต้ามหนังสือรับรองของบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัและมี

อาํนาจกระทาํกิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษทัรวมทั้งการฟ้องร้อง และต่อสู้คดี และการใชสิ้ทธิทางศาลดว้ย

ประการอ่ืนใด ตลอดจนกระทาํนิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดและแก้ไข

เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู ้มีอ ํานาจลงนามผูกพันบริษัท   เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการ   

คณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายอาํนาจการบริหาร และการจดัการลงไปยงัฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหารลดหลัน่กนัลงไป 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 172 เม่ือวนัท่ี 12  พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Control) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ประเมินผลการปฏิบติังานของ

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม

กฏหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูล

ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 183 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงมีคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ได้กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนดงัน้ี 

1. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซ่ึงนโยบาย และหลกัเกณฑ์ สําหรับโครงสร้าง องค์ประกอบ 

คุณสมบัติ การเลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ (Board 

committees) และฝ่ายบริหารอาวุโส ของบริษทั และบริษทัย่อยรวมทั้งแผนการสืบทอดตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม  
 

2. ภายใตบ้งัคบันโยบายต่างๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ และการอนุมติัของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีกาํหนด 

คดัเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมการซ่ึงบุคคลผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดรั้บการเสนอช่ือ

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

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารซ่ึงรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั และบริษทั

ยอ่ย 
 

3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้บังคบัการอนุมัติของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีกําหนด ซ่ึง

นโยบาย โครงสร้าง และแผนต่างๆ เก่ียวกบัค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และส่ิงจูงใจ สาํหรับกรรมการ 

กรรมการของคณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

โดยมีจุดประสงคใ์ห้นโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบริษทัสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม วตัถุประสงค ์

กลยทุธ์และระบบการควบคุมของบริษทั  
 

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซ่ึงนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซ่ึงการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ปฏิบติัตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการดงักล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

 

5. ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการดงักล่าวขา้งตน้ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้าํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี

ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดงัน้ี  

 ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่มีอาํนาจดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้

กฎระเบียบ และขอ้บังคบัของบริษทั  ทั้ งน้ีการมอบอาํนาจดังกล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้

สามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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กรรมการผู้จัดการใหญ่มีขอบเขตอาํนาจหน้าที่ ดงันี ้

1) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการขอกูย้มืหรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษทัภายในวงเงินสาํหรับแต่ละรายการไม่

เกิน  300 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเท่า 

2) ดาํเนินการ และบริหารจดัการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และสามารถอนุมติัรายการท่ีเป็นธุรกรรม

ตามปกติของบริษทั เช่น การจดัซ้ือสินคา้ ยานพาหนะ วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การอนุมติัค่าใชจ่้าย 

การอนุมติัการขาย เช่าซ้ือ การอนุมติัการตดัหน้ีสูญ (โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนของบริษทั)  

และการวา่จา้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่าสาํหรับแต่ละรายการท่ีไม่เกิน 30 ลา้นบาทได ้

3) ดาํเนินการ และบริหารจดัการ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล

ยทุธ์ ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้  

4) มอบอาํนาจ หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เห็นสมควรทาํหน้าท่ีแทนกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ในเร่ืองท่ีจาํเป็น และสมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงอยู่ภายใต้

หลกัเกณฑ ์และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

5) สรุปผลการดาํเนินงานเพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 

6) กาํหนดโครงสร้างองคก์ร การบริหาร  โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การ

วา่จา้ง และการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทัฯ 

7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
 

ทั้งน้ีการมอบอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอาํนาจ 

และ/หรือ การมอบอาํนาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอาํนาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) กาํหนด) มี

ส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงการอนุมติัรายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณา 

อนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

9.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร    

   การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ี

พิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะได้รับการคดัเลือกเพื่อมาดาํรงตาํแหน่งเป็นประธาน

กรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัฯ และ SINGER (THAILAND)  B.V.   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือหุ้นคิดเป็น

ร้อยละ 40 จะเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีเพื่อลงมติพิจารณา  

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมสามญัประจาํปี

ทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

1.   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2.   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน 

      เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

9.3  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท สําหรับปี 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัท ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมเดียวกนั การพิจารณาไดเ้ปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก “ รายงานการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2555 ” ซ่ึงจดัทาํโดย    

“สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย” ไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย

ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน   

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบริษทั ค่าตอบแทนดงักล่าวเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน  

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2555:    บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มรีายละเอียดดังนี ้

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ช่ือ –สกุล ตําแหน่ง พ.ศ.  2554 

บาท 

พ.ศ. 2555 

บาท 

พลเรือเอกหม่อมหลวง อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ 400,000 430,000 

นายอุดม  ชาติยานนท ์ กรรมการ 400,000 430,000 

นายคริสโตฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ 370,000 397,700 

นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  กรรมการ 370,000 397,700 

 รวมทั้งหมด  1,540,000  1,655,400 
    

 หมายเหตุ   ฝ่ายจัดการทีเ่ป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ 

                                          รายการ 
 

            พ.ศ. 2554          พ.ศ.  2555 

จํานวนราย         บาท จํานวนราย         บาท 

•  ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั  และเงินรางวลั 

  

 
      5 

 
23,469,000.- 
 

 
       5 

 
26,120,040.- 

2.     ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

                                          รายการ 
 

            พ.ศ. 2554          พ.ศ.  2555 

จํานวนราย         บาท จํานวนราย       บาท 

•  ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ  

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 
       5 

 
       824,760.- 

 
       5  

 
  906,912.-    
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9.4  รายงานการปฏิบัติตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึง

เป็นกลไกลสาํคญัในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนให้เป็นไป

อย่างย ัง่ยืน และยงัเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหน่ึงที่จะทาํให้บริษทับรรลุถึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจและสร้าง

การเติบโตให้บริษทัอย่างย ัง่ยืนต่อไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนิน

ธุรกิจสาํหรับ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุก

คน ไดรั้บทราบจรรยาบรรณและนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกนัในการยึดถือ

ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการเผยแพร่และส่ือสารให้ทุกคนในองคก์ร ผ่านการปฐมนิเทศ

พนกังานใหม่  วารสารภายในบริษทั การประชุมผูบ้ริหารพบพนกังานประจาํเดือน แผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ 

ตลอดจนเวบ็ไซตแ์ละการจดักิจกรรมของบริษทั  เพื่อเสริมสร้างความตระหนกั และการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ทัว่องคก์รอย่างต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี ในปี 2556 น้ีบริษทัมีแผนที่จะทบทวนและปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี เพื ่อให้

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ หรือกฎหมาย และกฏ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในการดูแล และรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายดงัน้ี   

1. ใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งชดัเจน และมีความถูกตอ้ง

เพียงพอ ทนัต่อเหตุการณ์อยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ 

2.  ผูถื้อหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน  เพียงพอ รวมทั้ งมี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เกินกว่า

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย  อีกทั้งบริษทัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซดข์องบริษทั  ในเร่ืองขอเชิญใหผู้ ้

ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้า โดยมีหลกัเกณฑ์ตามท่ีบริษทักาํหนด และเผยแพร่ขอ้มูล

ประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการจดัส่งเอกสาร  เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวได้

อย่างละเอียด   

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนตน และลงมติแทนได ้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ี

ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือนดัประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศ

ทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้ามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และผูถื้อหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือ

มอบฉันทะผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้ และบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นสําหรับปิดหนงัสือ

มอบฉันทะอีกดว้ย  บริษทัยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุม

แลว้  สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา และยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนับเป็นองค์

ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
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 4.  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้นบัรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าตั้งแต่วนัท่ี 4 ธันวาคม 2555 – 

วนัท่ี 20 มกราคม 2556  

5.  ในปี 2555  บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในวนัท่ี 30 เมษายน 2555  ซ่ึงมีกรรมการเขา้

ร่วมประชุมทั้งส้ิน 6 ท่าน  เหตุท่ีไม่สามารถกาํหนดใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน เน่ืองจากกรรมการบางท่าน

มีภารกิจอยู่ในต่างประเทศ เป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่และมีถ่ินพาํนักอยู่ท่ีต่างประเทศ  แต่

อยา่งไรกต็ามแมจ้ะไม่ไดม้าร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นกไ็ดพ้ิจารณาขอ้มูลต่างๆ พร้อมทั้งไดแ้สดงความคิดเห็นจากวาระ

การประชุมของคณะกรรมการท่ีไดจ้ดัส่งใหไ้ปก่อนหนา้แลว้  โดยบริษทัไดพ้ิจารณาเห็นสมควรใหจ้ดัประชุมผูถื้อหุ้น 

ณ ห้องประชุม ชั้น 30  อาคาร กสท โทรคมนาคม  ถ. เจริญกรุง   บางรัก   กรุงเทพฯ  เช่นเดียวกบัในปี 2554  เน่ืองจาก

สามารถรองรับจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามสนใจเขา้ร่วมประชุมมากข้ึน  ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

เขา้ร่วมประชุม และซกัถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ  อยูภ่ายในหอ้งประชุมเดียวกนั  ทาํใหก้ารประชุมดาํเนิน

ไปอยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัแสดงผลิตภณัฑข์องบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ และ

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจผลิตภณัฑ์ของบริษทั ซ้ือในราคาพิเศษอีกดว้ย  และในระหว่างปีบริษทัไดมี้การเรียก

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ จาํนวน 1 คร้ัง  เม่ือวนัท่ี  26  พฤศจิกายน  2555  ท่ีผา่นมาดว้ย   

6. ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคต้  ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียน

ของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บความสะดวกใน

การประชุม และทาํใหข้ั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  นอกจากน้ีในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระไดใ้ช้

วิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนัการลงทะเบียนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  เพ่ือ

คาํนวนหักออกจากผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสําหรับวิธีการนบัคะแนน   บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมการ

ประชุมผูถื้อหุ้น เป็นเคร่ืองมือช่วยนับคะแนนเพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง  รวดเร็ว  สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัที

หลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ  โดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

7.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  จะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด  ซ่ึงในวาระเลือกตั้งกรรมการ  ไดมี้การช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ตามขอ้บงัคบับริษทัในกรณีท่ี

บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดใ้นการเลือกตั้งคร้ังนั้น  โดย

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลให้เขา้รับการเลือกตั้ง ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธันวาคม 2555 – วนัท่ี  

20 มกราคม 2556  และในวาระเลือกตั้งกรรมการไดมี้การใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  

8.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งคาํถามในวาระต่างๆ  อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูล

รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สังสัยหรือขอ้ซกัถาม ทางคณะกรรมการบริหาร

ไดต้อบขอ้ซักถาม  พร้อมทั้งไดเ้ตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นท่ีสําคญัไว ้ และเป็น

ผูใ้หค้าํตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

9. ในแต่ละวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัได ้ หากผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกวา่หา้คนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั 
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10. กาํหนดให้มีวาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร

หา และพิจาณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั  ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้

อย่างชดัเจน และโปร่งใส   เพื่อช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบจาํนวน และประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคน

ไดรั้บ  ซ่ึงไดมี้การช้ีแจงอยา่งละเอียดไวใ้นหวัขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั ประจาํปี  2555 

ของรายงานประจาํปีน้ีดว้ย 

11. ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในปี 2555 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555  บริษทั

ไดพ้ิจารณาตามลาํดบัในระเบียบวาระท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้  โดยไม่มีการ

เปล่ียนแปลงลาํดบัวาระดงักล่าว  และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกาํหนดไวใ้น

หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

12.  หลงัจากการประชุมสามญัประจาํผูถื้อหุน้ และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เสร็จส้ินทุกคร้ัง เลขานุการ

บริษทัร่วมกบับริษทั ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนดเ์ลอร์และทองเอก จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฏหมายอิสระของบริษทัเขา้

ร่วมประชุม และเป็นผูมี้หน้าท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมทั้งมีการ

เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14  วนั นับจากวนัประชุม และนาํส่งสําเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในเวลาท่ีกาํหนด  มีการจดัทาํรายงานการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัรับรอง

ในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป  ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นในวาระท่ีมีการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี

ผ่านมา  บริษทัไดเ้ปิดกวา้ง และให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มี

ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้ รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบ

ของเอกสารของบริษทั ณ สาํนกังานเลขานุการบริษทั และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัไดมี้การดาํเนินการให้ผูถื้อหุ้น ทุกราย  ทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  

นกัลงทุนสถาบนั ไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 

การกาํหนดให้กรรมการอสิระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ ผ่าน    

e-mail: chank@singerthai.co.th ซ่ึงเป็นอีเมลโ์ดยตรงของเลขานุการบริษทั และรายงานตรงต่อกรรมการอิสระ ซ่ึงจะ

เป็นผูพ้ิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มี

ความเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการ

อิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 

อีกทั้ง บริษทักาํหนดหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือช่ือบุคคล

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ให้คณะกรรมการอิสระ  พิจารณากาํหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ เพื่อใหโ้อกาสผูถื้อหุน้ มีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลบริษทั และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และปฏิบติั

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่าน

mailto:chank@singerthai.co.th
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เดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด เสนอวาระการ

ประชุมหรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  ก่อนการประชุมสามญัประจาํปี

ผูถื้อหุน้  ในช่วงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 – วนัท่ี  20 มกราคม 2556 

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  บริษทัไดน้าํหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง

บริษทั พร้อมทั้งไดแ้จง้ไปกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีระยะเวลาตามท่ีกล่าวไปแลว้นั้น  อยา่งไรกต็าม ไม่มี

ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเป็นกรรมการในระยะเวลาดงักล่าว 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย และการดาํเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

� บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ทาํใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั และ

บริษทัย่อยไวใ้นรายงานประจาํปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ

บริษทัอยา่งครบถว้น 

� มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุน้ 

จึงทาํใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง

มีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีกาํลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม หรืองดออก

เสียงเพื่อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรม เพื่อประโยชน์ของผู ้

ถือหุน้อยา่งแทจ้ริง 

� การกาํหนดนโยบายการกาํกับดูแล และการใช้ขอ้มูลภายในไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ และขอ้บังคบั

พนักงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนักงานนาํขอ้มูล

ภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

� จรรยาบรรณของบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติม สาํหรับการหา้มพนกังานใชท้รัพยสิ์นของบริษทั 

หรือใช้เวลาทาํงานในการคน้หาขอ้มูล ติดต่อ หรือซ้ือขายหลักทรัพยอ์ย่างเป็นประจาํ เพื่อประโยชน์

สาํหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 

รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดงัน้ี 

- กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพย ์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

- ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก    

หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน

เผยแพร่ต่อสาธารณชน  ในระหว่างปีท่ีผ่านมากรรมการ และผูบ้ริหารได้ปฏิบติัตามนโยบายอย่าง

เคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ีหา้มเลย 
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัมีการกาํหนดเป็นนโยบายของบริษทัจะดาํเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลให้มีระบบการบริหาร

จดัการท่ีเช่ือมัน่ไดว้่าสามารถรับรู้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ทั้งท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และท่ีไดก้าํหนด

แนวทางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนในหลกับรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณ รวมทั้งรับผิดชอบดูแลใหม้ัน่ใจ

ไดว้่าสิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค อย่างเคร่งครัด ประกอบกบัสภาวะทางสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความซบัซอ้นมากข้ึน และมีความคาดหวงั

สูงข้ึนในการท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอย่าง เป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจและการ

ดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมากข้ึน  โดยไดจ้ดักลุ่มผูมี้

ส่วนไดเ้สียรวมทั้งส้ินเป็น 12 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1) ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั เช่น สิทธิในการขอ

ตรวจสอบจาํนวนหุน้ สิทธิในการไดรั้บใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ

แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ ยงัไดใ้ห้

สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจ้าของบริษทัผ่าน

กรรมการอิสระโดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

2) พนักงาน  บริษทัให้ความสําคญักบัพนกังานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนกังาน

ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเช่ือมัน่ในองค์กร ในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้จดัทาํโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน และ

เสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกนัเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เสริมศกัยภาพของพนกังานให้พร้อมสําหรับการ

ปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัให้ความสําคญักบัการรักษาสุขภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

รวมถึงค่าตอบแทนของพนกังาน 

3) ลูกค้า บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพ และราคา

ตลอดจนมุ่งพฒันา และรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืน  โดยบริษทัเลือกจาํหน่ายสินคา้ท่ีได้รับใบอนุญาตมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมทั้ง บริษทัจดัให้มีศูนยใ์ห้บริการขอ้มูลกลางทางโทรศพัท ์โดยเรียกว่า Call 

Center หมายเลขติดต่อ 0-2234-7171 ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดในสินคา้ และ

บริการ รวมทั้งไดมี้การจดัตั้ง ศูนยบ์ริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายด่วน หมายเลขโทรศพัท์ 0 – 818 – 404 - 555 เพื่อ

ใหบ้ริการโดยตรงในการแจง้ซ่อมสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อีกดว้ย 

4) คู่ค้า บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึถือการปฏิบติัตามสัญญา จรรยาบรรณ

และคาํมัน่ท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

5)  คู่ธุรกิจ  บริษทัมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการทาํงาน 

และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บนอกจากน้ี ยงัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถ และพฒันาความรู้ทั้งในงาน และนอก

งานของคู่ธุรกิจใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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6)  ผู้ ร่วมลงทุน  บริษทัเคารพซ่ึงสิทธิของผูร่้วมทุน และปฏิบติัต่อผูร่้วมทุนทุกรายอยา่งเป็นธรรม รวมทั้ง

ใหค้วามร่วมมืออยา่งดีกบัผูร่้วมทุน ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์

ของกิจการร่วมทุน 

7)  เจ้าหนี้  บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี เช่น เจา้หน้ี

ทางธุรกิจ และเจา้หน้ีทางการเงิน  

8)  ด้านสังคมและชุมชน   บริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และถือมัน่ใน

อุดมการณ์การดาํเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพฒันาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรม

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมดว้ยการ สร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อสังคมใน

ดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น  ทางดา้นการสร้างงาน  

สร้างอาชีพ รวมทั้งทางด้านการศึกษา  อีกทั้งยงัส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็น

พลเมืองดีท่ีทาํประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยผา่น CSR Club Singer 

9)  หน่วยงานราชการ  บริษทัให้ความสําคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดก้าํหนด

แนวปฏิบติั  เพื่อใหพ้นกังานดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม รวมถึงการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ 

และการสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

10) ส่ือมวลชน บริษทัให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชน เพื่อให้สามารถส่ือสาร

ต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  

11) คู่แข่ง  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

เป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษทั โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

12) ด้านส่ิงแวดล้อม  บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยได้

ตระหนกัถึงความสําคญัของการประหยดัพลงังาน  การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงคใ์ห้มีการใชอุ้ปกรณ์

ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  บริษทัไดพ้ฒันาอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจาํหน่ายจึง

เป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  ยิ่งไปกว่านั้น   ตูเ้ยน็ของซิงเกอร์ไดพ้ฒันาอีกขั้นโดยใชน้ํ้ ายาทาํความเยน็ท่ี

ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและไม่ทาํลายชั้นบรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซ่ึงมีค่าในการทาํลาย

โอโซนเป็นศูนย ์อีกทั้ง บริษทัไดป้ลูกจิตสํานึก และส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการฟ้ืนฟู และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน 

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทั ดาํเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฏหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฏหมายกาํหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทุกชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาระบบ เท่านั้น  ซ่ึง
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นโยบายอนัเก่ียวกบั พรบ.ว่าดว้ยการกระทาํผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ไดมี้การประกาศเป็นคาํเตือน และขอ้

หา้มไวบ้นหนา้ Desktop คอมพิวเตอร์ของพนกังานบริษทัทุกคน    

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฏหมายและหลกัสิทธิมนุยชน 

 บริษทั สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง

กบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน  ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก ให้ความเคารพ

นบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือก

ปฏิบติั  ไม่แบ่งแยกถ่ินฐานกาํเนิด  เช้ือชาติ  เพศ อาย ุ สีผวิ ศาสนา  สภาพร่างกาย  ฐานะ  ชาติตระกลู 

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รับช่ัน 

 บริษทั ไดก้าํหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษทั  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั หนงัสือ

นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต ( Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นบริษทัท่ีประกาศเจตนารมย์

เป็นแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัมีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การกาํหนด

นโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต  จดัใหมี้การส่ือสารนโยบายแนวทาง และการแจง้เบาะแสกรณี

เก่ียวขอ้งหรือเห็นการทุจริต  โดยจดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใน

บริษทัข้ึนมา  และไดท้าํหนงัสือแจง้รายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ให้พนกังานทุกคนในองคก์รไดร้ับทราบไป

แลว้ 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทั มีช่องทางการส่ือสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถจะแจง้แบะแส  ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณี

เก่ียวกบัการทุจริต และมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการมอบหรือรับของกาํนัล  ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด  การเล้ียง

รับรอง  หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกินขอบเขตจาํกดั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษทั  และแนวทางปฏิบติัดา้นการ

จดัซ้ือจดัจา้ง  การให้เงินบริจาคท่ีตอ้งดาํเนินไปอยา่งโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฏระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของ

บริษทั 

ทั้ งน้ี บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคบัเก่ียวกับการทํางานของบริษัท ให้แก่ผูบ้ริหารทุกท่านและ

ถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน   เพื่ อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด  โดยเฉพาะพนกังานฝ่ายขายและภาคสนาม  เพื่อใหพ้นกังานบริษทัทุกคนเขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษทั มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรม กาํหนดนโยบายการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการ

รายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได้  เพ่ือให้ผูร้้องทุกข์หรือผูร้้องเรียนไวว้างใจ และเช่ือมั่นในกระบวนการ

สอบสวนท่ีเป็นธรรม  รวมถึงการกาํหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต และสาํหรับผูท่ี้แจง้

แบะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน  ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรับจา้งทาํงานให้แก่บริษทั จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ

ตามกฏหมาย ซ่ึงไดมี้การกาํหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  มีขอ้สังสัย หรือพบเห็นการกระทาํท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

กฏหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน  พร้อมส่งรายละเอียด
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หลกัฐานต่างๆ ไดท่ี้ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรมของบริษทั   โดยคณะกรรมการ

ร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรม จะดาํเนินการสืบหาขอ้เท็จจริง และมีการรายงานสรุปประเด็น

สาํคญัใหผู้บ้ริหารของบริษทั พิจารณารับทราบ  สาํหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรมของบริษทั 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตู ้ปณ. 17 ท่ีทาํการไปรษณียบ์างรัก   เขตบางรัก  กทม 10500 

โทรศพัท ์0-2266-8324  โทรสาร 0-2234-7107 

e-mail  : amnesty@singerthai.co.th 

ทั้งนี ้ในปีที่ผ่านมา  บริษัทไม่มีข้อพพิาทใดๆ ที่มีนัยสําคญักบัผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

บริษทักาํหนดให้การเผยแพร่ขอ้มูล และการส่ือสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษทั โดย

ได้จดัให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษทั และเป็นส่ือกลาง

ระหวา่งฝ่ายจดัการในการส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วามสาํคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็น

เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และกาํหนด

มาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด โดยมีสาระสาํคญัครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทั   โดยยึดถือปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยู่

อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัตินั้ นมีความถูกต้อง และเป็น

หลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลการเงินอยา่ง ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 

2.  จดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู่้กบัรายงาน

ผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

3.  กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทั

ยอ่ยโดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงัน้ี 

� รายงานเม่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 

� รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

� รายงานเป็นประจาํทุกส้ินปี 

� ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง 

กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้งยืน่แบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

mailto:amnesty@singerthai.co.th
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� ใหก้รรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษทั และเลขานุการ

บริษทัจะตอ้งส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน  7 วันทําการนับแต่วัน ท่ีได้รับรายงาน  พร้อมทั้ งในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส ไดมี้การบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนไดเ้สียในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  

5.  เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะอนุกรรมการ และจาํนวนคร้ังการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 

6.  เปิดเผยโครงสร้างการดาํเนินงาน และการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยา่งชดัเจน 

7.  เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

เป็นรายบุคคล 

8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ 

และจาํนวนค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

9.  เปิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

10.  รายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 

11.  เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีสําคญัต่าง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเว็บไซต์ของบริษทั 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูเ้ก่ียวขอ้งได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง ทั่วถึง และ

โปร่งใส  

และสืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใสเป็นหน่ึงใน

ปัจจยัสําคญัของการดาํเนินธุรกิจ  จึงเป็นผลให้ในปี 2554 และ 2555 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ได้รับรางวลั Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ” (Best Investor 

Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 

ฝ่ายงานนกัลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์รของบริษทั   ไดท้าํหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบันักลงทุนสถาบนั 

นกัลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดย

หากผูถื้อหุ้นตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงท่ี ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร e-mail : 

chank@singerthai.co.th  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4777 ต่อ  4727    ซ่ึงในปี 2555 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินไดพ้บปะกบันักลงทุนรายยอ่ย นัก

ลงทุนสถาบนั และนกัวิเคราะห์ อยา่งสมํ่าเสมอ โดยไดน้าํเสนอผลการดาํเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน คาํอธิบาย

และวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ(Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนกั

ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบริษทั   ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคตสรุปไดด้งัน้ี 

� จดักิจกรรม เพ่ือให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดพ้บปะนักลงทุนรายย่อย  เพื่อช้ีแจง ส่ือสาร และสร้าง

ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง บนแนวทางการดาํเนินธุรกิจ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

� Company  Visit ต่างๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซักถามจาก นกัวิเคราะห์  นกัลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์

และโทรศพัทอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 
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5.   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ เป็นผูมี้

บทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้น 

ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสําคญัในการ

กาํกบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้

เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ   

ปัจจุบนัแมว้า่การดาํเนินกิจการของบริษทัจะไดรั้บการช้ีแนะแนวทางการดาํเนินธุรกิจจากบริษทั SINGER 

(THAILAND) B.V.  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  แต่ก็จะมีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั ให้ฝ่ายจดัการ

ปฏิบติัการให้เป็นไปตามนโยบาย  และกลยุทธ์ของบริษทัพร้อมทั้งคอยให้คาํปรึกษา  และเฝ้าสังเกตการณ์ทาํงาน

ของฝ่ายจัดการ ซ่ึงในการจัดการงานปกติของบริษัทเป็นหน้าท่ีในความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจัดการ   

คณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการ

ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจจาํนวน  

8  ท่าน โดยเป็นกรรมการตวัแทนท่ีมาจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวน 2 ท่าน  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ท่าน 

และกรรมการท่ีเป็นอิสระ จาํนวน 4 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนกรรมการอิสระเท่ากบัร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ 

ซ่ึงมีจาํนวนมากกว่าขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต บริษทัมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบนั

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั ดงัน้ี นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ นายบุญยง  ตนัสกุล และนายไพฑูรย ์ศุกร์คณา

ภรณ์ สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

สําหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ ประธานกรรมการ

บริษทัเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ  กบัฝ่าย

บริหาร 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจาํเป็น  บริษทัมีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผิดชอบจะจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2555 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัมีการประชุมทั้งส้ิน 

จาํนวน 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีกาํหนดไวล้่วงหนา้ทั้งปี  4  คร้ัง และคร้ังพิเศษ 2  คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ังได้

มีการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม ในแต่ละวาระส่งให้กบักรรมการบริษทัแต่ละท่านล่วงหน้า เพ่ือให้

กรรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษทัมีการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2555 จาํนวน 2 

คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2555  ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได ้ ดงัน้ี 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2555 
 

รายช่ือกรรมการ 

                                                                           

วาระการดํารง

ตําแหน่ง 

การประชุม (คร้ัง) / ปี 

สามัญประจําปี 

และวสิามัญผู้ถือ

หุ้นคร้ังท่ี 1/55  

 

คณะกรรมการ   

บริษัท 

 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

1. พลเรือเอก ม.ล. อศันี  ปราโมช      เม.ย. 55 – เม.ย. 58 2/2 6/6 - - 

2. นายอุดม  ชาติยานนท ์**  เม.ย. 56 – เม.ย. 59(ก) 2/2 5/6 4/4 4/4 

3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง     เม.ย. 56 – เม.ย. 59(ก) 2/2 6/6 4/4 4/4 

4. นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์  * เม.ย. 56 – เม.ย. 59(ก) -/2 -/6 - - 

5. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  เม.ย. 54 – เม.ย. 57 2/2 6/6 4/4 - 

6. นายกาวิน จอห์น จอร์คเกอร์ * เม.ย. 54 – เม.ย. 57 1/2 2/6 - 1/4 

7.  นายบุญยง  ตนัสกลุ  เม.ย. 55 – เม.ย. 58 2/2 6/6 - - 

8.  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  เม.ย. 55 – เม.ย. 58 2/2 6/6 - - 

หมายเหตุ       *   กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และมถ่ิีนพาํนักอยู่ ท่ีต่างประเทศ 

       ** กรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

(ก) กรรมการผู้ ท่ีจะพ้นจากตาํแหน่งตามวาระในเดือน เม.ย 56  โดยจะมกีารเสนอถูกเลือกให้กลบัเข้ามา 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อีกคร้ังหน่ึง  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี  2556  ณ วันท่ี 26 เม.ย 2556 นี ้ 

 

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ี การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยให้

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญั ในเร่ืองรายการระหว่างกนั 

และเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส 

รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอย่างครบถว้น ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดเ้สียกบั

ผลประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองนั้น

เม่ือส้ินสุดการประชุม  เลขานุการบริษทัร่วมกบับริษทั ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ี

ปรึกษากฏหมายอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม และเป็นผูมี้หน้าท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุมและความคิดเห็น

ของกรรมการอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อจดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความ

ถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด

ถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้ รายงานการประชุม ท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้น

ความลบัของบริษทั ณ สํานกังานเลขานุการบริษทั และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
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 คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงัน้ี 

•คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ 3 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอุดม  ชาติยานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นผูท่ี้มี

ความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะทาํหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน ไดต้ามคุณสมบติัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมให้พฒันาระบบ

รายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทาน  ให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

ตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ี และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบติั  

ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบ

บญัชีในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีท่ีปรึกษาภายนอกทางดา้นกฏหมายท่ีเป็นอิสระโดย 

บริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมด  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ่าเสมอ ในปี 2555  มีการประชุมทั้งส้ิน 4 

คร้ัง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดขอบเขต และ

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

•   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 182 เม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม 2553  อนุมติัให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุด

เดียวกนั โดยใชช่ื้อว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้งน้ีเพราะคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  มีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบท่ีสัมพนัธ์กนั  พร้อมกบัลดความซํ้ าซ้อนในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพ  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

แนวปฏิบติัของการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนท่ีดี  โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 2 ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน 

ในปี 2555  มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีตามท่ี

ระบุไวใ้นรายละเอียดขอบเขต และอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้ง นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์ เป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี

คุณวุฒิ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นผูรั้บผิดชอบ  และทาํหน้าท่ีเลขานุการบริษทัโดยมีหน้าท่ีในการดูแลให้

บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษทั  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี เลขานุการบริษทัไดผ้่านการอบรมหลกัสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 2 จดั

โดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษทัไทย 
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คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  

บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์

ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั  คือ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1  ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ และไม่มี

ธุรกิจกบับริษทัซ่ึงอาจทาํให้ผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้งลดลง  โดยบริษทัได้

กาํหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ี 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุ้นท่ีถือโดย

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจาํกดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 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 

 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 บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็น

บริษทัจดทะเบียน 

    8.   สามารถปฏิบัติหน้าท่ี  และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั   รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  
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6.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษทัไดก้าํหนดให้มีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  และ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีการจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

ฝ่ายกฎหมาย  เพื่อรับผดิชอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทั  และ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นสินเช่ือเพื่อประเมินความเส่ียงในดา้นการอนุมติัสินเช่ือตลอดจน

การบริหารควบคุมลูกหน้ีสินเช่ือใหมี้คุณภาพ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเองก็ได้มีการใช้การประเมินความเส่ียง เพื่อลาํดับความสําคัญในจุดท่ีควรเข้า

ตรวจสอบใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงาน  รวมทั้งมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  

7. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัย่อย และสารสนเทศทาง 

การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้

นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดี

ท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น

ผู ้บริหารเป็นผู ้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปีแลว้ 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้าง

ความเช่ือถืออยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 
(รายละเอียดปรากฏตามรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขอ้ 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั) 

 
การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 195 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจดัการ แลว้

สรุปไดว้า่คณะกรรมการบริษทัไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา   

9.6  บุคลากร   

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2555 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  4,146  คน  เป็นพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือน 353  คน  

พนักงานสนับสนุน  216  คน พนักงานขาย 2,572 คน พนักงานเก็บเงิน 118 คน  ผูจ้ดัการหน่วย 380 คน  ผูจ้ดัการ

ร้าน(รายงานตรงต่อผูจ้ดัการสาขา)  83 คน  และผูจ้ดัการสาขา 197  คน ช่างบริการ 183 คน แคชเชียร์และสโตร์ 44 

คน ผลตอบแทนรวมสําหรับปี  2555  เท่ากับ  201.4  ล้านบาท (รวมเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการ) สําหรับ

พนกังานขาย  จะไม่มีเงินเดือนประจาํ  แต่จะไดรั้บผลตอบแทนเป็นค่านายหนา้การขาย  ค่าการเก็บเงิน  เงินส่งเสริม

การขาย รวมเป็นเงินประมาณ  462.5  ลา้นบาท 
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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 โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสรรหาโดยส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เนต หนงัสือสมคัรงานส่วนกลางและทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมกบักรมจดัหางานเพื่อคดั

รายช่ือกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน อีกทั้งยงัจดัเงินส่งเสริมให้กบัพนักงานในโครงการ

เพื่อนแนะนาํเพื่อนอีกดว้ย 

4. การจา้งงาน การบรรจุพนกังาน และระบบขอ้มูลทะเบียนประวติัพนกังาน (Hiring & Employee  History ) 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลท่ีเขา้มาสมคัรงานในตาํแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีกาํหนดแต่ละตาํแหน่งงาน  รวมถึงการตรวจสอบประวติัทางการเงินก่อนเขา้งาน และดาํเนินการ

จา้งงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบบริษทัโดยใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัการทาํงานและพระราบบญัญติัคุม้ครอง

แรงงานไทย 

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal)  บริษทัไดจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังาน

ของพนักงานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลกัการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให้พนักงาน

และหวัหนา้งานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามใหค้าํแนะนาํระหวา่งการทาํงาน เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัเป้าหมายของแต่ะคนท่ีตั้งไว ้

6. ระบบบริหารค่าตอบแทน ( Compensation Management )  บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนหลายรูปแบบเช่น 

เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา เงินประจาํตาํแหน่ง ค่าคอมมิสชัน่ เงินส่งเสริมการขาย ตลอดจนสวสัดิการและ

เงินช่วยเหลือต่าง ๆ  ซ่ึงพนักงานแต่ละตําแหน่งจะได้รับแตกต่างกันข้ึนอยู่กับบทบาทภาระหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการทบทวนเร่ืองการจ่ายสวสัดิการกลุ่มพนักงานขาย โดยนาํผลงานการขาย 

การเกบ็เงิน เขา้มาเป็นขอ้มูลในการจดักลุ่มพนกังาน เพื่อจดัสวสัดิการใหเ้หมาะสมแต่ละกลุ่ม 

7. การลาออก และการเลิกจา้ง บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัการทาํงานซ่ึงสอดคลอ้งตามท่ีกฏหมายแรงงาน

กาํหนดไว ้ และมีแนวทางในการบริหารจดัการโดยยดึหลกัยติุธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

8. สวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

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

และ 40 ปี เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและแสดงการขอบคุณจากบริษทัท่ีไดอุ้ทิศแรงกายแรงใจ 

ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยดีตลอดมา บริษทัไดจ้ดัเงินช่วยเหลือดา้นค่า

รักษาพยาบาลครอบครัวให้กบัพนกังาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิตอีกทั้ง 

ยงัคงจัดสวสัดิการพื้นฐานต่างๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ เคร่ืองแบบ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 
 

 ส่วนท่ี 2 – หนา้ท่ี 49 

พนกังาน จดัรถรับส่งกรณีท่ีทาํงานอยูไ่กลจากถ่ินท่ีพกัอาศยั (คลงัสินคา้)  จดัให้มีสินคา้ราคาพิเศษสาํหรับ

พนกังาน โครงการผอ่นชาํระสินคา้ราคาพิเศษสาํหรับพนกังาน มีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานเพื่อ

เป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกูย้มือตัราดอกเบ้ียตํ่าสาํหรับสมาชิก เพื่อบรรเทาเดือดร้อน และ

ความจาํเป็นเร่งด่วนแก่พนกังาน  

9.    จดัทาํโครงการสร้างขวญั และกาํลงัใจในการทาํงานใหพ้นกังาน 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 )  มีการกําหนดไว้เป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร ( Internal 

Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ( Public Training )  โดยบริษัทได้มุ่งเน้นไปท่ีการฝึกอบรม

พนักงานในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากพนักงานภาคสนามทุกระดบั โดยเฉพาะพนักงานขาย 

ซ่ึงมีส่วนสําคญัมากในการสร้างยอดขาย สร้างรายได้ให้กับบริษทัจึงมีการจัดอบรมภายในทุกระดับอย่าง

ต่อเน่ือง มีการจัดทาํโครงการมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริต โดยช้ีแจงให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและให้

ตระหนกัถึงโทษของการทุจริตในหนา้ท่ีดว้ย อีกทั้งยงัเพิ่มเติมหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั

พนกังานทุกระดบั ส่วนพนกังานในฝ่ายงานสนบัสนุนต่างๆ กจ็ดัใหมี้การอบรมกบัสถาบนัภายนอก โดยมุ่งเนน้

การสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อนําความรู้มาปรับใช้ในการทํางาน เพ่ือสร้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานใหเ้พิ่มข้ึน  

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษทัไดส่้งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน

ในตาํแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ผูจ้ดัการภาค ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี การสร้างบญัชี

รายรับ-รายจ่ายอยา่งง่าย เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัรักการออมทรัพย ์เป็นตน้ อีกทั้งยงัสร้างเคร่ืองมือใน

การศึกษาเพื่มเติม เช่น VCD ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการขาย VCD แนวทางในการบริหารจดัการและดูแลร้าน

สาขาให้เป็นมาตรฐาน ส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย ความรู้เร่ืองตวัสินคา้และผลิตภณัฑ์

ต่าง ๆ ท่ีบริษทัจาํหน่าย    

•  การพัฒนา ( Development )  จดัทาํ Mini Training Center  เพื่อใช้สอนหลกัสูตรการบริหารงานร้านสาขา 

และ โครงการปรับปรุงกระบวนการทาํงานทางดา้น IT ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูจ้ดัการสาขา เพื่อเป็น

แนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลุมทุกดา้น มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผูจ้ดัการสาขา โดยการ

คดัเลือกพนกังานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อเตรียมตวัเขา้รับการเรียนรู้เพื่อเป็นผูจ้ดัการสาขาท่ี

ดีในอนาคต  มีการจดัเตรียมบุคลากรทางดา้นงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จดัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้สะดวกและ

ทนัสมยั มีโครงการ Train the trainer เพื่อสร้างวิทยากรภายในไวร้องรับกบัการขยายตวัและการเพิ่มข้ึนของ
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จาํนวนพนกังานขายตามเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้ มีการปรับโครงสร้างการทาํงานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติัจริง รวมถึงการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม พระราชบญัญติัพฒันาฝีมือแรงงาน

ของกรมแรงงานดว้ย อีกทั้งไดติ้ดต่อกบัสถาบนัหรือท่ีปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อช่วยพฒันาระบบการ

ฝึกอบรมและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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10.   การควบคุมภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 195  เม่ือวนัท่ี  28  กุมภาพนัธ์  2556  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจดัการ แลว้สรุปไดว้่า

คณะกรรมการบริษทัไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา   
 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2555 

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.  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์                (รักษาการ)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั สําหรับการกาํกบัดูแลงบการเงิน

รวมของบริษทัให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  สอบทานให้บริษทัมีรายงาน

ทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ และไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยมี์การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

ใหค้วามเห็นในการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  ใหบ้ริษทัจดัทาํรายงานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส   รวมทั้งหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

มอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานอยา่งมีอิสระและไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล พร้อม

มุ่งเน้นให้บริษทัมีการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี อนัไดแ้ก่การปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย มีความโปร่งใสยุติธรรม เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอาํนาจ อนั

นาํไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สาํหรับผูถื้อหุน้ แต่ยงัรวมถึงพนกังาน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ในปี  2555  คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายใน   ผูต้รวจสอบบญัชีภาย

นอกจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบญัชี  จาํกดั  พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามวาระอนัควร 

รวม ทั้งหมด  4  คร้ัง  อีกทั้งยงัให้มีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย  เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน  แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทั้งใน

ด้านการวิเคราะห์ถึงท่ีมาของขอ้มูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  2555  อย่างเป็นอิสระ  

เพื่อให้รายงานทางการเงินไดจ้ดัทาํอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ  และมิไดมี้การปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการขดัแยง้กบัขอ้บญัญติัของกฎหมายพร้อมทั้งไดมี้การรายงานผลการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม  ซ่ึงสามารถสรุปเป็น

ประเดน็สาํคญั ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจาํปีก่อนท่ีจะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั  

    พิจารณา 

- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในกบัสภาพธุรกิจ   

- ติดตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลท่ีจะนาํมาใชก้บับริษทั พร้อม

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบังบการเงินของบริษทั อนัไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีดิน 

อาคาร และเร่ืองภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  

- ติดตามผลความคืบหนา้  และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษทั 

   (IFS PROJECT) 

- ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํเพื่อนาํไปพฒันา 

- ให้คาํแนะนําเก่ียวกบัระบบควบคุมสินเช่ือ ศูนยอ์นุมติัสินเช่ือ ระบบการตรวจสอบบญัชีลูกคา้ และ

โปรแกรมติดตามลูกคา้ 

- ติดตามตวัช้ีวดัจากผลของการบริหารสินเช่ือจากผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือพร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

- พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจาํปี 2556  พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

- พิจารณาและให้ความเห็นในการออกหุ้นกูช้นิดไม่มีหลกัประกนัมูลค่า  750  ลา้นบาท เพื่อนาํมาใชใ้น

การคืนหน้ีเงินกู้  ตามสัญญาขยายระยะเวลาการชาํระหน้ี อนัทาํให้บริษทัสามารถประหยดัค่าใช้จ่าย

ดอกเบ้ียได้ถึง  33.49  ล้านบาท พร้อมทั้งทาํให้เกิดสภาพคล่องในการจัดหาเงินเพื่อนํามาใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทั 

- พิจารณาและให้ความเห็นในการจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั พร้อมให้มีการโอน

ธุรกิจเช่าซ้ือสินคา้ของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ให้แก่บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

- พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย  

    และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้ งน้ีเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น 

ประโยชน์ต่อบริษทั 
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินของบริษทัเพียงพอ และถูกตอ้งตามท่ีควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมี

ความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ี

เป็นสาระสําคญัพร้อมไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งเหมาะสม   

สาํหรับรอบปีบญัชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้เสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้งนางวิไล   บูรณกิตติโสภณ และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน แห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดมี้การเนน้การกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมี

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  

บริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานอย่างชัดเจน และสามารถวดัผลได้ มีการ

ตั้งเป้าหมายงานท่ีเหมาะสม และคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีวางไว ้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ 

และระเบียบปฏิบติัสาํหรับฝ่ายบริหาร และพนกังานในเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์กบักิจการ นโยบาย และ

ระเบียบวิธีการปฏิบติังานในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุและเหมาะสม นอกจากน้ี

ยงัมีการกาํหนดนโยบาย และแผนการปฏิบติังานท่ีคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกคา้เพื่อประโยชน์ของบริษทัใน

ระยะยาวอีกดว้ย 

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัไดมี้การประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายนอก และภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอยา่งต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะกาํหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกท่านรับทราบ และ

ปฏิบติัตาม เพื่อลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียงดา้นสินเช่ือ

โดยมีศูนย์อนุมัติเครดิตก่อนขายสินค้า เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากลูกค้าท่ีมีคุณภาพไม่ดี และมีการ

ตรวจสอบบญัชีลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ส่งผลใหบ้ญัชีลูกหน้ีของบริษทัมีคุณภาพดี  

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัมีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน และ

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี และขอ้มูลสารสนเทศ 

การดูแลจัดเก็บทรัพยสิ์น รวมทั้ งมีมาตรการท่ีรัดกุมในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และทาํใหเ้กิดความ

โปร่งใสในการทาํงาน โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มูล เพื่อให้ขอ้มูลท่ีส่ือสารออกไปเป็น

ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป และ

เหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆอย่างเหมาะสม และสามารถ

ตรวจสอบได้ มีการจัดทาํหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ งรายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณีให้พิจารณา

ก่อนการประชุมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัยงัไดป้ระชาสัมพนัธ์

ข่าวสารของบริษทัให้กับบุคคลภายนอก และพนักงานภายในบริษทัทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางส่ือ

ส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถึงการทาํงานของบริษทัอยา่งชดัเจนดว้ย 
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5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจท่ี

กาํหนดไวห้รือไม่ และจดัให้มีการตรวจสอบระบบการปฏิบติังาน ระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม 

และปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอหรือไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน และรายงานผลการ

แกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร และฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์

ทุจริตข้ึน การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทาํผดิท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษทั 
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11.   รายการระหว่างกนั        

รายการท่ีสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดังท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินหัวขอ้ท่ี 6 นั้น  เกิดข้ึนเพื่อให้บริษทัสามารถวดัผลการดาํเนินธุรกิจของแต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่งเด่นชดั โดย

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับปี 2555 เทียบกบัปี 2554 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 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางด้านการขาย และพฒันาผลิตภณัฑ์ของ

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

นบัตั้งแต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป ให้บริษทัโอนค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และ

การบริการให้กบั SINGER ASIA LIMITED ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นเดิมในต่างประเทศ แต่

ภาระผูกพนัต่างๆ ยงัคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ  อตัราค่าบริการดงักล่าวขา้งตน้ SINGER ASIA 

LIMITED      จะคิดกับบริษทัในเครือ SINGER ด้วยกันในระดับอัตราท่ีใกล้เคียงกัน  และเม่ือวนัท่ี 4  

กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทัไดรั้บแจง้จากผูบ้ริหารระดบัสูงของ SINGER ASIA LIMITED ว่าอตัราดงักล่าว

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 เกิดรายการ และจะให้มีการชาํระยอดเงินคา้ง

ชาํระประมาณไตรมาสละคร้ัง 

3. บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าขายประกนัชีวิตโดยตรง  ซ่ึงมียอด

รายไดแ้ละกาํไรสุทธิในปี 2555  ลดลงกว่าปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 30.1 และร้อยละ 14.2 ตามลาํดบั ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากการแข่งขนัในตลาดธุรกิจประกนัชีวิตท่ีรุนแรง  ประกอบกบัผลของการกาํหนดค่านายหนา้ท่ี

ถูกจาํกดัโดยกรมการประกนัภยั  ทาํให้พนักงานขายไม่ไดรั้บแรงจูงใจท่ีจะขายหรือให้บริการทางดา้นน้ี  

เป็นเหตุให้บริษทัตอ้งขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ด้านประกนัภยัท่ีจะดาํเนินธุรกิจแต่
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อย่างไรก็ตามบริษทัก็ยงัเล็งเห็นว่า  การทาํธุรกิจทางดา้นน้ียงัเป็นส่ิงท่ีสามารถให้ความคุม้ครองกบัชีวิต

และครอบครัวของลูกคา้ของบริษทัอีกทางหน่ึง จึงไดมี้การร่วมวางแผนกบับริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) ในการฝึกอบรมพนกังานขายให้สามารถท่ีจะให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมกบั

ไดมี้การพฒันารูปแบบของการประกนัใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ และยงัไดมี้การโอนยา้ยพนกังานขายท่ีมี

ความตอ้งการท่ีจะขายประกนัให้ไปรายงานการขายประกนัในฐานะตวัแทนการขายประกนักบับริษทั

เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โดยตรง เพื่อจะไดท้าํใหก้ารทาํงานคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

4. บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินการผลิตตั้งแต่กลางปี 2545 และทรัพยสิ์น

ทั้งหมดไดจ้าํหน่ายให้กบับริษทั และบุคคลภายนอกในปี 2547 หลงัจากนั้นในปี 2554 ก็หันมาผลิตนํ้ าด่ืม

ยีห่อ้ซิงเกอร์เพ่ือนาํมาจาํหน่ายไดร้ะยะหน่ึงแลว้แต่ก็ยงัไม่สามารถทาํกาํไร ผูบ้ริหารของบริษทัจึงไดมี้การ

พิจารณาปรับโครงสร้างในการดําเนินธุรกิจใหม่โดยให้หันมาทําธุรกิจให้บริการติดตั้ ง และล้าง

เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมกบัการบริการซ่อมสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ีบา้น (At home service) แทน โดยใหมี้การ

เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จาํกดั และให้มีการโยกยา้ยช่าง และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบการบริการไปเป็นพนักงานประจาํของบริษัท เพื่อให้สามารถวดัผลการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สาํหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2555  ปรากฎวา่บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 0.2 

ลา้นบาทโดยมีสินทรัพยท์ั้ งหมดเท่ากบั 9.2 ลา้นบาท ประกอบด้วยเงินสดเท่ากบั 3.8 ล้านบาท ลูกหน้ี

การคา้ และลูกหน้ีเงินกู ้บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  เท่ากบั  5.1  ลา้นบาท  

5. บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือน มิถุนายน 2555 เพื่อ

มาดาํเนินการธุรกิจเช่าซ้ือแยกออกจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือ

หุน้อยูร้่อยละ 99.99  ในช่วงท่ีจดทะบียนบริษทัใหม่มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แลว้ก็ไดมี้การเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนเป็น 850 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การเรียกชาํระทุนเพิ่มเท่ากบั 25% ของทุนจดทะเบียนหลงัจากท่ีไดมี้

การจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ เพื่อนาํเงินมาจ่ายชาํระเป็นค่ารับโอนธุรกิจเช่าซ้ือบางส่วนจาก บมจ. ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย จากมูลค่าของธุรกิจเช่าซ้ือท่ีได้มีการประเมินราคาของผูเ้ช่ียวชาญทางการเงินซ่ึงมีมูลค่า

ทั้งหมดเท่ากบั 2,548.3 ลา้นบาท  

  จากความเห็นของคณะฝ่ายจดัการต่อรายการระหว่างกนัของบริษทั สรุปไดว้า่รายการระหว่างกนัท่ีทาํกนั

ระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายการท่ีแสดงในงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม  และสมเหตุสมผลตลอดจนทําให้บริษัท ได้รับ

ผลประโยชน์จากการทาํรายการดงักล่าว 

เพื่อให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัไม่มีนโยบายให้เกิดรายการลกัษณะขดักนัทางธุรกิจ ยกเวน้

กรณีพิเศษหรือกรณีท่ีบริษทัจะได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมท่ีสุด ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วม

พิจารณาและให้คาํแนะนําก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัอนุมติัต่อไป  ตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษทัยงัคงมีนโยบายการให้
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กูย้ืมระหว่างกนัสาํหรับบริษทัในเครือ ในกรณีท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังาน โดยจะคิดดอกเบ้ียกูย้ืมดงักล่าว ตาม

อตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   
 

12.1  งบการเงิน      

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3920 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ไดใ้หค้วามเห็น 

•  สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2554 ไดใ้ห้ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข  

วา่งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ตามท่ี

อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  และ 3 กิจการไดใ้ชม้าตราฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ไดป้รับปรุงใหม่แลว้ 

•  สาํหรับรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2555 ไดใ้ห้ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข  

วา่งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ตามท่ี

อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  และ 4 กิจการไดใ้ชม้าตราฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 

 

ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 

 พ.ศ. 2553 

(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2554 

(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2555 

(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,318.21 63.31 1,399.53 62.77 1,803.84 66.56 

สินทรัพยร์วม 2,082.08 100.00 2,229.48 100.00 2,710.08 100.00 

หน้ีสินหมุนเวียน 276.96 13.30 372.72 16.72 660.28 24.36 

หน้ีสินรวม 1,234.39 59.29 1,248.54 56.00 1,517.35 55.99 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 847.69 40.71 980.94 44.00 1,192.73 44.01 

งบกาํไรขาดทุน       

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 2,079.05 95.62 2,383.35 99.40 2,950.66 99.55 

รายไดร้วม 2,174.32 100.00 2,397.85 100.00 2,964.05 100.00 

ตน้ทุนขาย 935.47 43.02 1,086.02 45.29 1,340.58 45.23 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,048.78 48.23 1,110.12 46.30 1,279.20 43.16 

ภาษีเงินได ้ -45.14 2.08 -1.49 0.06 -63.35 2.14 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 89.37 4.11 142.46 5.94 226.22 7.63 

กาํไรต่อหุน้ * (บาท) 0.33 - 0.53 - 0.84 - 
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ทุนจดทะเบียน (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 

ทุนชาํระแลว้ (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 

จาํนวนหุน้ *(หุน้) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 

 

อตัราส่วนทางการเงินที่สําคญั บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.76 3.75 2.73 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 4.68 3.77 2.70 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.10 0.41 0.27 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)     1.77 1.94 2.02 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั)      203.39 185.57 178.22 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 4.29 4.37 5.85 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 83.92 82.38 61.54 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 8.14 10.00 9.35 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 44.23 36.00 38.50 

ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  243.08 231.95 201.26 

    

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO )    

อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 55.00% 54.43% 54.57% 

อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 4.11% 5.94% 7.63% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 11.50% 15.58% 20.81% 

อตัรากาํไรจาการดาํเนินงาน (%) 6.47% 6.04% 9.81% 

อตัรากาํไรอ่ืน % 0.84% 0.60% 0.45% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร% 21.68% 93.29% 48.66% 

    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ( EFFICIENCY RATIO) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.23% 6.61% 9.16% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 37.68% 49.62% 71.01% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.03 1.11 1.20 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 1.46 1.27 1.27 
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อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  (เท่า)  2.42 2.49 6.42 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า (0.47) (1.02) (0.18) 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 18.95% 23.87% 

12.2  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน 

ปีการเงิน  2555 ( 1  มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 )   
 
งบกาํไรขาดทุน 
 
รายได้จากการขาย 

 ในปี 2555 รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัเพิ่มข้ึนจาก 1,867 ลา้นบาทในปี 2554 ข้ึนเป็น 2,327 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มข้ึนเท่ากับร้อยละ 24.6 ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากยอดขายของตู้แช่ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้นํ้ ามันหยอดเหรียญ 

โทรทัศน์  ตู้เย็น  เคร่ืองซักผ้า และอ่ืนๆท่ีพิ ่ม ขึ้นรวมกนัถึง  487 ล้านบาท  ในขณะท่ียอดขายของตู้เติมเงิน

โทรศพัทมื์อถือออนไลน์ลดลงเท่ากบั  28 ลา้นบาท ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการมุ่งเน้นสินคา้ท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัลูกคา้ และ

ร้านคา้โซห่วยท่ีตั้งอยูใ่นต่างจงัหวดัท่ีเรียกวา่ “กลยทุธ์ 3 M (Money Making Machines)”  ดว้ยการส่งเสริมใหมี้การ

ล้างคอยซ์ร้อนของตู้แช่เพื่อทาํให้การประหยดัค่าไฟฟ้าโดยท่ีไม่คิดค่าบริการแต่อย่างไรให้กับร้านโซห่วยใน

ต่างจงัหวดั ประกอบกบัสภาพอากาศร้อนท่ีเอ้ืออาํนวยให้ยอดขายของเคร่ืองปรับอากาศในปีท่ีผ่านมาเพิ่มมากข้ึน

รวมกบัการแนะนาํตูน้ํ้ ามนัหยอดเหรียญ ซ่ึงถือเป็นสินคา้ 3M ตวัใหม่ท่ีเร่ิมเขา้มาจาํหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการท่ี

จาํหน่ายนํ้ ามนัในต่างจงัหวดัเพ่ือความสะดวกและปลอดภยั ส่วนสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นอ่ืนๆ ท่ีถือเป็น

สินคา้หลกัของบริษทัฯก็เร่ิมมียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจากการพฒันาสินคา้ให้เขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้ อนัไดแ้ก่ 

โทรทศัน์ท่ีบริษทัฯเร่ิมให้มีการนาํโทรทศัน์ แอลซีดี และแอลอีดี เขา้มาจาํหน่ายแทนโทรทศัน์รุ่นเก่าท่ีเป็นจอแกว้  

จกัรเยบ็ผา้ท่ีไดเ้ร่ิมให้มีการนาํจกัรเยบ็ผา้กระเป๋าห้ิวเขา้มาแทนจกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรมท่ีขาดตลาดเป็นตน้ ส่วน

ยอดขายของตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือท่ีลดลงนั้น ก็มาจากการควบคุมปริมาณการสั่งซ้ือเพื่อรอการพฒันาเป็นระบบ 

3 ซิมมาเป็นระบบGPRS แทนสาํหรับรองรับระบบ 3G 

 

ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนชําระ 

 ดอกเบ้ียรับจากการขายผอ่นชาํระเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้เท่ากบั 108 ลา้นบาท สาเหตุมาจากจาํนวน และมูลค่า

ของบญัชีเช่าซ้ือใหม่ท่ีมีจาํนวน และมูลค่าเพิ่มข้ึนจากจาํนวนและมูลค่าของบญัชีเช่าซ้ือปีท่ีแลว้จากการขาย

เช่าซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนถึงแมจ้ะมีการครบกาํหนดการชาํระของบญัชีเช่าซ้ือเดิมบางส่วนก็ตาม จาํนวนบญัชีเช่าซ้ือ

เพิ่มข้ึนจาก 143,099 บญัชี ณส้ินเดือนธันวาคม 2554 เพิ่มข้ึนเป็น 161,881 บญัชี ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2555 

โดยบญัชีใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนเหล่าน้ีเป็นบญัชีท่ีมีคุณภาพท่ีมีเปอร์เซ็นต์การเก็บเงินซ่ึงคาํนวณมาจากจาํนวนบญัชีท่ี

ชาํระต่อจาํนวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2555 สูงถึง 93.43% 
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ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัยจากโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 เน่ืองจากไดมี้การทบทวนการคาํนวณการตั้งสาํรองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานโดยบริษทั  TowersWatson 

(Thailand) จากขอ้เท็จจริงและขอ้สมมุติตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะนาํไปใช้ในการตั้ง

สํารองหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินในปี 2555 ท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง หลงัจากท่ีไดมี้การปรับ

อตัราค่าแรงงานขั้นตํ่าอนัมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของอตัราค่าแรงจากท่ีบริษทัประมาณการไวจ้าก 3.5% เป็น 5.0% และ

อตัราการลาออกจากตวัเลขตามประสบการณ์ในปีท่ีผา่นมาท่ีลดลง ประกอบกบัพนกังานท่ีมีผลงานท่ีถึงอายเุกษียณ

แลว้แต่ก็ยงัคงทาํงานใหก้บับริษทัต่อไป  จึงทาํใหบ้ริษทัตอ้งมีภาระท่ีจะตอ้งตั้งภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานท่ี

จะเกษียณอายเุพิ่มข้ึน 

 

รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นๆ ลดลง 1.1 ลา้นบาทอนัมีผลสืบเน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขายเศษซากท่ีลดลง 

 

ต้นทุนขาย 

 ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 23.4 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 24.6 อนัเป็น

ผลมาจากอตัรากาํไรเบ้ืองตน้ (Product Margin) ของสินคา้หลกัที่เพิ่มข้ึนอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์  ตูแ้ช่ ตูเ้ติมเงิน

โทรศพัท์มือถือ และตูเ้ยน็ ในขณะท่ีอตัรากาํไรเบ้ืองตน้ของสินคา้บางตวัลดลงอนัไดแ้ก่ จกัรเยบ็ผา้  เคร่ืองซัก

ผา้ และเคร่ืองปรับอากาศ ทั้งน้ีเป็นผลจากการปรับราคาข้ึนของผูผ้ลิตจากผลกระทบของการข้ึนค่าแรง แต่

บริษทัก็ยงัไม่ไดใ้ห้มีการปรับราคาข้ึนตามเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดประกอบกบัเคร่ืองปรับอากาศท่ีบริษทั

ไม่ไดมี้ผลประโยชน์จากสาํรองสินคา้ลา้สมยัมาหักออกเหมือนปีก่อน 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 เปอร์เซ็นต์ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหารต่อยอดรายไดร้วมเม่ือเทียบกบัปีก่อนลดลงเท่ากบั 3.1% อนัมี

สาเหตุหลกัมาจากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เพิ่มข้ึนตาม

ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงการบริหารลูกหน้ีเช่าซ้ือจนทาํให้เปอร์เซ็นตข์องลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระลดลงอนัมีผล

ทาํใหค่้าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลดลงตาม  ในขณะเดียวกนับริษทักย็งัสามารถลดผลเสียหายจากการทุจริตของพนกังาน

ลงดว้ยการดาํเนินตามนโยบายไม่ยอมใหมี้การทุจริต (Zero Tolerance Policies) รวมกบัความสามารถในการเกบ็หน้ี

ทุจริตเดิมไดม้ากข้ึนกวา่หน้ีทุจริตท่ีเกิดข้ึนใหม่  ยิง่ไปกวา่นั้นเปอร์เซ็นตข์องตน้ทุนคงท่ีต่อยอดรายไดร้วมท่ีกล่าวก็

ลดลงตามแผนการลดค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีไดก้ระทาํมาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ดอกเบีย้จ่าย 

 ลดลง 12.7 ลา้นบาท ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากผลของการออกหุ้นกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่ามาคืนเงินกูเ้ดิม

ตามสัญญาขยายระยะเวลาชาํระหน้ีซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า การออกหุ้นกู้ดังกล่าวยงัช่วยให้บริษทัมีความ

คล่องตวัในการท่ีจะวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเช่าซ้ือในอนาคตดว้ย 
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กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 ในปี 2555 บริษทัมีผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติเท่ากบั 226.2 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2554 ท่ีมีผล

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติเท่ากับ 142.5 ล้านบาท ส่วนต่างของผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติท่ี

เพิ่มข้ึนเท่ากบั 83.7 ลา้นบาท สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

  ลา้นบาท 

1.) ยอดขายของผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน 459.4 

2.) รายไดด้อกเบ้ียรับจากการผอ่นชาํระเพิ่มข้ึน 107.9 

3.) รายไดอ่ื้นๆลดลง      - 1.1 

4.) ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึน   - 254.6 

5.) ค่าใชจ่้ายผนัแปรเพ่ิมข้ึน     - 62.9 

6.) ค่าใชจ่้ายก่ึงผนัแปรเพ่ิมข้ึน     - 64.1 

7.) ค่าใชจ่้ายประจาํเพิ่มข้ึน       -42.1 

8.) ดอกเบ้ียจ่ายลดลง  12.7 

9.)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์    

ประกนัภยัจากโครงการผลประโยชน์พนกังาน  - 9.6 

10.) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน     -61.9 

        รวมผลต่าง        83.7 

ฐานะการเงิน 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัเพิ่มข้ึน  481 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก 

- บญัชีลูกหน้ีผอ่นชาํระและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิเพิ่มข้ึน                 315 ลา้นบาท 

- บญัชีสินคา้คงเหลือสุทธิเพิ่มข้ึน                  -65        ลา้นบาท 

 - เงินสดเพิ่มข้ึน                                                          53      ลา้นบาท 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน  53       ลา้นบาท 

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง                         -73      ลา้นบาท 

- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน                                                          199      ลา้นบาท 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง                          -1       ลา้นบาท 

 

ลูกหนีผ่้อนชําระ และลูกหนีอ่ื้น สุทธิ 

 เพิ่มข้ึน 315 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากยอดขายเช่าซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนจากบญัชีเช่าซ้ือของสินคา้หลกัท่ีมีมูลค่าสูง

อนัไดแ้ก่ ตูแ้ช่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อออนไลน์ โทรทศัน ์เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ ตูเ้ติมนํ้ามนัหยอดเหรียญ 

และจกัรเยบ็ผา้  โดยจาํนวนบญัชีของบญัชีลูกหน้ีผ่อนชาํระ ณ ส้ินปี 2555 เท่ากบั 161,881 บญัชี เทียบกบัส้ินปี 2554 

ซ่ึงเท่ากบั 143,099 บญัชี หรือเพิ่มข้ึน  18,782 บญัชี ถึงแมจ้ะมีจาํนวนบญัชีเช่าซ้ือท่ีปิดจากการชาํระเงินตามสัญญาเช่า

ซ้ือท่ีครบกาํหนดการใหส่้วนลด และการยดึคืนกต็าม 
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สินค้าคงเหลือสุทธิ 

 ลดลง 65 ลา้นบาท โดยณ ส้ินเดือนธนัวาคมปี 2555 มีการตั้งสาํรองสินคา้คงเหลือของบริษทัเพิ่มข้ึนเท่ากบั 

4.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินเดือนธันวาคม ปี 2554 ซ่ึงเท่ากบั 13 ลา้นบาท ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเกณฑ์การตั้งสํารอง

สําหรับสินคา้ลา้สมยัท่ีให้มีการตั้งสํารองทนัทีหากสินคา้ใหม่ท่ีนาํเขา้มาแลว้มียอดขายน้อยในช่วงแรก อนัไปมี

ผลกระทบการตั้งสํารองของเคร่ืองปรับอากาศท่ีนาํมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์ตูน้ํ้ าหวานเกร็ดหิมะท่ีบริษทัไดริ้เร่ิมให้มี

การสั่งซ้ือเขา้มาขาย แต่ยงัรอผูผ้ลิตตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพก่อนให้มีการขายออกไป แต่ในขณะเดียวกนั

บริษทัก็ไดเ้น้นให้มีการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือให้เหมาะสมกบัการขาย โดยฉพาะตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ

ออนไลน์ ระบบ 3 ซิม ท่ีบริษทัไดใ้หมี้การควบคุมการสั่งซ้ือใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการเปล่ียนเป็นตูรุ่้น

ใหม่ท่ีใชร้ะบบ GPRS แทน 

 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 

 เพิ่มข้ึน  53 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการประเมินราคาของท่ีดิน และอาคารเพิ่มข้ึนเท่ากบั 49 ลา้นบาท 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ลดลง 73 ลา้นบาท จากการลดลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากขาดทุนสะสมท่ีบริษทั

สามารถนาํกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนในปี 2555 ไปใชร้วมกบัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีลดลง ในขณะท่ีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีเพิ่มข้ึนจากการประเมินราคาท่ีดิน และอาคารท่ีเพิ่มข้ึน 

 

 หนีสิ้น 

 หน้ีสินทั้งหมดของบริษทัเพิ่มข้ึน  288 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของการตั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม

คา้งจ่ายท่ีบริษทัประมาณข้ึนจากราคาโอนของธุรกิจเช่าซ้ือของบริษทัไปใหก้บับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)

จาํกดั  เจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนอนัไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ี

เพิ่มข้ึน เงินกูย้ืมจากหุ้นกูท่ี้ออกเพื่อนาํมาคืนเงินกูต้ามสัญญาขยายระยะเวลาชาํระหน้ีท่ีมีกบัสถาบนัการเงิน และ

รองรับการเติบโตของลูกหน้ีเช่าซ้ือ  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เพิ่มข้ึน  212 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานในปี 2555 เท่ากบั 226 ลา้นบาทและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเท่ากบั 40 ลา้นบาท จากผลของกระทบของการประเมินราคาท่ีดิน และอาคารโดยบริษทัท่ี

มีหน้าท่ีในการประเมินอิสระ ในขณะเดียวกนัในปี 2555 ก็ไดมี้การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นสําหรับผลการ

ดาํเนินงานในปี 2554 ไปเท่ากบั 54 ลา้นบาท 
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12.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม     --    บาท 

- สํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกังานสอบ

บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจาํนวนเงินรวม 2,050,000  บาท  และจะตอ้งจ่ายใน

อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการ ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 500,000   

บาท 

 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคต

อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม      --      บาท 

- สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบ

บญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก

การตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม         --      บาท 

-     บริษทัอ่ืนใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสาํนกังานสอบบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย ดงักล่าวในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามี  

      จาํนวนเงินรวม    -    บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบ 

บญัชีท่ีผา่นมา มีจาํนวนเงินรวม        --        บาท 
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ส่วนที่ 2 
 

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมของบริษัทที่ออกหุ้น  (แบบ 56-1) 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั  (มหาชน) 

 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) เป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า       

“ซิงเกอร์” เช่น จักรเยบ็ผา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากน้ียงัจาํหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ติมนํ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ และ

เคร่ืองทาํนํ้ าหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และหลากหลาย

ทั้งกลุ่มลูกคา้บา้น และกลุ่มลูกคา้เชิงพาณิชย ์ ภายใตก้ารขายผอ่นชาํระผา่นร้านคา้ปลีก ซ่ึงเป็นสาขาของบริษทั

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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ส่วนที่  3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้น ให้ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทั*  ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  พร้อมทั้งมอบ

อาํนาจให้บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย  โดยให้ใชข้อ้ความ และ

รูปแบบดงัน้ี 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้

ในสาระสาํคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงิน และขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง

ถูกต้องครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้งของบริษทั และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 ต่อผูส้อบบญัชี และ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั และ

บริษทัยอ่ย 

ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย     

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บ

รองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”  
 

                   ช่ือ - สกลุ                                        ตําแหน่ง                                       ลายมือช่ือ  

1.  นายบุญยง  ตนัสกลุ         กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                 ................................................        

2.  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์   กรรมการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  ............................................... 

                  ช่ือ - สกลุ                                         ตําแหน่ง                                                               ลายมือช่ือ  

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์ กรรมการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ……………………… 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษทั 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -

31/12/55 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช  

*  ****  

 

 

78 -ประธาน

กรรมการ 

-กรรมการอิสระ 

76,500 

หุน้/

0.03% 

-  B.A. (Jurisprudence), Oxford 

University  

-  Barrister-at-law, Gray’s Inn, 

London, England  

    

2555 – ปัจจุปัน 

2527 – ปัจจุบนั 

 

2512 - ปัจจุบนั 

-  ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการและ 

   กรรมการอิสระ 

-  ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วน 

    พระองค ์

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์น 

  ส่วนพระองค ์

 

นายอุดม ชาติยานนท ์  

*   **   ***   ****   

77 -กรรมการอิสระ 

-ประธาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

-กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ไม่มี - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

2555 – ปัจจุปัน 

2542 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

 

2532 – 15 ม.ค. 2542 

-  กรรมการ 

-  กรรมการอิสระ 

-  ประธานกรรมการ 

   ตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- กรรมการผูมี้อาํนาจ 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

 

 

 

- บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลย ี

 

- บมจ. พรีเมียร์ มาร์เกต็ต้ิง 

- บจ. หา้ตอ 

- บมจ. ซนัโยยนิูเวอร์แซลอิเลค็ท

ริคส์ 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -

31/12/55 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายบุญยง ตนัสกลุ 

**** 

48 -กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ 

ไม่มี - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 

- Northwestern University 

Kellogg Graduate School of 

Management, Certificate in Executive 

Development Program 

- Sanno Institute of Management 

   Thai-Japanese Technological  

   Promotion Association, Certificate  

   of Introductory Manufacturing 

   Management 

 

2555 – ปัจจุปัน 

ธ.ค.2552 – ปัจจุบนั 

2551 – 2552 

2550 – 2551 

 

2547 – 2549 

2546 – 2547 

2535 - 2546 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการ, ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

  ขายและการตลาด 

- ผูจ้ดัการประจาํประเทศไทย 

- ผูจ้ดัการทัว่ไป 

- ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และ   

   การตลาด 

 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- บจ. อิมเมชัน่ (ประเทศไทย)  

- บจ. ไซเบอร์ดิกส์เทคโนโลย ี

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง 

*  **  ***   ****    

68 -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 

2555 – ปัจจุปัน 

2548 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2540 – 2547 

2540 – 2546 

- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา 

   และพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการธนาคาร/กรรมการ 

 อิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหา, กาํหนด

ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

- Partners 

- Managing  Partners 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

 

 

- ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

- Linklaters  

- Linklaters  
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -

31/12/55 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 

* ** **** 

51 -กรรมการอิสระ 

-กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ไม่มี - รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท พฒันศาสตร์

มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2555 – ปัจจุปัน 

2552 – ปัจจุบนั  

 

2546 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2549 - ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2544 – ปัจจุบนั 

 

2543 – ปัจจุบนั 

2543 – ปัจจุบนั 

2543 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

- รองผูอ้าํนวยการ 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ 

- บมจ. สมัมากร 

- บจ. เพียวสมัมากรเวลลอปเมนท ์

- บมจ. ไทยประกนัภยั 

- บมจ. สุวรรณชาต ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

- บจ. มงคลชยัพฒันา 

- สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์

- โครงการพฒันาส่วนพระองค ์

 

นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์ 

 

50 -กรรมการ ไม่มี - 1977 -1981 

South Eugene High School 

- 1982 - 1986 

Brandeis University, Waltham, 

Massachusetts, USA. 

 

2546 –ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

 

2534 

2529 -2533 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- A Member of the Council 

of Foreign Relations 

- Board of Directors 

- Senior Vice President 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- UCL Asia Limited 

 

 

- General Oriental Investments 

- Asia Securities 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -

31/12/55 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายกาวิน จอห์น วอร์คเกอร์   

***   

43 -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’ 

2555 – Present 

2549 – Present 

 

 

2548 – Present 

2547 – 2548 

2545 – 2546 

2538 – 2545 

 

 

2538-2538 

2534-2538 

- Director 

- Director 

- Member of Nomination and 

Remuneration Committee 

- President  & CEO 

- Managing Director  

- Managing Director    

- Chief executive  

(Previously Financial 

Director) 

- Marketing Manager 

- Audit and Corporate 

Finance 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

 

-  Singer Asia Limited 

- Ashton Chase Group Limited 

- First Prize Solutions (PTY) 

Limited 

- Profurn Limited 

 

 

 - First National Bank Limited 

 - KPMG 

  

นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  

**** 

55 กรรมการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

4,000 หุน้/

0.001% 

  - ปริญญาโท บริหารการเงิน   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั                                                              

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

 

2555 – ปัจจุปัน 

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 

- กรรมการ ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

- รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี                                 

 

  

 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

- บจ. ยนิูไทยชิปยาร์ดและเอน็จิเนีย

ริงค ์

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บมจ. ยนิูไทยไลน์ 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -

31/12/55 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายคณิศร  นุชนาฏ 57 ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ขาย 

5,000 หุน้/ 

0.002% 

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ 

   สาขากฏหมายธุรกิจ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลยั 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต          

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  ก.ค. 54 – ปัจจุบนั  

 2552 – ก.ค. 54 

 

   2551 – 2551 

   2545 – 2551 

   2544 – 2545 

   2541 - 2544 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย  

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและ 

   การตลาด 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

- ท่ีปรึกษาโครงการ  

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดสินคา้พิเศษ 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บจ. เจอาร์ ซินเนอร์จ้ี 

- บจ. เพมโก ้อินเตอร์ไลท ์

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 

นายสยาม  อุฬารวงศ ์ 44 กรรมการผูจ้ดัการ ไม่มี 

 

- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั กรุงเทพฯ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวา่ง  

ประเทศ สาขาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ มหาวิทยาลยัโนวา เซาท์

อิสเทิร์น มลรัฐ ฟลอริดา สหรัฐฯ 

 

พ.ย. 2555 - ปัจจุบนั 

ต.ค. 2551 – พ.ย.2555 

ก.ย. 2549 – ก.ย.2551 

เม.ย.2546 – ส.ค.2549 

ธ.ค. 2542 – มี.ค.2546 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นายสมพร กิจทวีสินพนู 

 

43 ผูอ้าํนวยการฝ่าย

การตลาด 

 

4,000 หุน้/ 

0.001% 

 

- บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ

ทัว่ไปมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

กรุงเทพฯ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ  สาขาบริหารธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัเซาท์

แบงค ์(โดยความร่วมมือกบั 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั), 

 ลอนดอน, ประเทศองักฤษ 

 

ก.ค. 54 –ปัจจุบนั 

2552 – 2554 

 2548 – 2552  

2545 – 2548  

   

 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑอ์าวโุส 

- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

 



 

                          เอกสารแนบ 1 (Page 6 of 6) 

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

5.              กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนักบับริษัทตามท่ีกาํหนดในหนังสือรับรอง 
6.                     ผู้บริหารทุกคนไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 
7.                กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 

  



 

 

                             เอกสารแนบ 2 

2. ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอํานาจควบคมุในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัท่ีเกีย่วข้อง 

 

 

รายช่ือ 

  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

บริษัทย่อย 

บ. ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั บ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จํากดั บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากดั 

นายบุญยง  ตนัสกลุ /, // /, // /, // /, // 

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

นายสยาม  อุฬารวงศ ์ - /, //  - / 

นายคณิศร  นุชนาฏ // - /, // // 

นายสมพร  กิจทวีสินพนู // - - // 

 

หมายเหตุ:- /     =  กรรมการ 

  x    =  ประธานกรรมการ 

  //    =  คณะฝ่ายจัดการ 

 

  •  ไม่มีบริษัทย่อยบริษัทใดที่มรีายได้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

 



 

  

เอกสารแนบ 3 อ่ืน ๆ 

 

- รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

- หนงัสือรับรอง บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จาํกดั (มหาชน) -  ฉบบัปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย

ถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร

พิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและ

การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 



 

  

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

(วิไล บูรณกิตติโสภณ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3920 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

28 กมุภาพนัธ์ 2556 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

   แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 

 

 
ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 65 

ข้อมูลอ่ืนที่เกีย่วข้อง 

ไม่มี 
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