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 สวนที่ 1- หนาที่ 1 

สวนที่ 1: การประกอบธุรกิจ 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจําหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา  “ซิงเกอร” 
เชน จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟาภายในบานตางๆ นอกจากนี้ยังจําหนายสินคาเชิงพาณิชย เชน เครื่องมือ และอุปกรณ
ทางการเกษตร ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน ตูเติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทําน้ําหวานเกล็ดหิมะ 
เพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุมลูกคาบาน และกลุมลูกคา
เชิงพาณิชย  ผานรานคาปลีก ซึ่งเปนสาขาของบริษัทเอง และผานทางตัวแทนจําหนายตางๆ   มากกวารอยละ 80 ของ
ยอดขายเปนการขายแบบเชาซื้อ โดยบริษัทใหเชาซื้อผานทาง บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง บริษัท  
ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 99.99   
1.1   วิสัยทัศน พันธกิจ ปจจัยสําคัญ และกลยุทธในการดาํเนินงาน 

วิสัยทัศน    เปนผูนําตลาดเครือขายขายตรงพรอมบริการดานสินเชื่อและเชาซื้อสําหรับผูบริโภคในประเทศ 

พันธกิจ   พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยดวยสินคาและการบริการท่ีดีมีคุณภาพ ดวยราคาที่ซื้อหาได 

คุณคา        บริษัทฯ ไมไดมีเปาหมายเพียงแคทํากําไรมากๆ แตตองเปนบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และมีคุณคาท่ีควรรักษาและใสใจ ดังนี้ 

                      บุคลากร           เราเชื่อมั่นในพลังของบุคลากร ซึ่งเปนกุญแจของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจบริการ
ของเรา ดังนั้นบุคลากรของซิงเกอรประเทศไทยจะตองมีท้ังความสุข และภาคภูมิใจใน
บริษัท รวมท้ังมีโอกาสที่จะกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

ลูกคา  เรามีเปาหมาย ท่ีจะมีลูกคาใชบริการของเราตลอดชีวิตดวยการสรางฐานลูกคาท่ีมีความ
จงรักภักดี สินคาคุณภาพดี ชําระเงินที่ตรงเวลา ติดตามดูแลอยางใกลชิด และสม่ําเสมอ 

ผูถือหุน เราใหผลตอบแทนที่คุมคา และคุมแกการลงทุน 
คูคา  เราพัฒนาคูคาเพื่อเปนพันธมิตรใหกาวหนา และเติบโตไปดวยกัน 
คูแขง  เรายอมรับ และใหเกียรติ สําหรับความมุงมั่นในการสรางมูลคาตลาดรวมกัน 
ชุมชน  เราดําเนินธุรกิจดวยคุณธรรม จริยธรรม พรอมตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชน 
การสื่อสาร  เราเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในองคกร 
ภาวะผูนํา  เราเชื่อมั่นในประสิทธิผลของภาวะผูนํา ไมเพียงแตจะเปนผูจัดการที่ดีเทานั้น บุคลากร

ทุกระดับ จะตองมีความมุงมั่นสูความเปนผูนําท่ีดีเลิศ 

 กลยุทธในการดําเนินงาน   
บริษัทไดปรับกลยุทธ และโมเดลธุรกิจใหมจากเดิมท่ีมุงเนนไปที่กลุมลูกคาครัวเรือนเปนหลัก มาเปนกลุม

ลูกคาเชิงพาณิชยใหมากขึ้น โดยจะเนนการขายสินคาใหลูกคานําไปสรางอาชีพ สรางรายได เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพาลูกคาครัวเรือนเพียงกลุมเดียว 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

 

 

 สวนที่ 1- หนาที่ 2 

 บริษัทไดหันมาจับกลุมลูกคารานโชหวยท่ีอยูในหมูบานตางๆ ท่ัวประเทศซึ่งคาดวามีจํานวนหลายแสนราย 
โดยแตละหมูบานจะมีรานคาโชหวยเฉลี่ย 10 - 20 ราน ซึ่งกลุมนี้เปนกลุมเปาหมายของบริษัท และบริษัทได
ตั้งเปาหมายที่จะเขาไปชวยยกระดับรานโชหวยเหลานี้ ใหมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ  
ในป พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอรแหงสหรัฐอเมริกา ไดแตงตั้งบริษัท เคียมฮั่วเฮง จํากัด เปนผูจัดจําหนายจักร

เย็บผาซิงเกอรในประเทศไทย  ตอมาในป พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอรแหงสหรัฐอเมริกา จึงไดตั้งสาขาขึ้นในประเทศ
ไทย  ใชช่ือวา  บริษัท ซิงเกอร โซอิ้ง แมชีน จํากัด วัตถุประสงคเพื่อจําหนายจักรเย็บผา และผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับจักรเย็บผาท่ีนําเขามาจากตางประเทศ บริษัทไดริเริ่มนําเอาบริการเชาซื้อ โดยผอนชําระเปนงวดมาใชครั้ง
แรกในป 2468  และบริการดังกลาวนี้ ไดกลายเปนลักษณะประจําของซิงเกอรท้ังในประเทศไทย และประเทศตางๆ 
ในเอเชีย  นับแตนั้นมาตลอดระยะเวลา 50 ปเศษ บริษัทคงจําหนายเฉพาะจักรเย็บผา และผลิตภัณฑเกี่ยวกับจักรเย็บ
ผาเทานั้น  จนกระทั่งป 2500  บริษัทจึงไดเริ่มจําหนายเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนโดยเริ่มจากตูเย็นเปนอันดับแรก 
ตอมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2512  จึงไดมีการจดทะเบียนกอตั้ง "บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด"  เปนบริษัท
จํากัดภายใตกฎหมายไทย เพื่อเขารับชวงธุรกิจของ "บริษัท ซิงเกอร โซอิ้ง แมชีน จํากัด"  ซึ่งหยุดดําเนินกิจการใน
ระยะเวลาตอมา โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 60 ลานบาท ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 270 ลานบาท เปนทุนที่
เรียกชําระเต็มมูลคาหุนแลว 270 ลานบาท และบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในป 2527  ในวันท่ี 4 มกราคม 2537 บริษัทไดทําการจดทะเบียนแปรสภาพเปน "บริษัทมหาชน
จํากัด" ตั้งแตแรกตั้งบริษัทจนถึงปจจุบันบริษัทไดประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบตอสังคม มีสวน
รวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ถือเปนวาระอันเปนมหามงคล
อยางยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพาห) ให บริษัท  
ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด  (มหาชน) นับเปนเกียรติประวัติและเปนสิริมงคลสูงสุดแกบริษัท และพนักงานทุกทาน 

- ในป 2552 บริษัทฯไดใหมีการมุงเนนในนําระบบขออนุมัติเครดิตกอนขาย (Pre-approval Credit) 
โดยผานศูนยอนุมัติเครดิต (Center Credit Officers) จนทําใหยอดขายสินคาของบริษัทลดลงไป
ประมาณ 20 กวาเปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับปกอน  แตบริษัทก็ยังคงมุงเนนที่จะทําตอไปเพื่อใหได
บัญชีเชาซื้อท่ีมีคุณภาพ 

- ป 2554 เปนปท่ีบริษัทไดขยายตลาดเขาสูกลุมผูประกอบโดยเฉพาะกลุมผูประกอบการรายเล็กใน
ตางจังหวัดอยางมีนัยสําคัญ  สัดสวนการขายสินคาเขาสูตลาดนี้เพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด เชน กลุม
ตูแชท้ังตูแชเครื่องดื่ม ตูแชแข็ง ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน เปนตน  

- ป 2554 บริษัทไดรับรางวัล Set Awards 2011 “ บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยม 
” (Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

- ป 2555 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายลูกคากลุมครัวเรือนที่ 60% และกลุมผูประกอบเชิง
พาณิชยท่ี 40% โดยเฉพาะสินคาในกลุมตูแชเครื่องดื่มและตูแชแข็งมีสัดสวนการขายมากเปน
อันดับหนึ่ง ตามดวยเครื่องซักผาและเครื่องปรับอากาศ และในปตอๆไป บริษัทฯ  ก็ยังคงมุงมั่นที่
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 สวนที่ 1- หนาที่ 3 

จะพัฒนาตลาดนี้ใหเพิ่มมากขึ้น 
- ป 2555 บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่  27  มิถุนายน 2555  

มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวท้ังสิ้น 850 ลานบาท เพื่อรับโอนธุรกิจและทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
บัญชีลูกหนี้เชาซื้อสินคาท้ังหมด และดําเนินธุรกิจเชาซื้อสินคาตอจาก บมจ.ซิงเกอร ประเทศไทย  

- ป 2555 บริษัทไดทําจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด มาเปน บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส  จํากัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555  มีทุนจด
ทะเบียน 5 ลานบาท  เพื่อดําเนินธุรกิจการใหบริการซอมแซมเครื่องใชไฟฟา และพรอมท่ี
ใหบริการดวยใจสําหรับเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณตางๆ ทุกชนิด ทุกยี่หอถึงบาน   

- ป 2555 บริษัทไดรับรางวัล Set Awards 2012 “ บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยม” 
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เปนปท่ี 2 

- ป 2556 บริษัทไดรับรางวัลดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ ในงาน Set Awards 2013  (Outstanding 
Investor Relation Awards) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ติดตอกันเปนปท่ี 3  

- บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 
2556 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวท้ังสิ้น 1,450  ลานบาท โดยมี บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 99.99 

1.3  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

- Hire Purchase of Home Appliance, 
Sewing Machine, Commercial Products  
and Other Products

- Service

SINGER LEASING (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซิงเกอรลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด
(SLL)

SINGER SERVICE PLUS CO., LTD.

บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด
(SSPL)

SINGER (BROKER) LTD.

บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด
(SBL)

- Insurance

-99.99% Owner Ship- -99.80% Owner Ship- -99.70% Owner Ship-

SINGER THAILAND GROUP

Singer Thailand PCL.
(STL)

- บริษัทถือหุน 99.99% 

- ธุรกจิเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา ในบาน  จกัร
เย็บผา  สินคาเชิงพาณิชย และสินคาอีนๆ 

- บริษัทถือหุน 99.80%

- บริการหลังการขายถึงบาน

- บริษัทถือหุน 99.70% 

- นายหนาประกนัชีวิต

บุญยง ตันสกุล  
(Boonyong Tansakul)

กรรมการผูจัดการใหญ  
(Chief Executive Officer)

สยาม อุฬารวงศ 
 กรรมการผูจัดการ - -
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บริษัทยอย 
•    บริษัท ซิงเกอร ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด    

 บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)  จํากัด  (SLL)  จากรากฐานการดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลายาวนาน
ของซิงเกอร โครงสรางรากฐานที่สําคัญอีกจุดหนึ่งของบริษัทฯ คือจุดแข็งของความเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจเชา
ซื้อ  คณะผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในจุดแข็งดังกลาว ซิงเกอรจึงไดทําการจัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทยอยโดยมี บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย  เปนผูถือหุนรายใหญ  เมื่อวันที่  27  
มิถุนายน 2555  ปจจุบันบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)  จํากัด  มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวท้ังสิ้น 1,450 
ลานบาท ตั้งอยูเลขที่ 72 อาคาร กสท.(โทรคมนาคม)  ช้ัน 17  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กทม.  
โดยไดมีการรับโอนธุรกิจเชาซื้อ รวมทรัพยสินที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เชาซื้อสินคาท้ังหมด และดําเนินธุรกิจใหเชา
ซื้อสินคาตอจาก บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย โดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนจาก บมจ. ซิงเกอรประ
เทศไทย  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2555  ท่ีผานมาเพื่อใหบริการสินเชื่อเชาซื้อในผลิตภัณฑตางๆ ภายใตแบรนด
ซิงเกอร  อีกทั้งยังสามารถที่จะขยายธุรกิจเชาซื้อไปยังสินคาภายใตยี่หออื่นๆ สําหรับกลุมลูกคาท้ังภายในกลุม
ธุรกิจซิงเกอร และลูกคาท่ัวไป เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจในอนาคต  และการพัฒนา
ธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน ท้ังนี้การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อของบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย)  จํากัด จะมีความสามารถดําเนินการตรวจสอบเครดิตลูกคาไดท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกับ 
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ  จํากัด  (NCB)  อีกดวย ซึ่งบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ไดเขาเปน
สมาชิกกับบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ  จํากัด  (NCB)  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2556  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 ใหบริการเชาซื้อโดยผานเครือขายขายตรงของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยใหบริการ
เชาซื้อท้ังสําหรับสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน และกลุมสินคาเชิงพาณิชยตางๆ 

โครงการใหม 
 บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)  จํากัด มีนโยบายขยายการดําเนินธุรกิจการใหบริการเชาซื้อ โดยให
ความสําคัญสําหรับกลุมสินคาเชิงพาณิชย ซึ่งหมายรวมถึงสินคาภายใตยี่หอซิงเกอร และมีโครงการที่จะขยายการ
ใหบริการเชาซื้อภายใตยี่หออื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาซิงเกอร และกลุมลูกคาท่ัวๆ ไปซึ่ง
ตองการในสวนของสินคาภายใตยี่หอซิงเกอร หรือยี่หออื่นๆ อาทิเชน สินคาในกลุมตูแชแข็ง ตูแชเครื่องดื่ม ตูเติม
เงินหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ตูน้ํามันหยอดเหรียญอัตโนมัติ ฯลฯ ท่ีใชในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย 

กลยุทธในการแขงขัน 
 การจัดตั้งบริษัท ซิงเกอรลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เนนธุรกิจหลักเปนการใหบริการเชาซื้อ  เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน และลดขอจํากัดในการใหบริการเชาซื้อของบมจ. ซิงเกอรประเทศไทย เดิม โดย
บริษัทมีการวางกลยุทธดังนี้ 
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 1. ใหบริการการเชาซื้อสินคา และบริการท้ังยี่หอซิงเกอร และ/หรือยี่หออื่นๆ ในอนาคต 
 2.  บริหารบัญชีลูกหนี้ของบริษัท ใหอยูในเกณฑท่ีดี มีหนี้เสียต่ํา  
 3. กระบวนการในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทไดมีการจัดตั้งศูนย
พิจารณาสินเชื่อ เพื่อทําการตรวจสอบ ตรวจทาน และวิเคราะหสถานะทางการเงินของลูกคากอนอนุมัติการเชาซื้อ 
พรอมท้ังมีการตรวจทานเครดิตของลูกคาผานทางบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติจํากัด พรอมท้ังมีเจาหนาท่ี
ตรวจสอบบัญชีเชาซื้อภาคสนาม (Account Checker) เพื่อตรวจสอบลูกคาในพื้นที่ไดโดยตรง 
 4. บริหารคุณภาพภายใน ท้ังบุคลากร ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตางๆ พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของพนักงานในทุกตําแหนงเพื่อสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน พรอมท้ังชวยลดภาระ
คาใชจายตางๆ ทําใหบริษัทมีผลกําไรมากขึ้น 

•   บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส  จํากัด    
บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส  จํากัด  (SSPL) เดิมช่ือบริษัท  อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง

ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555  มีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท บริษัท ซิงเกอร
เซอรวิสพลัส จํากัด (SSPL)  สํานักงานใหญตั้งอยูท่ี 8 หมู 4 ถนนสามโคก-เสนา ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนนการดําเนินธุรกิจดานการบริการติดตั้ง ซอมบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟา ทุกประเภท ทุกยี่หอ 
และจัดจําหนายอะไหลและสินคาในฐานะตัวแทนจําหนายยี่หอตางๆ โดยมีเปาหมาย ลูกคาตองพึงพอใจในการ
บริการ เพราะเรามีการบริการท่ีเหนือกวา คือ การบริการถึงบาน (ชางขางบานคุณ) ลูกคาท่ีมีสินคาช้ินใหญไมตองเสีย
คาใชจายในการขนสง พรอมท้ังบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพเฉพาะดานกวา 20 ป  มีมาตราฐานใน
อัตราคาบริการและคุณภาพการซอม การรับประกันหลังการซอม รวมท้ังการพัฒนาฝมือชางอยางตอเนื่อง 
 ปจจุบันบริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด (SSPL) มีการขยายธุรกิจงานดานประมูลภาครัฐ และเอกชน
ขนาดใหญอยางตอเนื่อง และยังคงดําเนินธุรกิจการซอมสินคาภายใตยี่หอซิงเกอรเปนหลัก อีกทั้งการบริการลูกคา
ท่ัวไป ภายใตสายดวน Hotline 0-818-404-555 เปนศูนยกลางการบริการและประสานงาน โดยมีชางบริการ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และทุกจังหวัดจํานวน 225 คน มีเครือขายสาขาจากบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
(STL) กวา 200 สาขา ท่ีใหการสนับสนุนดานงานบริการกับบริษัท SSPL. ไดครอบคลุมท่ัวถึง 

•    บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  
บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด ประกอบธุรกิจตัวแทนขายกรมธรรมประกันชีวิตใหแกบริษัทประกันภัย 

ในปจจุบัน ไดแก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยใหพนักงานขายของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน) เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเปนผูขายกรมธรรมใหแกลูกคา  

1.4  ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จะรับบริการความชวยเหลือดานเทคนิค การตลาด และบริการ

ดานที่ปรึกษาที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กับบริษัท Singer Asia Holdings B.V ซึ่งเปนบริษัทฯ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศเนเธอรแลนด  เปนบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนของบริษัทฯ และเปนบริษัทยอย
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ของบริษัท Singer Asia Limited และ Sewko Holdings Limited ซึ่งเปนผูถือหุนใหญโดยออมของบริษัทซิงเกอรประ
เทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท SAHBV จะใหคําแนะนําดานตางๆ ตามความจําเปนและสมควรและเปนไปตาม
กรอบที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กําหนด เชนการวางแผนผลิตภัณฑ การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
สินคากับผูรับจางผลิตของบริษัทเพื่อนําไปสูการผลิตตามแบบที่บริษัทตองการ รวมถึง การแกปญหาการผลิตรวมทั้ง
ชวยใหคําแนะนําทางดานการตลาดประเภทเครื่องใชไฟฟา ซึ่งเปนสินคาของบริษัท รวมท้ังใหและแนะนําขอมูลทาง
การตลาดอันเปนประโยชนแกบริษัท รวมทั้งเสนอ แนะนํา ปรับปรุง การขายสินคาและบริการแกลูกคาใหมีความ
นาเชื่อถือและไดมาตรฐานในระดับสากล ทําใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจถึงกลุมลูกคา และสามารถเพิ่มยอดขายได
อยางตอเนื่องและสรางความเชื่อถือใหกับสินคาของบริษัท โดยสัญญารับความชวยเหลือทางดานเทคนิคดาน
การตลาดขางตนมีระยะเวลา 1 ป เริ่มสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และชําระคาบริการ
ดังกลาวสําหรับป 2557 มูลคารวมของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวคิดเปนรอยละไมเกินรอยละ 3  ของมูลคา
ทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 

ดังนั้นจะทําใหบริษัทไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือทางดานเทคนิคและดานการตลาดสําหรับขอมูลใน
การผลิตสินคา การบริหารการตลาด รวมท้ังการถายทอดประสบการณจากบริษัท SAHBV เพื่อใหไดมาตรฐานสากล
เดียวกันกับบริษัทในกลุมและในเครือ 
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2.  ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 
 บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจําหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา “ซิงเกอร” 
เชน จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟาภายในบานตางๆ นอกจากนี้ยังจําหนายสินคาเชิงพาณิชย เชน เครื่องมือและอุปกรณ
ทางการเกษตร ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน ตูเติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทําน้ําหวานเกล็ดหิมะ 
เพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุมลูกคาบาน และกลุมลูกคา
เชิงพาณิชย    

การขายตรงแบบเชาซื้อโดยผานเครือขายซิงเกอรมากกวา 3,500 คน กระจายตามสาขามากกวา 200 สาขาทั่ว
ประเทศไทย ซึ่งถือวาบริษัทมีเครือขายการกระจายสินคา จักรเย็บผา เครื่องใชไฟฟาภายในบาน และสินคาเชิงพาณิชยท่ี
ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย 

สําหรับสินคาซิงเกอรสามารถแบงแยกเปน 2 กลุมผลิตภัณฑดังนี้ :- 
ผลิตภัณฑสําหรับกลุมครัวเรือน  ไดแก:- 
•    ผลิตภัณฑจักรเย็บผา เชน  จักรเย็บผา  เข็มจักร น้ํามันหลอลื่นอเนกประสงคชนิดหยอด และแบบสเปรย

พน กรรไกร เปนตน 
•   ผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เชน ตูเย็น เครื่องซักผา เตาแกส เครื่องปรับอากาศ เปนตน 
•    ผลิตภัณฑกลุมภาพ และเสียง เชน โทรทัศนจอแบน (CRT TV) แอลซีดี ทีวี (LCD TV) และแอลอีดี ทีวี 

(LED TV) ชุดจานดาวเทียม และโฮมเธียเตอร เปนตน 
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  ไดแก:- 
• กลุมตูแช เชน ตูแชแข็ง ตูแชเครื่องดื่ม ตูแชเบียร ตูแชไวน ตูแชไอศครีม และเครื่องทําน้ําหวานเกล็ดหิมะ  
• กลุมสินคาหยอดเหรียญ เชน ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน ตูเติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญ ตูน้ําดื่ม

หยอดเหรียญ ตูเติมลมหยอดเหรียญ และตูจําหนายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ เปนตน 
• สินคาเครื่องมือทางการเกษตร เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตอเนกประสงค เครื่องพนยาสะพายหลัง 

 ภายใตเครื่องหมายการคา "ซิงเกอร" บริษัทจําหนายผลิตภัณฑท้ังในระบบเงินสด และระบบเงินผอน โดย
ในระบบเงินผอน บริษัทใหเชาซื้อผานทาง บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
ถือหุนรอยละ 99.99  

การขายของบริษัท เปนรูปแบบการขายตรงผานเครือขายราน/สาขา  พนักงานขายของบริษัท และผาน
ผูแทนจําหนายซึ่งกระจายอยูท่ัวประเทศ สินคาสวนใหญท่ีบริษัทซิงเกอรจําหนาย  บริษัทจะใชวิธีผลิตแบบ OEM 
(Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่งใหผูผลิตภายในประเทศผลิตใหเกือบท้ังหมด  
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โครงสรางรายได  
โครงสรางรายไดจากงบการเงิน (รวมดอกเบีย้รับฯ) ของบริษัทตามสวนงานทางภูมิศาสตร และสายผลิตภัณฑแบงได
ดังตอไปนี้ :-  

                                                             (หนวย: พันบาท) 
มูลคาการจําหนายในประเทศ 

แยกตามผลิตภัณฑ 
2556/2013 

 
% 2555/2012 

 
% 2554/2011 

 
% 

เครื่องซักผา / Washing Machine 441,932 12 482,057 16 466,797 20 
ตูเย็น / Refrigerator 322,808 9 339,255 12 295,730 12 
ตูแช / Freezer 844,032 23 566,633 19 406,761 17 
โทรทัศน / Television 374,050 10 298,904 10 230,783 10 
จักรเย็บผา / Sewing Machine 109,583 3 96,961 3 82,444 4 
เครื่องปรับอากาศ / Air Conditioner 484,009 13 442,820 15 314,926 13 
ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือ / ATVM     459,167 13     467,937 16        481,963 20 
ตูเติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญ / Petrol 
Vending Machine 

347,627 10 123,527 4 - - 

รวมมูลคาการจําหนายในประเทศ 3,383,208 93 2,818,094 95 2,279,404 96 
ผลิตภัณฑอ่ืนในประเทศ 241,310 7 132,564 5 103,081 4 

มูลคาการจําหนายตางประเทศ - - - - - - 

รวมรายไดจากขายและดอกเบี้ยรับฯ   3,624,518 100 2,950,658 100 2,382,422 100 
 

อัตราการเพิ่ม ( ลด ) ของมูลคาการจําหนาย  2556/2013 2555/2012 2554/2011 
 22.84% 23.82% 14.68% 

 
หมายเหต ุ    บริษัทดําเนินธุรกิจขายสินคาในสวนงานทางธุรกิจเดียว และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภมูิศาสตรเดียวคือ 

             ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
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โครงสรางรายไดบริษัทยอย  
 

        ( หนวย:พันบาท )  

ประเภทธุรกิจ ดําเนิน 
การโดย 

% การถือ
หุนของ
บริษัท 

ป 2556 % ป 2555 % 

รายไดจากการขาย  
บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย (STL) STL 100.00 2,851,071 78.3 2,326,126 78.5 
ดอกเบี้ยรับจากการขายผอนชําระ       
- บ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  (SLL) SLL 99.99 773,447 21.3 0.0 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย  (STL) STL 100.00 0.0 623,833 21.0 
รายไดจากธุรกิจบริการ 

- บ. ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด  (SSPL) SSPL 99.88 2,307 0.1 0.0 
รายไดจากนายหนาประกันชีวิต 
- บ. ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  (SBL) SBL 99.70 418 0.0 614 0.0 
รายไดอ่ืนๆ       
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย  (STL) STL 100.00 12,081 0.3 13,302 0.4 
- บ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  (SLL) SLL 99.99 19 0.0 3 0.0 
- บ. ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด  (SSPL) SSPL 99.88 58 0.0 107 0.0 
- บ. ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  (SBL) SBL 99.70 59 0.0 69 0.0 

รวม 3,639,460 100.0 2,964,054 100.0 

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ   
สายผลิตภัณฑ/บริการ ลักษณะ 
 ตูเย็น  ประกอบดวยตูเย็นประตูเดียว แบบ  “ Direct Cool ”  ต้ังแตขนาด 5.8 – 6.3  คิว 

และตูเย็นสองประตูแบบ “ No Frost”  ขนาด   ต้ังแต 7 – 15.2  คิว ทั้งหมดได
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 

 ตูแชเคร่ืองดื่มและตูแชแข็ง  มีทั้งแบบตั้ง ขนาด 8.8, 11.6, 26.5, 33 และ 36 คิว และแบบนอน ขนาด  6.5, 9.5  
และ 13.5 คิว   

 ตูแชไวน    จุไวนได 48 ขวดสูงสุด 72 ขวด ระบบการควบคุมอุณหภูมิคงที่เพื่อรักษารสชาติ
ของไวน คอมเพรสเซอรรับประกัน 5 ป 

 ตูทําน้ํารอน - น้ําเย็น    ตูทําน้ําเย็น ขนาดความจุ 4.36 ลิตร รูปทรงสวยงาม เย็นจัด  ประหยัดไฟฟา 
ควบคุมความเย็นดวยเทอรโมสตรัท 

 โทรทัศน โทรทัศนสีจอแบนขนาดตั้งแต 21 และ 29 นิ้ว แอลซีดี ทีวีและแอลอีดี ทีวี ขนาด 
ต้ังแต 22, 32 และ42 นิ้ว  
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 เคร่ืองซักผา   
         แบบ 2 ถัง ก่ึงอัตโนมัติ  
        แบบถังเดี่ยว อัตโนมัติ 

 
ใสผาดานบน มีขนาดความจุต้ังแต 6.5 – 10 กิโลกรัม มีสีสรรสวยงาม  
ใสผาดานบน มีขนาดความจุต้ังแต 7.0 กก.ถึง 10 กิโลกรัม โดยมีระบบ Low 
Water Pressure ซักผาไดแมน้ําไหลเบา เฉพาะขนาด 9 กก. มีระบบ Twin power  

 จักรเย็บผา 
 ฝเข็มตรงพรอมโตะ และขา 

  
 ฝเข็มตรง-ซิกแซ็ก  

      พรอมโตะ และขา  
ซิกแซ็กริมผา 

  
กระเปาหิ้ว อิเล็คโทรนิกส 

 
 

อุตสาหกรรมฝเข็มตรง 

 
-ล็อคความยาวของฝเข็มได วงลอจักรขนาดใหญ เพิ่มน้ําหนักในการสงกําลัง 
เย็บฝเข็มตรงเพียงอยางเดียว  
- เยบ็ลวดลายซิกแซ็กไดถึง 30 ลาย หัวจักรทําจากเหล็กหลอ ทนทานกระสวย 
แบบอพอลโลฮุค ตีนกดผาแบบงับติด ใสไสกระสวยดานหนา  
- เย็บซิกแซ็กริมผาดาย 3 เสน ความเร็วรอบสูงสุด 3,000 รอบตอนาที เสาเข็ม
เอียงสะดวกตอการเย็บ ฟนสง 2 แถว  
-  จํานวน 8 – 23 ลวดลาย สามารถปรับเปนฟรีอารม ปรับตําแหนงเข็มได ใสเข็ม
ทางเดียว ตีนกดผาแบบงับติด   
-   ความเร็วรอบสูงสุด 4,500 รอบตอนาที เหมาะสําหรับเย็บผาบางถึงผาคอนขาง
หนา ระบบน้ํามันหลอล่ืนอัตโนมัติ 

 เข็มจักร  น้ํามัน  กรรไกร  
 

-เข็มจักร สําหรับใชในบานและใชในงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทขึ้นอยูกับ
การใชงาน  
-น้ํามันเปนน้ํามันเอนกประสงคสําหรับใชในบานหลอล่ืนตางๆจนถึงน้ํามันจักร
อุตสาหกรรม  
-กรรไกร  มีหลายขนาดตั้งแต 8 นิ้ว  9 นิ้ว และ 10 นิ้ว เลือกใชไดตามประเภท
ของงาน 

 ชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร 
 
  

กําลังขับ 315 วัตต ระบบ 5.1 CH ถอดรหัสแบบ Dolby Digital พรอมฟงกช่ันคา
ราโอเกะ มีชองตอไมโครโฟน 2 ชอง มีจูนเนอรรับสัญญาณวิทยุได ชองตอ
สัญญาณภาพแบบ Composite และ HDMI 

 เตาแกส 
                                                              
  

พรอมเตาอบเอนกประสงคดานลาง ที่แขวนผากันเปอนดานหนาตูอบ ประตูตูอบ
เปนกระจกทนความรอนชนิดใส มีล้ินชักดานลาง สามารถใชอุนอาหารดวย
ภาชนะแกว กระเบื้อง 

 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาดตั้งแต  9000, 12,000 และ 18,000 บีทียู 5 โปรแกรม อัตโนมัติ 
ฟลเตอรทําความสะอาดงาย ประหยัดไฟเบอร 5 และมีรีโมทคอนโทรลไรสาย 

 เคร่ืองปนเอนกประสงค มีทั้งโถบด โถปน ขนาดจุ 1.5 ลิตร ใบมีดแสตนเลส 3 กาน ปุมปรับความเร็ว5 
ระดับ ที่เก็บสายใตมอเตอรปรับความยาวสายได 

 เคร่ืองทําน้ําอุน เครื่องทําน้ําอุนระบบอิเล็กทรอนิกสขนาด 4,500 วัตต เลือกปรับอุณหภูมิได
ตามที่ตองการ พรอมความปลอดภัยสูงสุดดวยระบบ ELCB ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อ
เกิดกระแสไฟรั่ว 
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 จานดาวเทียมซิงเกอร จานดาวเทียมชนิด C Band ทางเลือกใหมในการรับชมโทรทัศน ดวยสัญญาณ
รายการโทรทัศนโดยตรงจากดาวเทียมสูผูชมตามบานเรือน ไมตองเสียคาสมาชิก 
(Free to Air) จําหนายพรอมอุปกรณติดตั้งครบชุด สะดวกงายดาย คุณภาพของ
สัญญาณภาพ และเสียงคมชัดทุกพื้นที่  

 ตูเติมเงินโทรศัทพมือถือ 
ออนไลน 

เติมเงินมือถือไดทั้ง 3 ระบบคือ 1-2 Call, Happy และ True move เติมไดครั้งละ 
10 บาท สูงสุด 100 บาทตอครั้ง พรอมระบบคืนเหรียญที่ไดรับรองการจด  
อนุสิทธิบัตรแลว  

 ตูจําหนายน้ําดื่ม 
         หยอดเหรียญ 

กรองน้ําดวยระบบ Reverse Osmosis System ไสกรองคุณภาพมาตรฐาน USA
และฆาเชื้อดวยระบบ Ozone ขนาดกําลังการผลิต 600 ลิตร และ 1,200 ลิตร 
พรอมระบบลางชองรับน้ํา และหัวจายน้ําอัตโนมัติดวยน้ํา Ozone ทุก 3 ช่ัวโมง   

 ตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญ บรรจุน้ํามันได 200 ลิตร ใชระบบอิเลคทรอนิกส คํานวณเงิน และปริมาณการ
จายน้ํามันไดอยางแมนยํา พรอมสัญญาณกันโขมยและบอลลูนดับเพลิง 

 เคร่ืองทําน้ําหวาน 
         เกล็ดหิมะ 

แบบ 2 โถปน ความจุโถละ 15 ลิตร สามารถทําเครื่องดื่มที่ตองการ เชน น้ําหวาน
หลากสี น้ําอัดลม เพื่อใหไดความเย็นจนเปนเกล็ดหิมะ มีระบบตัดความเย็น
อัตโนมัติ ตัวเครื่องคงทนดวยสเตนเลส S304 
 
 

 เคร่ืองมือทางการเกษตร เครื่องพนยาสะพายหลัง รุน SP-25L น้ําหนักเบาเพียง 10 กิโลกรัม ขนาดความจุ
น้ํายา 25 ลิตร * อัตราฉีดพน 8 ลิตร / นาที เครื่องยนต 2 จังหวะ (เบนซิน 91)  
เครื่องยนตเอนกประสงค รุน E-65F น้ําหนักเพียง 16 กิโลกรัม  เครื่องยนต
เบนซิน 4 จังหวะ ( เบนซิน 91) กําลังสูงสุด 6.5 แรงมา แรงบิดสูงสุด 13.2 นิวตัน
เมตรที่ 2,500 รอบ  
เครื่องสูบน้ํา รุน WP-30BX จําหนายพรอมสายสูบ ชนิดแข็ง ยาว 6 เมตร กําลัง
ดูดลึก 8 เมตรและสายสงชนิดออน ยาว 10 เมตร กําลังสงน้ําสูง 30 เมตร 
เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ( เบนซิน 91) กําลังสูงสุด 6.5 แรงมา เครื่องยนตเดิน
เรียบ มีระบบปองกันเครื่องยนตเสยีหายจากน้ํามันหลอล่ืนขาด 

2.2 ตลาดและภาวะการแขงขัน 
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 
กลยุทธในการแขงขัน  

บริษัทใชกลยุทธการขายตรงในระบบเชาซื้อควบคูไปกับการขายเงินสด ท้ังนี้การขายแบบเชาซื้อดําเนินไป
ภายใตการควบคุมท่ีรัดกุมโดยสม่ําเสมอเพื่อใหมีหนี้เสียนอยท่ีสุด  สินคาท่ีบริษัทจําหนายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพเทา
เทียมหรือดีกวาเมื่อเทียบกับสินคาของผูผลิตรายอื่นๆ ราคาจําหนายเงินสดของสินคาใกลเคียงกับสินคายี่หออื่น โดย
กลุมลูกคาของบริษัทเปนลูกคาในกลุมประชาชนตามตางจังหวัด โดยบริษัทไดแบงระบบการขายของบริษัทออกเปน 
2 ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบ “ Singer Direct ” เปนระบบการขายตรงผานเครือขายพนักงานขายของซิงเกอร  
2. ระบบขายสง เปนการขายผานตัวแทนจําหนาย ตลอดจนชองทางการขายตางประเทศโดยเฉพาะประเทศ



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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เพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา และพมา ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเนนสินคาจักรเย็บผา และ
อุปกรณตอพวง  สินคากลุมตูแช และตูแชไวน และเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กภายในบาน 

ทางดานกลยุทธสําหรับผลิตภัณฑในกลุมสินคาหลัก เชน  เครื่องใชไฟฟาภายในบาน โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟา
ประเภทตูเย็น และโทรทัศน ซึ่งมีอัตราการครอบครองสูง และตลาดมีอัตราการเติบโตนอย บริษัทไดใชกลยุทธในการ
เทิรนเครื่องใชไฟฟาเกาทุกประเภท ทุกยี่หอ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มยอดการขายใหสูงข้ึน ซึ่งกลยุทธนี้บริษัทยังได
ครอบคลุมไปถึงเครื่องใชไฟฟาเกือบทุกประเภทอีกดวยเชน เครื่องซักผา  ตูแช  ตูแชแข็ง ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ
ใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหดีอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้บริษัทยังไดนําสินคาใหมๆ เพื่อขยายตลาดใหครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการพาณิชย เชน 
รานโชหวย รานคาปลีก รานอาหาร รานกาแฟ หอพัก อพารทเมนทใหมากขึ้นอีกดวย เชน ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือ
ออนไลน ตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญ และเครื่องทําน้ําหวานเกล็ดหิมะ เพื่อชวยยกระดับความสามารถในการแขงขัน และ
เพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการรายยอย 
กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  
 บริษัทขายสินคาผานรานสาขาของบริษัท ซึ่งมีจํานวนกวา 200 สาขาทั่วประเทศ มีเครือขายพนักงานขาย
กวา 3,500 คน บริษัทมีการฝกอบรมพนักงานขายใหมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑเปนอยางดี ซึ่งพนักงานขาย
เหลานี้เปนกําลังสําคัญในการขยายตลาดของบริษัท บริษัทดําเนินการขายตรงเปนหลัก มากกวารอยละ 95 ของ
ยอดขายเปนการขายตรงทั้งหมด และมากกวารอยละ 80 ของยอดขายเปนการขายแบบเชาซื้อ โดยบริษัทใหเชาซื้อ
ผานบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย ถือหุนรอยละ 99.99   
 สําหรับการควบคุมคุณภาพของบัญชีเชาซื้อ บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด มีการตรวจสอบทั้ง
กอน และภายหลังการขาย โดยจัดใหมีศูนยพิจารณาสินเชื่อ (Credit Control Office) เพื่อตรวจสอบ และอนุมัติสินเชื่อ
ลูกคากอนการขาย ท้ังนี้การพิจารณาสินเชื่อลูกคานั้นจะพิจารณาทั้งจากฐานขอมูลภายในบริษัท และตรวจสอบกับ
บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลังการขายนั้นผูตรวจสอบ
บัญชี (Account Checker) จะทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเชาซื้อและขอมูลสินเชื่อวาถูกตองตามที่
ไดอนุมัติไปหรือไมโดยการไปตรวจเยี่ยมผูเชาซื้อถึงบานทุกบัญชี ปจจุบันบริษัทมีผูตรวจสอบบัญชีกวา 100  คน  
รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีเชาซื้อท่ัวประเทศ ภายใตการควบคุมและตรวจสอบของฝายสินเชื่อ 

(ข)  แนวโนมอตุสาหกรรมและภาวะการแขงขัน 
เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพจะเติบโตไดประมาณ 3.4% ในป 2556 ต่ํากวาประมาณการ เนื่องจาก  
1) การสงออกในระยะที่ผานมาเติบโตไดนอยกวาท่ีคาด  
2) การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลงมากกวาท่ีคาด  
3) การเบิกจายงบประมาณภาครัฐต่ํากวาเปาหมาย  

แตอยางไรก็ตามคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2557  จะขยายตัวประมาณ 3.0%  มีปจจัยเสี่ยงจากเหตุการณความไมสงบทาง
การเมืองที่มีแนวโนมท่ีจะยืดเยื้อ สงผลใหมีโอกาสเกิดความลาชาในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีอํานาจในการบริหารราชการได



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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อยางเต็มท่ี และอาจทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจลดลงไปอยูในระดับ  2.4%  เกิดความลาชาในการเบิกจายงบลงทุน
และโครงการลงทุนขนาดใหญตางๆ นอกจากนี้ความไมแนนอนทางการเมืองยังสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นที่เกี่ยวของ
กับทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน  สําหรับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในป 2557 จะมาจากการสงออกที่มี
แนวโนมขยายตัว 6% ตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีข้ึน โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะชดเชยอุปสงคภายในประเทศที่
มีแนวโนมชะลอตัว  

ธุรกิจเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา 
ในธุรกิจแบบเชาซื้อมีสวนแบงตลาดในประเทศอยู  2 กลุมหลักๆ ซึ่งท้ังสองกลุมมีฐานลูกคา และลักษณะที่

ตางกัน 
กลุมแรกมีผูประกอบการรายใหญในประเทศ ไดแก บจ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส  (กรุงศรีเฟรสชอยส) 

และ บมจ. อิออน  ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  ซึ่งผูประกอบการแตละรายนั้น  นอกเหนือจากการใหบริการธุรกิจเชาซื้อ
เครื่องใชไฟฟาแลวยังมีบริการสินเชื่อเชาซื้อสินคาอีกหลายประเภท เชน อุปกรณสื่อสาร เครื่องใชสํานักงาน  
เฟอรนิเจอร  รถจักรยานยนต  และรถยนต เปนตน 

กลุมท่ีสองซึ่งจะมุงเนนในดานสินคาท่ีมีอายุการใชงานยาวนาน และสินคาจําพวกเครื่องใชไฟฟาภายใน
บาน ปจจุบันคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเทานั้นที่ยังดําเนินธุรกิขการขายตรงแบบเชาซื้อ
ผานทางรานสาขา และ พนักงานขาย/พนักงานเก็บเงิน  

  จากการที่เครื่องใชไฟฟาภายในบานอันไดแก โทรทัศน และตูเย็น ซึ่งถือเปนสินคาท่ีมีสัดสวนการ
ครอบครองที่สูง จึงทําใหการเพิ่มยอดขายเปนไปไดยาก แตผูบริหารของบริษัทกลับมองวาสามารถที่จะเพิ่มยอดขาย
ไดดวยการนําหลักการตลาดของสินคาทดแทน (Replacement Market) โดยอาศัยกลยุทธตีแลก (Trade-in) สินคา
เครื่องใชไฟฟาภายในบานของลูกคาทุกชนิดทุกยี่หอมาแลกกับสินคาเครื่องใชไฟฟาใหมของซิงเกอรพรอมกับ
เงื่อนไขรับสวนลดระหวาง 1,000 – 5,000 บาท พรอมท้ังการผอนสบายๆ และการบริการอยางยอดเยี่ยมกับรานสาขา
ซิงเกอรท่ีมีอยูท่ัวประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการขยายตลาดของสินคาทุกชนิดท่ีบริษัทจัดจําหนาย 

จักรเย็บผา 
  สินคาอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ผลิตใชในชีวิตประจําวัน อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเปา รองเทา 
ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน ฯลฯ ลวนแลวแตใชจักรเย็บผาในการผลิตท้ังสิ้น จักรเย็บผาจึงเปนสินคาท่ีใชกันอยาง
แพรหลาย ท้ังในรูปของธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม รวมถึง จักรเย็บผาท่ัวไปที่สําหรับใชภายในบาน 
ตลาดของจักรเย็บผาสามารถแบงไดเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ จักรเย็บผาอุตสาหกรรมที่นํามาใชตัดเย็บ
เครื่องอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสาหกรรม และจักรเย็บผาธรรมดาที่นํามาใชตัดเย็บภายในครัวเรือน สําหรับยี่หอท่ีวาง
จําหนายอยางแพรหลายในตลาดจักรเย็บผาในประเทศไทย ไดแก  ซิงเกอร  จาโนเม  เอลวิรา   บราเดอร และจูกิ  ท้ัง
ยังมีจักรเย็บผาราคาถูกที่นําเขาจากประเทศจีนอีกหลากหลายยี่หอท่ีเขามาแขงขันกันในธุรกิจนี้   

เนื่องจากจักรเย็บผาเปนผลิตภัณฑท่ีคงทน และมีอายุการใชงานยาวนานพอสมควร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการใช
งานที่เหมาะสมกับจักรเย็บผาแตละประเภทดวย   ปจจุบันตลาดมีความตองการซื้อจักรเย็บผามากขึ้นเนื่องดวยการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑจักรเย็บผาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเปนจักรเย็บผา
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คอมพิวเตอร ท่ีมีรูปลักษณสวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด    ใชงานงาย สามารถประดิษฐงานไดหลากหลายเหมาะกับยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนไปที่กําลังนิยมงานประดิษฐท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว DIY (Do It Yourself) 

การเปลี่ยนแปลงของคูแขงที่สําคัญ 
 ในประเทศไทยมีบริษัทใหญๆ ท่ีดําเนินธุรกิจทางดานการเงินใหกับผูบริโภค (Consumer Finance)ท่ีไมใช
ธนาคาร (Non-bank) โดยท่ีมีบริษัทที่ดําเนินธุรกิจทางดานบัตรเครดิต (Credit Card) อันไดแก American Express 
(Thai) (AMEX),  General Card Services, Krungsriayuthaya Card (KCC), Krungthai Card (KTC), และ Tesco Card 
Services  สวนบริษัทดําเนินธุรกิจ Non-bank อันไดแก  AEON Thana Sinsap (Thailand) (AEONTS), Krungsri First 
Choice (KFC) และ Easy Buy  ซึ่งมุงเนนในการทําธุรกิจเชาซื้อ และสินเชื่อสวนบุคคล (Personal Loan) และSinger 
Thailand (SINGER) ท่ีมุงเนนเฉพาะธุรกิจเชาซื้อท่ีไดดําเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากวา 120 ป  
 บริษัทท่ีเปน Non-bank ดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม แตละกลุมก็มีเปาหมายของตนเอง  ดังเชน 
AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุงเนนธุรกิจทางขายแบบเชาซื้อและสินเชื่อสวนบุคคล 
(Personal Loans) กับลูกคาท่ีมีประวัติดี และมีรายไดประจําไมนอยกวา 4,000 บาท ในขณะที่ SINGER จะมุงเนนไป
ในกลุมลูกคาท่ีอยูในตางจังหวัด ซึ่งสวนใหญประกอบธุรกิจการเกษตรอันถือเปนกลุมฐานราก  บริษัทเหลานี้ดําเนิน
ธุรกิจแบบขายตรงซึ่งนําตนทุนทางการเงินพรอมคาใชจายของการใหบริการกอนและหลังการขายมารวมอยูในอัตรา
ท่ีคิดกับลูกคา 
 การแขงขันของบริษัทในกลุมเหลานี้จะแตกตางกันโดยที่บริษัทในกลุมแรก (AEONTS, KFC และ EASY 
BUY) จะแขงขันกันในเรื่องของความรวดเร็วในการอนุมัติเครดิต และอัตราดอกเบี้ย บริษัทท่ีมีกลุมลูกคาเปน
เกษตรกรในชนบทจะแขงกันในเรื่องของการรักษาความสัมพันธท่ีดีกับประชาชนในทองถิ่น และการเสนอบริการที่
ดีท้ังกอนการขาย และหลังการขาย ยิ่งไปกวานั้นการใหบริการการขายตรงที่ใหกับลูกคาก็จะตองคํานึงถึงประโยชน
ของลูกคาโดยการนําเสนอบริการ และผลิตภัณฑใหมๆ 

2.3  การจัดหาผลิตภณัฑหรือการบริการ 
การจัดหาผลิตภัณฑจักรเย็บผา หลังกลางป 2545  บริษัทไดเปลี่ยนวิธีการสั่งซื้อ  จากเดิมบริษัทใชวิธีการ

สั่งซื้อจักรเย็บผาจากบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด มาเปนการสั่งซื้อจักรเย็บผาสําเร็จรูปโดยตรง
จากตางประเทศแทน เนื่องจากตนทุนของการนําเขาผลิตภัณฑจักรเย็บผาสําเร็จรูปต่ํากวาตนทุนการผลิตและประกอบ
ภายในประเทศ   สินคาท่ีบริษัทซื้อจากผูผลิตจากตางประเทศมีมูลคาประมาณรอยละ  3  ของสินคาท่ีซื้อท้ังหมด 
 ในสวนของเครื่องใชไฟฟา  บริษัทสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตในประเทศในลักษณะของ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) กลาวคือ ผูผลิตจะผลิตสินคาภายใตเครื่องหมาย “ซิงเกอร” ใหแกบริษัทโดยผูผลิตหลักซึ่ง
ผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบานใหแกบริษัทไดแก:- 

1.    บริษัท  ไฮเออร อิเล็คทริค จํากัด (มหาชน)  สินคาท่ีผลิต ไดแก ตูเย็น เครื่องซักผา และเครื่องปรับอากาศ  
2.    บริษัท ซันโย คอมเมอเชี่ยลโซลูช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก ตูแชแข็ง ตูแชเครื่องดื่ม และ

ตูแชไวน   
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 3.    บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก ตูเย็น  เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผา  
4. บริษัท ชารปไทย จํากัด สินคาท่ีผลิต ไดแก ตูเย็น   
5. Changhong Electronics Co., Ltd. สินคาท่ีผลิตไดแก แอลซีดีทีวี  
6. บริษัท ลัคกี้เฟลม จํากัด  สินคาท่ีผลติไดแก  เตาแกส 
7.   บริษัท เอดีที ออนไลน จํากัด สินคาท่ีผลิตไดแก ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน 
8.  บริษัท เอส เซฟ ออยล จํากัด สินคาท่ีผลิตไดแก ตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญ 
9.  บริษัท ลัคกี้สตาร ยูนิเวอรแซล จํากัด สินคาท่ีผลิตไดแก ตูแชเครื่องดื่ม 
10. บริษัท แอ็นทรูเรียม เทค-ดีไซน จํากัด สินคาท่ีผลิตไดแก ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน 

 นอกจากสินคาท่ีขายภายใตเครื่องหมายการคา  ซิงเกอร  แลวบริษัทยังไดรวมมือกับบริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) และประกันภัยจาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อขยายตลาดประกันชีวิต และ
ประกันภัยเขาสูกลุมฐานลูกคาของบริษัทใหมากขึ้นดวย 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดลอม และไดมีการรณรงคใหมีการ
ใชอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมอยางหนึ่ง บริษัทไดพัฒนาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาอยางตอเนื่อง  ดังนั้นสินคาท่ีบริษัทจําหนายจึงเปนสินคาท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ยิ่งไปกวานั้น 
ตูเย็นของซิงเกอรไดพัฒนาอีกขั้นโดยใชน้ํายาทําความเย็นที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และไมทําลายชั้นบรรยากาศของ
โลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึ่งมีคาในการทําลายโอโซนเปนศูนย  
 ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอยางมีคุณภาพ เพื่อเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม และ
ผูบริโภคอยางตอเนื่อง 

2.4  งานที่ยงัไมไดสงมอบ 
 - ไมมี – 
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3.     ปจจัยความเสี่ยง 
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

เพื่อเปนการตระหนักถึงความเสี่ยงตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  บริษัทจึงไดมีการ
กําหนดหลักการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนทบทวนพรอมปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อเสริมสรางมาตรฐานและความพรอมในการรองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต   ท้ังนี้หลักการ
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง พรอมประเภทความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทสามารถสรุปไดดังนี้ 

• หลักการในการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในหลายดานดวยกัน ไดแก การบริหารความเสี่ยงดานบัญชีลูกหนี้เชาซื้อ  การ

บริหารความเสี่ยงดานตลาด การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และการ
บริหารความเสี่ยงดานอื่นๆ เชน ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อันไดแก น้ําทวม แผนดินไหว สึนามิ เปนตน โดย 
บริษัทยึดหลักการในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
 - การมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหนวยธุรกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย

หนวยธุรกิจ   ซึ่งดําเนินธุรกิจที่กอใหเกิดความเสี่ยงมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยง
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหระดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวมีความเหมาะสมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่กําหนดภายใตระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  ขณะที่หนวยงานสนับสนุนซึ่งมีหนาท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหแกหนวยธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันนั้น จะรับผิดชอบการจัดการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการซึ่งเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ 

 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงโดยหนวยงานที่เปนเอกเทศ โดยกระบวนการควบคุม
มีความเปนอิสระ  และมีหนวยงานควบคุมทําหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจอยางเปนอิสระและเชื่อถือได  รวมทั้งการควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายใตระดับที่
ยอมรับได 

 - การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร จะทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ภายใตแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 - การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกรรม โดยการบริหาร
ความเสี่ยงควรคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกรรม อีกทั้งยัง
จะตองครอบคลุมถึงทุกระดับงานภายในองคกร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหนวยธุรกิจ  โดยหนวยงานธุรกิจจะไดรับการประเมินผลงาน 
ตามประสิทธิภาพของการทํางานที่ปรับดวยความเสี่ยงแลว รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ 

• กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผล บริษัทจึงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนหลักตาง ๆ  ดังนี้ 
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 - การระบุความเสี่ยง เปนขั้นตอนที่จะมีการบงช้ีถึงความเสี่ยง ท้ังในแงของประเภทความเสี่ยง สาเหตุ 
และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความเสี่ยงท้ังท่ีเปนปจจัยภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา หรือ
คาดการณถึงความเสี่ยงท่ีบริษัทกําลังประสบอยู หรือความเสี่ยงใหมท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 - การประเมินความเสี่ยง เปนขั้นตอนที่จะมีการนําเครื่องมือ และวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมมาใชประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวนภายใตกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เปนขั้นตอนที่จะมีการติดตาม และควบคุมการดําเนินการตาม
นโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับความเสี่ยง และขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีการ
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกลาวอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

 - การรายงานความเสี่ยง เปนขั้นตอนของการรายงานความเสี่ยงประเภทตาง ๆ อยางครอบคลุม ซึ่ง
จะตองมีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ท้ังนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุนใหหนวยธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีดี ยังไดรับการออกแบบใหคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 
ท้ังท่ีเปนสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติดวย  

ความเสี่ยงทีอ่าจจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้ 

ความเสี่ยงในดานการตลาดและการขาย 
 ความเสี่ยงในดานการตลาดและการขาย หมายถึง ความเสี่ยงตอรายได หรือการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง

รายไดหลักมาจากองคประกอบ 2 สวนที่สําคัญไดแก 
1.  การจําหนายสินคา ไดแก เครื่องใชไฟฟาภายในบาน  จักรเย็บผา ตูแช ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือออนไลน 

ตูเติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญ ซึ่งสินคาเหลานี้เปนสินคาท่ีมีการแขงขันกันสูงตองอาศัยการพัฒนาดานเทคโนโลยีไป
ตามวงจรของสินคาแตละชนิดอยูตลอดเวลา แตเนื่องจากบริษัทเปนผูจัดจําหนายไมไดเปนผูผลิตดังนั้นความเสี่ยงใน
ดานเทคโนโลยีจึงไมไดมีผลกระทบโดยตรงกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ประกอบกับบริษัทไดมีการ
สืบหาผูผลิตท่ีมีความรูความสามารถในการผลิตสินคา และบริการ แตไมมีชองทางการจําหนายท่ีบริษัทสามารถเขา
ไปชวยเหลือพรอมท้ังเชิญมาเปนพันธมิตรทางการคา จึงทําใหสินคาของบริษัทมีการพัฒนาไปอยูตลอดเวลา ยิ่งไป
กวานั้นบริษัทไดมีการตั้งสํารองสินคาลาสมัย และเสื่อมคุณภาพเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกลาวบางสวนที่จะมา
กระทบกับงบการเงินของบริษัท  

2. ดอกเบี้ยรับจากการใหเชาซื้อ ซึ่งระบุไวในสัญญาเชาซื้อในอัตราคงที่ตามสภาวะการแขงขัน และอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดในขณะที่มีการขายใหกับลูกคา  ในขณะเดียวกันบริษัทก็ไดมีการกูเงินเพื่อมาใชในการดําเนินธุรกิจ
ดวยเงินกูท่ีมีท้ังระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร และสถาบันการเงินตางๆ ตลอดรวมไปถึงนักลงทุนโดยทั่วไป
และเฉพาะเจาะจง ซึ่งในเงินกูดังกลาวนั้นบริษัทไดใหมีการออกหุนกูระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในป 2555 และ
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ป2556 เพื่อมาคืนเงินกูตามสัญญาขยายระยะเวลาชําระหนี้ท่ีมีตอสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ีเปนอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว จึงทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนใหญของบริษัทคงท่ี  แตถาหากมีการข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
บริษัทก็จะใหมีการพิจารณาดูความเหมาะสมกอน แลวใหมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเชาซื้อข้ึนตามเพื่อเปนการชดเชย
ผลกระทบของตนทุนดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึน 

ความเสี่ยงดานบัญชีลูกหนี้เชาซ้ือ 
บัญชีลูกหนี้เชาซื้อถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เพราะมากกวารอยละ 80 ของการขายเปนการ

ขายแบบเชาซื้อ บริษัทจึงใหความสําคัญเปนอยางมาก เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดจากบัญชีลูกหนี้เชาซื้อ อันไดแก
การเก็บเงินไมได หนี้สูญ และการทุจริตจากบัญชีลูกหนี้  บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการตางๆ ในการกํากับดูแล
บัญชีลูกหนี้อยางเขมงวดตั้งแตข้ันตอนของการพิจารณาความนาเชื่อถือ (Credit Scoring) การติดตาม การประเมินผล 
ตลอดจนการฟองรอง การดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งถือเปนขั้นตอนของการปฏิบัติการ 
(Operation)  เพื่อใหมีการดําเนินการอยางเปนอิสระ และมุงเนนในการบริหารธุรกิจเชาซื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ป 2555 บริษัทจึงไดมีการจัดตั้งบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ข้ึนจากโครงสรางการบริหารของฝาย
สินเชื่อและบริหารความเสี่ยง (Credit & Risk Department) ท่ีแยกเปนอิสระจากการขาย และการเก็บเงินจากเดิม 
เพื่อใหการทํางานสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน สินเชื่อเชาซื้อท้ังหมดจะตองมีผูคํ้าประกันหรือหลักทรัพยคํ้าประกัน  
หลังจากที่บริษัทไดใหมีการตรวจสอบเครดิตของลูกคากอนที่จะมีการขาย โดยแผนกอนุมัติเครดิตกอนขาย (Credit 
Control Officers)  อันเปนผลทําใหยอดขายของบริษัทลดลงมาก็ตาม บริษัทก็ยังคงใหมีการตรวจสอบเครดิตของ
ลูกคากอนขายตอไป พรอมท้ังยังใหมีการขยายการตรวจสอบเครดิตกอนขายเพิ่มข้ึนอีกเพื่อใหไดบัญชีใหมท่ีมี
คุณภาพ และยังใหมีการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลของลูกคา และวิธีการปฏิบัติการดานสินเชื่อ  ใหมีความถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากบัญชีเชาซื้อ พรอมท้ังใหมีการตั้งสํารองความ
สูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากบัญชีลูกหนี้อยางตอเนื่องโดยใชหลักความระมัดระวังโดยใหมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
ทันทีท่ีมีการขายเชาซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับงบการเงิน 

ในดานการกํากับดูแล นอกจากบริษัทยังคงเนนใหมีการปฏิบัติตามนโยบายไมยอมใหมีการทุจริต (Zero 
Tolerance) ท่ีเริ่มนํามาใชตั้งแตป 2553 แลวบริษัทยังไดจัดใหมีการตอสัญญาประกันภัยพนักงานทุจริต (Employee 
Fidelity Insurance) กับบริษัทประกันภัยเปนประจําทุกป เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตภายใน
องคกร อันถือเปนมาตรการหนึ่งท่ีทําใหกําไรของบริษัทเพิ่มข้ึน 

ความเสี่ยงในการผลิต 
สินคาสวนใหญท่ีบริษัทจําหนายมาจากการจางผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งตอง

อาศัยผูผลิตท่ีมีประสบการณและความชํานาญในการผลิต โดยบริษัทไดใหมีการติดตอกับผูผลิตหลายรายไมเจาะจง
เฉพาะรายใดรายหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ เพื่อไมใหการผลิตของบริษัทถูกผูกขาดโดยผูผลิตรายใดรายหนึ่งเทานั้น อีก
ท้ังทําใหเกิดอํานาจตอรองในการสั่งซื้อสินคาเพื่อใหไดตนทุนที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ 
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ความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 การดําเนินงานของบริษัทจําเปนตองใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมท้ังจากธนาคาร สถาบันการเงิน ตลอดจน

นักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีความไมแนนอนเกิดข้ึนตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ดังนั้นบริษัทยอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคลองทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมท่ี
เกิดข้ึน บริษัทมีนโยบายการกูยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน  โดยไมเจาะจงกูจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงินใดสถาบันหนึ่งเทานั้น เพื่อกระจายความเสี่ยงและตนทุนของแหลงเงินกู  

    เพื่อใหเกิดสภาพคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีอาจจะสงผลกระทบกับการ
ดําเนินงานและตนทุนทางการเงินของบริษัท บริษัทไดมีการออกหุนกูระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุคิด
เปนสัดสวนเทากับ 80.4% ของเงินกูท้ังหมดโดยมีหุนกูดังกลาวท่ีจะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเทากับ 16.3% 
สําหรับสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อพิจารณาจากอัตราสวนหมุนเวียน (Current Ratio) ของบริษัท  
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 เทากับ 2.8 เทาอันประกอบดวยเงินกูระยะสั้นและหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระคืนภายในหนึ่งป
เทากับ375ลานบาทโดยมีความเสี่ยงในการกอหนี้ของบริษัท(Leverage Ratio) เทากับ 1.27 เทาซึ่งถือวาอยูในระดับต่ํา 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนมีผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัทในดานของการนําเขา
สินคาจากตางประเทศ โดยเฉลี่ยมีมูลคาไมเกินรอยละ 3 ของยอดขายของบริษัทซึ่งมีผลกระทบเล็กนอยกับตนทุน
ของสินคาท่ีนําเขาอันไดแก จักรเย็บผา แตบริษัทก็สามารถลดผลกระทบดังกลาวไดจากการขึ้นราคาขาย ประกอบกับ
การลดอัตราภาษีนําเขาของจักรเย็บผาจากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปดการคาเสรี (Free Trade 
Agreement- FTA) กับประเทศจีน 

 ความเสี่ยงจากการปฎิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงิน (Covenant) /ผิดนัดชําระหนี้/ภาระการลงทุนในอนาคต 
ในการกูยืมท้ังจากธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนนั้น ไดมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญที่บริษัทตองปฏิบัติอัน
ไดแก อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ไมเกิน 3 : 1 และอัตราสวนเงินกูท่ีมีดอกเบี้ยตอสวนของผู
ถือหุนตองไมเกิน (Interest Bearing Ratio) ไมเกิน 2:1 ซึ่งจากงบการเงินสําหรับป 2556 ลาสุด บริษัทก็ยังรักษา
อัตราสวนทั้งสองอยูในระดับที่ต่ํา โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทอยูท่ี 1.27 เทาและอัตราสวน
เงินกูท่ีมีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนอยูท่ี 0.80 เทา เวนแตเปอรเซ็นตของ NPLสําหรับมูลคาของลูกหนี้ท่ีคางชําระ
เกินกวาสามเดือนซึ่งไดกําหนดไวกับธนาคารแหงหนึ่งไมเกิน 5% แตเมื่อผลปราฏวาอยูท่ี 5.98% ซึ่งในกรณีนี้ บริษัท
ไดมีการไปแจงใหธนาคารแหงนั้นทราบแลว และก็ไดมีการอนุโลมใหแลว พรอมกับจะใหมีการกําหนด อัตราสวนนี้
ใหม เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทตอไป ในเรื่องของการปฎิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินเปนเรื่องท่ี
บริษัทจะตองปฏิบัติตาม หากเงื่อนไขใดไมสามารถปฏิบัติไดก็จะตองใหมีการเจรจา พรอมใหเหตุผลใหผูใหกูทราบ 
เพื่อใหผูใหกูนั้นๆ เขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจ และขอจํากัดของบริษัทเพราะแตละบริษัทก็จะมีปจจัยในการ
ดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันไมสามารถที่จะมาใชเงื่อนไขการกูยืมท่ีเหมือนกันได มิฉะนั้นแลวจะทําใหเกิดการผิด
สัญญาการกูยืมอันอาจนํามาซึ่งการผิดนัดชําระหนี้ได 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐบาล 
 ธุรกิจเชาซื้อนี้เปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูงมากทําใหรัฐบาลใหความสําคัญที่จะเขามาควบคุม โดยการ

จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ข้ึนมาดูแลมิใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจเชาซื้อเอาเปรียบ
ผูบริโภค และในขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศใหธุรกิจใหเชาซื้อ
เครื่องใชไฟฟาเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544  เพื่อนํามาเปนหลักปฏิบัติในเรื่องการกําหนดอัตราดอกเบี้ย 
คาธรรมเนียมการผิดนัดชําระหนี้ หรือคาปรับในการชําระหนี้ลาชา  ซึ่งอาจทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกับผูบริโภคได 
ตลอดจนการออกกฏหมายใหผูประกอบการคาตองมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินคา (Product Liabilities) ตอ
ผูบริโภค  ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อของบริษัท ตลอดจนการรับประกัน
สินคาท่ีจําหนายใหสอดคลองกับแนวทางที่ทางราชการกําหนดพรอมกับติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวตลอดเวลา 
เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหการดําเนินงานของบริษัทสอดคลองกับกฏระเบียบของรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากการที่
บริษัทไดรับประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ในดานการจัดทําฉลากสินคา การโฆษณาสินคา และสัญญาเชาซื้อท่ีเปน
ธรรมตอลูกคา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ตอเนื่องถึงป 2551 ในฐานะผูประกอบการ
ท่ีพิทักษสิทธิผูบริโภค เปนตน 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
 จากเหตุการณอุทกภัย แผนดินไหว และสึนามิ ท่ีผานมาจะพบวา ภัยธรรมชาติไดเขามาเปนปจจัยท่ีสําคัญใน

การดําเนินธุรกิจอันหนึ่งท่ีบริษัทจะตองใหความสําคัญ เพราะมันจะสงผลใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน และ
ธุรกิจของบริษัทได ความเสี่ยงนี้เปนความเสี่ยงท่ีบริษัทไมสามารถหลีกเลี่ยงได แตสามารถลดความเสียหายหรือ
หาทางปองกันไดดวยการเตรียมพรอม ภายใตความรวมมือระหวางพนักงานทุกคนที่จะปกปองทรัพยสินของบริษัท 
เพราะบริษัทไดมีการมอบหมายใหผูจัดการรานทําการบริหารรานเสมือนหนึ่งเปนเจาของหรือผูประกอบการ 
(Entrepreneur) เองที่จะตองปกปองและดูแลทรัพยสินภายในราน รวมท้ังธุรกิจของบริษัทเสมือนหนึ่งเปนของตนเอง 
อีกทั้งรานของบริษัทนั้นตั้งกระจายไปตามพื้นที่ตางๆ ท่ัวประเทศไทย อันถือเปนการกระจายความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน กลาวคือหากมีภัยธรรมชาติเกิดข้ึนท่ีทองท่ีหนึ่ง รานอื่นๆ ท่ีอยูในทองท่ีอื่นก็ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจตอไป
ไดโดยไมหยุดชะงัก ยิ่งไปกวานั้นลักษณะของการดําเนินธุรกิจของบริษัทก็อาศัยการเดินตลาด (Canvassing) ท่ีไมได
เปนการขายที่รานเทานั้น ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจึงไมไดทําใหการขายของรานหยุดลงแมจะเกิดน้ําทวมท่ีรานก็ตาม  
ดังไดปรากฏแลวกับเหตุการณน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในหลายจังหวัดในภาคกลางและกรุงเทพฯ ท่ีผานมา แตผลการขาย
และการเก็บเงินของบริษัทก็ยังดําเนินตอไปไดและก็สามารถฟนตัวกลับมาอยูในภาวะปรกติไดภายในระยะเวลาสั้นๆ  
และเพื่อเปนการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทรัพยสิน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ บริษัทก็ยังไดมีการโอนความเสี่ยงนี้
ดวยการทําประกันภัยท่ีเรียกวา All Risk กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดวย 

ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทย 
 บริษัทตระหนักดีวา การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีความเสี่ยงท่ีอาจเผชิญกับภัยคุกคามตาง ๆ ท่ีอาจมาจาก
สภาวะความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งจากสถานการณดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงกับชีวิตและทรัพยสิน รวมถึง
ความปลอดภัยของพนักงาน และสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได บริษัทจึงไดเตรียม
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ความพรอม ติดตาม และวิเคราะหสถานการณอยางตอเนื่อง  หากมีแนวโนมท่ีจะเกิดเหตุการณรุนแรงก็จะใหมีการ
ติดตามและวิเคราะหสถานการณอยางใกลชิด สื่อสารแจงสถานการณ และขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภั ยไปยัง
ผูเกี่ยวของ และเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทและเตรียมแผนความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่ งรวมถึงการเตรียมความพรอมระบบ ITการทํางานที่บาน และการทํางาน
ท่ี Backup Office 

ความเสี่ยงจากทรัพยากรบุคคล 
 ทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท และเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความ
เสี่ยงตอการดําเนินงานของบริษัทได เชน การเกษียณอายุ  การลาออก เปนตน ท่ีอาจจะมีผลท่ีทําใหเกิดการหยุดชะงัก
ของธุรกิจได  บริษัทจึงไดใหความสําคัญกับพนักงานทุกคน และดูแลเอาใจใสทุกขสุขของพนักงานทุกคนเสมือน
หนึ่งเปนคนในครอบครัวเดียวกัน พรอมสนับสนุนใหทํางานตามตําแหนงท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความสามารถ และ
ดวยการฝกอบรมพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ บริษัทไดมีการตั้งสํารองกองทุนพนักงานเกษียณอายุ 
(Retirement Funds) เพื่อมิใหมีผลกระทบกับงบการเงินเมื่อมีพนักงานเกษียณอายุเกิดข้ึน 
ความเสี่ยงจากการยึดสินคาคนื 
 ปกติธุรกิจเชาซื้อมีความเสี่ยงในดานการยึดสินคาคืน และถือเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ถึงแมการยึดสินคาคืน
นั้นเปนความเสี่ยงตอการลดลงของยอดขาย และมีผลทําใหสินคาคงเหลือมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกดานหนึ่งก็ถือเปน
การชดเชยตอความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการหยุดชําระเงินของลูกคาได เพราะบริษัทยังสามารถนําสินคา
เหลานั้นมาจําหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย อันถือเปนกลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง 

การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการหมายถึง  ความเสี่ยงเนื่องจากความผิดพลาด  หรือความไมเพียงพอของ

กระบวนการทํางาน พนักงาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณหรือปจจัยภายนอก ซึ่งทํา
ใหไดรับความเสียหายตอรายไดหรือบัญชีเชาซื้อของบริษัททั้งทางตรง และทางออม 

• แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการปรากฏอยูในทุกกระบวนการของหนวยงาน  รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ลูกคา รวมท้ังผูถือหุน  บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการเสมอมา และไดมีนโยบายใหดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ รวมถึงไดมีการพัฒนากรอบ
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหทุกหนวยงานมีการบริหารความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยง และประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน มี
การบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ  มีมาตรฐานเดียวกัน  มีการประเมิน และปองกันความเสี่ยงกอนที่จะเกิดความ
เสียหาย นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงสามารถเห็นภาพรวมของความเสี่ยง เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล 
สามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจสําหรับธุรกิจ รวมท้ังสอดคลองตามขอกําหนดของกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงสําหรับ
ธุรกิจใหมๆ และระบบงานใหมตางๆ ท่ีนํามาใช อันไดแก การจัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประทศไทย) จํากัด เพื่อ
มาดําเนินการธุรกิจเชาซื้อ และการเปลี่ยนชื่อของ บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด มาเปน บริษัท      
ซิงเกอรเซอรวิสพลัส  จํากัด เพื่อมาดําเนินธุรกิจใหบริการซอมใหกับลูกคาของบริษัทถึงบาน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจ
และระบบงานใหมดังกลาว  มีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได  และมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสม  กอนที่จะ
เริ่มใหบริการแกลูกคา  
 ท้ังนี้บริษัทยังคงมุงท่ีจะพัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการตลอดจน
เครื่องมือท่ีทันสมัยมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ   
4.1 ท่ีดิน อาคาร และเครื่องจักร 
  จํานวนรานสาขาทั้งหมด 214 สาขา บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  และอาคารรวม 52 แหง  ท่ีเหลือเปน
รานสาขาที่บริษัทเชาซึ่งรวมทั้งอาคารที่ใชเปนสํานักงานใหญ ปจจุบันสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 72 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม ช้ัน 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โดยเชาจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม 
ดวยสัญญาเชาท่ีมีอายุการเชา 3 ปสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 14  มกราคม 2558  โดยในสัญญาเชากําหนดคาเชาพื้นที่รวม
เปนเงิน  602,000 บาทตอเดือน และคาบริการรวมเปนเงิน 367,950 บาทตอเดือน นอกจากนั้นก็จะมีการเชาอาคาร
คลังสินคาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีบริษัททําสัญญาเชาเปนระยะเวลา 3 ป จากบริษัท จอลลี่ แลนด จํากัด โดยมี
ราคาคาเชา   เดือนละ 308,000 บาท ซึ่งสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 ธันวาคม 2557   
       มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ของ บมจ. ซิงเกอร 
ประเทศไทย และบริษัทยอย มีจํานวนเทากับ  360,722,308.- บาท     

4.2 บริษัทหรือบริษัทยอยไมไดประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
  - 

4.3 สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 สิทธิบัตร ไมมี   

    เคร่ืองหมายการคา 
เครื่องหมายการคา  “ SINGER ”  และ “ SINGER AT HOME WORLDWIDE ” 

และ ช่ือในทางการคา “ ซิงเกอร ” ท่ีบริษัทใชอยูนั้น เปนไปตามสัญญาอนุญาตการใชเครื่องหมายการคา 
(Trade Mark License Agreement) โดยบริษัทตองจายคาเครื่องหมายการคาดังกลาวใหกับ Singer 
Asia Limited ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิเฉพาะสินคาที่ใชเครื่องหมาย 
SINGER เทานั้น  ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาที่ทํารวมกัน 

คาธรรมเนียมการบริการ (Consultancy Agreement) เปนคาใชจายท่ี Singer Asia Holding B.V.
โดยใหบริการความชวยเหลือดานเทคนิคการตลาด และบริการดานที่ปรึกษาที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท โดยคํานวณจากรอยละ 1.0 ของยอดขายสุทธิ รวมกับดอกเบี้ยรับจากธุรกิจผอนชําระเงินตามที่
ปรากฏในงบการเงินประจําป ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาที่ทํารวมกัน 

 
บัตรสงเสริมการลงทุน       ไมมี  

 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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4.4   เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
          รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ มีดังนี้  

                                                                  
      ชื่อบริษัท            ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ   ทุนที่เรียก       % การถือหุน        มูลคาเงินลงทุน  

                                              ชําระแลว                (ตามราคาทุน)  
                                    (บาท)                (บาท)   
บริษัทยอย        
 
บริษัท ซิงเกอร                ประกอบธุรกิจนายหนาคา    200,000       99.70       199,400 
(โบรคเกอร)                 กรมธรรมประกันชีวิต                    
จํากัด 
 
บริษัท ซิงเกอร            บริการ    5,000,000      99.88      4,994,000 
เซอรวิสพลัส             
จํากัด                      
 
บริษัท ซิงเกอร            ธุรกิจเชาซื้อเครื่องใชไฟฟา           1,450,,000              99.99                1,449,997,000 
ลีสซิ่ง  (ประเทศ           ในบาน จักรเย็บผา สินคา 
ไทย) จํากัด                     เชิงพาณิชย และสินคาอื่นๆ 
 
บริษัทรวม         ไมมี  
 
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยเหลานี้จะยังคงการถือหุนในสัดสวนที่เทาเดิม ท้ังนี้
คณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอยเปนผูบริหารท่ีคณะฝายจัดการคัดเลือกจากผูบริหารภายในบริษัท ใหทํา
หนาท่ีควบคุมดูแลในการดําเนินงานของบริษัทยอย   เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักในการประกอบกิจการของ
บริษัท  บริษัท มีเงินลงทุนรวมในบริษัทยอยเทากับ 1,455.19 ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.95 ของสินทรัพย
รวม    

 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
ปจจุบัน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่มี

นัยสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 40/2540 (ฉบับประมวล)  
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 

ชื่อ  บริษัท  ซิงเกอรประเทศไทย  จํากัด  (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่   0107537000050    
ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
เลขที่ 72  อาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 17   ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท : 0-2352 4777   โทรสาร  : 0-2352 4799 
ศูนยบริการลูกคา (Call Center) : 0-2234-7171       
ศูนยบริการ Hot Line: 08-1840-4555 
Home page  : www.singerthai.co.th 
ธุรกิจหลัก 

• จําหนายเครื่องใชไฟฟา, จักรเย็บผา, สินคาเชิงพาณิชย และอื่นๆ ภายใตการขายเงินสด  
• บริการผอนชําระ 
• บริการหลังการขาย, บํารุงรักษา และซอมเครื่องใชไฟฟา 

รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท  ท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก  จํากัด 
20   อาคารบุปผจิต  ช้ัน 7-9   ถนนสาทรเหนือ  แขวงสลีม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 
ผูตรวจสอบบัญชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 50-51 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  
นายทะเบียน 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
62 รัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
ผูแทนผูถือหุนกู 
ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู และตัวแทนชําระเงิน 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 
270,000,000  บาท ( หุนสามัญ  270,000,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ  1 บาท ) 
ทุนชําระแลว : 270,000,000 บาท 
วันที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
28  มิถุนายน  2527 
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 สวนที่ 2- หนาที่ 27 

 

สวนที่ 2  :   การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
7.  ขอมูลหลกัทรัพยและผูถือหุน   
  
7.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 
      ทุนจดทะเบียน        :     270,000,000 บาท (สองรอยเจ็ดสิบลานบาท) ประกอบดวยหุน 

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

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

 (2) โครงการออกและเสนอขายหุนกู ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งท่ี 45 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2555 มีมติยืนยนัออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 750 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดสรุปดังนี้ 

“หุนกูของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2556” 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.65 ตอป จายดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายุหุนกู จํานวนที่เสนอขายรวม 150,000 บาท  
คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 150,000,000 บาท มุลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 

“หุนกูของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี  1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2557” 
ปท่ี 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.90 ตอป ปท่ี 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 ตอป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 4.95 
ตอป จายดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายหุุนกู จาํนวนที่เสนอขายรวม 150,000 หนวย คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 150,000,000 
บาท มุลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 

“หุนกูของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี  1/2555 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2558” 
ปท่ี 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 ตอป ปท่ี 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.30 ตอป ปท่ี 3 อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอย
ละ 5.50 ตอป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 5.27 ตอป จายดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายหุุนกู จาํนวนที่เสนอขายรวม 
250,000 หนวย คิดเปนมลูคาท้ังสิ้น 250,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 
1,000 บาท 

“หุนกูของบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี  1/2555 ชุดท่ี 4 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2559” 
ปท่ี 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.20 ตอป ปท่ี 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.40 ตอป ปท่ี 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอย
ละ 5.50 ตอป ปท่ี 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.90 ตอป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 5.50 ตอป จายดอกเบี้ยรายเดือน 
ตลอดอายุหุนกุ จํานวนที่เสนอขายรวม 200,000 หนวย คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 200,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 
1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 
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โดยเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูใหแกผูลงทุนสถาบัน
และผูลงทุนทั่วไป อันดับความนาเชื่อถือของผูกู “BBB” แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง 
จํากัด วันที่ 21 มีนาคม 2555 ผูจัดการจัดจําหนาย บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

 (3) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR)  
 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีหุนสามัญของบริษัทเปน        

หลักทรัพยอางอิง จํานวน  2,537,110 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.94  ของทุนที่เรียกชําระแลว 
ซึ่งไมมีสิทธิในการออกเสยีงของผูถอืหุน  อันเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จํากัด ไมใช
สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถือหุน 

 
  •    ปจจุบันบริษัทไมมีหุนบุริมสิทธิ   

•    พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุนในอนาคต  - ไมม ี
 

•    ตลาดรองของหลักทรัพยในปจจุบัน  
 

หุนสามัญของบริษัทปจจุบันซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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7.2 ผูถือหุน   
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ  วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2557 มีดังนี้:-   

ลําดับที่ 
 

ช่ือ – สกุล 
 

จํานวนหุน 
 

% ของจํานวนหุนทั้งหมด 
 

1 SINGER (THAILAND) B.V. 108,000,000 40.00 
2 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 13,489,000 4.996 
3 นางมยุรี วงแกวเจริญ 6,500,000 2.407 
4 บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จํากัด (มหาชน) 5,400,000 2.000 
5 นางวราณี เสรีววิัฒนา 5,000,000 1.852 
6 นายอนุชา อาวลีาสกุล 4,018,500 1.488 
7 นางวัชรี ธรรมาภิมณฑ 3,879,700 1.437 
8 นายศุภฤกษ มงคลสมัย 3,101,000 1.149 
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 2,632,310 0.975 
10 นางอังคณา  อยางเจริญ 2,490,000 0.922 
11 นายชัยยุทธ อนุวัตเมธี 2,099,999 0.778 
12 นายพีรวัฒน ธรรมาภิมณฑ 1,979,800 0.733 
13 นายณภัทร ปญจคุณาธร 1,800,000 0.667 
14 นางศิริพรรณ  เตชะนินทร 1,778,800 0.659 
15 นายอมรวัฒน  ถิรกฤตพร 1,650,000 0.611 
16 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ 1,500,100 0.556 
17 นายอดิศัย  เลิศรัตนสกุลชัย 1,450,000 0.537 
18 นายมานิต สิทธิพรบุญเลิศ 1,400,000 0.519 
19 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 1,383,770 0.513 
หมายเหตุ    ผูลงทุนสามารถคนหาขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก www.singerthai.co.th  กอนการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 

ผูถือหุนรายใหญที่เปนนิติบุคคล 

 SINGER  (THAILAND)  B.V.   เปน  HOLDING COMPANY  จดทะเบียนนิติบุคคลที่ประเทศเนอรเธอรแลนด 

7.3  การออกหลักทรัพยอ่ืน 
        ยังไมมีขอมูล 
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7.4  นโยบายการจายเงินปนผล    
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไร

สุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได  สํารองตามกฏหมายและสํารองอื่นๆ ในแตละป ท้ังนี้การจายเงินปนผล
จะขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทุนตางๆ ในอนาคต 

ตารางการจายเงินผล 3 ปยอนหลัง  มีดังนี:้-  
                                                                   พ.ศ 2556               พ.ศ. 2555              พ.ศ. 2554             (บาท) 
เงินปนผลระหวางกาล                                                -                                 -                             -                                     
เงินปนผลงวดสุดทาย    *                                         0.45                         0.30                         0.20                              
รวมเงินปนผลจาย                                      0.45                         0.30                         0.20            
มูลคาหุนละ                                                                    1                              1                                1                                     
* ตามมติของคณะกรรมการครั้งท่ี 200 เมือ่วนัที่ 28 กุมภาพันธ 2557 เพือ่เสนอใหผูถอืหุนอนุมัติ ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 47 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 
หมายเหตุ    1. บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท 
              เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547  
         2.  บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  จายเงินปนผลตั้งแตป  2527  เปนตนมา 

บริษัท ซิงเกอร ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 
                                                                   พ.ศ 2556               พ.ศ. 2555              พ.ศ. 2554             (บาท) 
เงินปนผลระหวางกาล                                                  -                                 -                             -                                     
เงินปนผลงวดสุดทาย    *                                         25.00                             -                             -                              
รวมเงินปนผลจาย                                      25.00                             -                             -            
มูลคาหุนละ                                                          1,000.00                             -                             -                                  
* ตามมติของคณะกรรมการครั้งท่ี 7 เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ 2557 เพื่อเสนอใหผูถือหุนอนมุัติ ในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 3 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 

• นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
เนื่องจากบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนเกินกวารอยละ 99 ในบริษัทยอยดังนั้นการ

จายเงนิปนผลจึงข้ึนอยูกับความตองการของผูถือหุนใหญตามความเหมาะสมภายใตกฎหมายที่กําหนด 
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8. โครงสรางการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 การจัดการ : โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะฝายจัดการ 

คณะกรรมการ 
พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี  ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
นายบุญยง ตันสกุล    กรรมการผูจัดการใหญ 
นายอุดม  ชาติยานนท  **   กรรมการอิสระ 
นายลักษณะนอย  พึ่งรัศมี***  กรรมการอิสระ 
นายคริสโตเฟอร  จอหน  คิง  กรรมการอิสระ 
นายพิพิธ พิชัยศรทัต    กรรมการอิสระ 
นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน  กรรมการ 
นายกาวิน จอหน วอลคเกอร  กรรมการ 
นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ    กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายลักษณะนอย  พึ่งรัศมี***  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายพิพิธ พิชัยศรทัต    กรรมการตรวจสอบ 
  นายคริสโตเฟอร จอหน คิง    กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
นายคริสโตเฟอร  จอหน  คิง   ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 
     คาตอบแทน 

  นายพิพิธ พิชัยศรทัต                กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 
  นายกาวิน จอหน วอลคเกอร  กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน  
 
หมายเหตุ   **   ถึงแกกรรมเมื่อวันที่  31 กรกฏาคม 2556 
                *** แตงตั้งเมือ่วันที่  8 พฤศจิกายน 2556 
(โดยคุณสมบัติของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไมมีขอยกเวนและ
เงื่อนไขใดๆ) 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม

ตามความจําเปน  บริษัทมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดสง
หนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา กรรมการทุกทานสามารถ
แสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระและไมขึ้นกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ในป 2556 ที่ผานมาคณะกรรมการ
บริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 5 ครั้ง โดยเปนการประชุมที่กําหนดไวลวงหนาทั้งป  4  ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 
ครั้ง ในการประชุมแตละครั้งไดมีการจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมในแตละวาระใหกับกรรมการ
บริษัทแตละทานลวงหนา เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ และบริษัทมีการ
ประชุมผูถือหุนในป 2556 จํานวน 1 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2556  ของ
กรรมการแตละทานสรุปได  ดังนี ้

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2556 
 

รายชื่อกรรมการ 
              

วาระการดํารง
ตําแหนง 

การประชุม (คร้ัง) / ป 
สามัญประจําป 
ผูถือหุนครั้งท่ี 

46  

คณะกรรมการ   
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
1. พลเรือเอก ม.ล. อัศนี  ปราโมช เม.ย. 55 – เม.ย. 58 1/1 4/5 - - 
2. นายอุดม  ชาติยานนท **  เม.ย. 56 – เม.ย. 59 1/1 2/3 2/2 2/2 
3. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง     เม.ย. 56 – เม.ย. 59 1/1 5/5 4/4 2/2 
4. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน * เม.ย. 56 – เม.ย. 59 1/1 3/5 - - 
5. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต  เม.ย. 57 – เม.ย. 40(ก) 1/1 5/5 4/4 - 
6. นายกาวิน จอหน วอลคเกอร * เม.ย. 57 – เม.ย. 40(ก) -/1 1/5 - 2/2 
7.  นายบุญยง  ตันสกุล  เม.ย. 55 – เม.ย. 58 1/1 5/5 - - 
8.  นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ  เม.ย. 57 – เม.ย. 40(ก) 1/1 5/5 - - 
9. นายลักษณะนอย  พ่ึงรัศมี*** เม.ย. 56 – เม.ย. 59 - - - - 

หมายเหตุ       *   กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ  และมีถิ่นพํานักอยูท่ีตางประเทศ 
       ** กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
           และ ถึงแกกรรมเมื่อวันที่  31 กรกฏาคม 2556 

 *** กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 
และ แตงตั้งเมื่อวันที่  8 พฤศจกิายน 2556  

(ก) กรรมการผูท่ีจะพนจากตําแหนงตามวาระในเดือน เม.ย 57  จะมีการเสนอชื่อเพื่อถูกเลือกใหกลับเขามา 
ดํารงตําแหนงกรรมการตามวาระใหมอีกครั้งหนึ่ง  ในการประชุมผูถือหุนประจําป  2557 ณ วันที่ 25 เม.ย 2557 นี้  
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8.2   ผูบริหาร 
ฝายจัดการ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

  นายบุญยง ตันสกุล    กรรมการผูจัดการใหญ 
  นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
  นายคณิศร  นุชนาฏ   ผูอํานวยการฝายขาย 
  นายสมพร  กิจทวีสินพูน   ผูอํานวยการฝายการตลาด 

 
ฝายจัดการ บริษัท ซิงเกอร ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด  

 
นายสยาม  อุฬารวงศ   กรรมการผูจัดการ 
 

Organization Chart 

คณะกรรมการ
Board of Directors

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

Nomination & 
Remuneration Committee

ผูจดัการฝายทรพัยากรบุคคลและบริหาร
HR & Administration DEPT. Manager

เลขานกุารบริษัท
ผูจดัการฝายนกัลงทนุสัมพนัธและส่ือสารองคกร

Company Secretary
IR & Public Communication  Manager

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน

Controller & Finance Director

กรรมการผูจัดการใหญ
Chief Executive Director

ฝายตรวจสอบภายใน
Internal Audit DEPT.

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ผูอํานวยการ
ฝายขาย

Sales Director

ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด

Marketing Director

 
8.3   เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้ง นางสาวจันทรจิรา  กองทองสมุทร เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนผูท่ีมี
คุณวุฒิ และประสบการณท่ีเหมาะสม เปนผูรับผิดชอบและทําหนาท่ีเลขานุการบริษัทโดยมีหนาท่ีในการดูแลให
บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทไดผานการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 2, 
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หลักสูตรพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุนที่ 22 และหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี
เกี่ยวของกับบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการ
สนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8.4  คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษทั สําหรับป 2556 
คาตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของ

กรรมการบริษัท ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส คาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน การพิจารณาไดเปรียบเทียบจากคาตอบแทนกรรมการของบริษัทตางๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย โดยใชขอมูลประกอบจาก “ ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ประจําป 
2555 ” ซึ่งจัดทําโดย  “ฝายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ไดขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงาน
ท่ีเพิ่มข้ึน   

คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่กําหนดโดยผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท คาตอบแทนดังกลาวเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการดําเนินงานของผูบริหาร
แตละทาน  

จํานวนคาตอบแทนในป 2556 : บริษัทไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอยีดดังนี้ 
1.   คาตอบแทนกรรมการ :  ท่ีเปนตัวเงิน  

ช่ือ –สกุล 
บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย  บ.ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

รวม 
ตําแหนง คาตอบแทน 

(บาท) ตําแหนง คาตอบแทน 
(บาท) 

พลเรือเอกหมอมหลวง อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ 

430,000 ประธานกรรมการ 
 

80,000 
 

510,000  

 
นายอุดม  ชาติยานนท ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

161,300 
 

268,700 
 

 - 

กรรมการ 50,000 
 

480,000  
 

นายคริสโตฟอร จอหน คิง ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

 
 

 - 
129,000 
268,700 

กรรมการ 
 

50,000 
 

447,700  
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นายพิพิธ  พิชัยศรทัต  กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

129,000 
268,700 

 
 - 

กรรมการ  50,000 
 

447,700  
 

 รวมทั้งหมด      1,655,400 รวมทั้งหมด  230,000  1,885,400  

หมายเหตุ   ผูบริหารท่ีเปนกรรมการบริษัท ไมไดรับคาตอบแทน 
2.      คาตอบแทนกรรมการ :  ในรูปแบบอื่น ๆ 

         ไมมี  
3. คาตอบแทนผูบริหาร : ท่ีเปนตัวเงิน  

                                          รายการ 
 

                        พ.ศ. 2556 
   จํานวนราย           บาท 

 
โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส  และเงินรางวัล 

 

      
          5 

 
28,634,540.- 

4.     คาตอบแทนผูบริหาร: ในรูปแบบอื่น ๆ 
                                          รายการ 

 
                      พ.ศ. 2556 

   จํานวนราย          บาท 
โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ             5      1,030,442.- 

 
หมายเหตุ   การเปดเผยคาตอบแทนของผูบริหารเปนคาตอบแทนรวม และจํานวนผูบริหารท่ีเปดเผยคาตอบแทน 
เปนไปตามนิยามที่ประกาศกําหนด และมีความสอดคลองกับจํานวนผูบริหารท่ีเปดเผยตาม Organization Chart 
ของบริษัท 
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8.5  บุคลากร 
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด  4,288 คน  โดยเปนพนักงานของบริษัทยอย 359 คน  ในป  2556  บริษัทไดจาย

ผลตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 842.7 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานในบริษัทยอยจํานวน 
65.3 ลานบาท   ซึ่งผลตอบแทน ไดแก  เงินเดือน  คาลวงเวลา  เงินชวยเหลือคาครองชีพ  เงินโบนัส  เงินสงเสริม
การขายและเก็บเงิน  เงินรางวัล  เงินสมทบประกันสังคม  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เงินสมทบกองทุนเงิน
สะสม   
จํานวนพนักงานและผลตอบแทน 

ประจําป 2556 
บริษัท  

ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัทยอย  
บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง  
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัทยอย 
บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส 

จํากัด 
พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม/
บริการภาคสนาม (คน) 

3,677 83 173 

พนักงานในสํานักงานกลาง (คน) 238 55 44 
ผูบริหาร (คน) 14 4 - 
คาตอบแทน (ลานบาท)  777.4   32.4   32.9  

การบริหารจัดการดานบุคลากรแบงไดเปน  2 ดาน หลัก ๆ ดังตอไปนี้ 
1.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ( Human Resource Management: HRM) 

1. การออกแบบและกําหนดหนาท่ีการทํางาน ( Job Designing & Job Description ) จัดทําโครงการทบทวน
และออกแบบใบกําหนดหนาท่ีการทํางานทุกฝายงาน 

2. การวางแผนอัตรากําลังพนักงาน ( Personnel Planning ) จัดใหมีการทบทวนและสํารวจจํานวนพนักงาน
เพื่อใหถูกตองกับระบบขอมูลพนักงานในฐานทะเบียนประวัติ ระบบ HRMS เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
บริหารจัดการในการวางแผนจัดทําอัตรากําลังพนักงาน 

3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ( Recruiting & Selecting ) ใชชองทางผานการหาพนักงานขายโดย
ตัวแทนขาย  ผูจัดการหนวย หรือผูจัดการสาขา  โดยบริษัทไดเพิ่มชองทางในการสรรหาโดยสื่อ
ประชาสัมพันธทางอินเตอรเนต หนังสือสมัครงานสวนกลางและทองถิ่น เขารวมกับกรมจัดหางานเพื่อคัด
รายช่ือกลุมเปาหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน การจางงาน การบรรจุพนักงาน และระบบขอมูล
ทะเบียนประวัติพนักงาน (Hiring & Employee  History ) บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา
บุคคลที่เขามาสมัครงานในตําแหนงตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดแตละตําแหนงงาน  รวมถึงการ
ตรวจสอบประวัติทางการเงินกอนเขางาน และดําเนินการจางงานใหเปนไปตามระเบียบบริษัทโดยให
สอดคลองกับขอบังคับการทํางานและพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไทย 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  บริษัทไดจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกฝายงาน โดยยึดหลักการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อใหพนักงาน
และหัวหนางานมีสวนรวมในการประเมิน มีการติดตามใหคําแนะนําระหวางการทํางาน เพื่อใหสอดคลอง
กับเปาหมายของแตะคนที่ตั้งไว 
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5. ระบบบริหารคาตอบแทน ( Compensation Management )  บริษัทมีการจายคาตอบแทนหลายรูปแบบเชน 
เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เงินประจําตําแหนง คาคอมมิสช่ัน เงินสงเสริมการขาย ตลอดจนสวัสดิการและ
เงินชวยเหลือตาง ๆ  ซึ่งพนักงานแตละตําแหนงจะไดรับแตกตางกันขึ้นอยูกับบทบาทภาระหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบในแตละฝายงาน มีการทบทวนเรื่องการจายสวัสดิการกลุมพนักงานขาย โดยนําผลงานการขาย 
การเก็บเงิน เขามาเปนขอมูลในการจัดกลุมพนักงาน เพื่อจัดสวัสดิการใหเหมาะสมแตละกลุม 

6. การลาออก และการเลิกจาง บริษัทไดปฏิบัติตามขอบังคับการทํางานซึ่งสอดคลองตามที่กฏหมายแรงงาน
กําหนดไว  และมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยยึดหลักยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

7. สวัสดิการและผลตอบแทนอื่น ๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
พนักงานโดยจัดทําและมอบของที่ระลึกกรณีทํางานกับบริษัทมาเปนเวลานานตั้งแต 5 ปข้ึนไป เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจในการทํางานและแสดงการขอบคุณจากบริษัทที่ไดอุทิศแรงกายแรงใจ ทุมเทความรู
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานกับบริษัทดวยดีตลอดมา บริษัทไดจัดเงินชวยเหลือดานคารักษาพยาบาล
ครอบครัวใหกับพนักงาน เงินชวยเหลือกุศลสงเคราะหกรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต อีกทั้งยังคงจัด
สวัสดิการพื้นฐานตางๆ เชน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน จัด
รถรับสงกรณีท่ีทํางานอยูไกลจากถิ่นที่พักอาศัย (คลังสินคา)  จัดใหมีสินคาราคาพิเศษสําหรับพนักงาน 
โครงการผอนชําระสินคาราคาพิเศษสําหรับพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานซิงเกอร  
มีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยพนักงานเพื่อเปนชองทางในการออมเงิน และเปนแหลงกูยืมอัตราดอกเบี้ย
ต่ําสําหรับสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และความจําเปนเรงดวนแกพนักงาน  

9.    จัดทําโครงการสรางขวัญ และกําลังใจในการทํางานใหพนักงาน โดยใหมีการคัดเลือกพนักงานดีเดน 
       ประจําป  ( Singer Perfectionist Award ) และมอบรางวัลใหแกผูไดรับการคัดเลือก ซึ่งเปนตัวแทนจาก 
       ทุกฝายงาน 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ( Human Resource Development:  HRD) 
        สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ 

1. ดานการฝกอบรม ( Training )  
2. ดานการสงเสริมการศึกษา  ( Education ) 
3. ดานการพัฒนา  ( Development )  

 
•  การฝกอบรม ( Training )  มีการกําหนดไวเปน  2 แนวทาง คือ การฝกอบรมภายในองคกร ( Internal 
Training) และ การฝกอบรมภายนอกองคกร ( Public Training )  โดยบริษัทไดมุงเนนไปที่การฝกอบรม
พนักงานในสวนของภาคสนามเปนสวนใหญ เนื่องจากพนักงานภาคสนามทุกระดับโดยเฉพาะพนักงาน
ขาย ซึ่งมีสวนสําคัญมากในการสรางยอดขายสรางรายไดใหกับบริษัท จึงมีการจัดอบรมภายในทุกระดับ
อยางตอเนื่อง มีการจัดทําโครงการมุงเนนการตอตานการทุจริต โดยชี้แจงใหพนักงานทราบอยางทั่วถึงและ
ใหตระหนักถึงโทษของการทุจริตในหนาท่ีดวย อีกทั้งยังเพิ่มเติมหลักสูตรท่ีเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
ใหกับพนักงานทุกระดับ สวนพนักงานในฝายงานสนับสนุนตางๆ ก็จัดใหมีการอบรมกับสถาบันภายนอก 
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โดยมุงเนนการสรางทักษะ ความรู ความสามารถใหกับพนักงานเพื่อนําความรูมาปรับใชในการทํางาน เพื่อ
สรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานใหเพิ่มข้ึน  

•  การสงเสริมการศึกษา ( Education) บริษัทไดสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองดวยการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงงานตาง ๆ เชน ผูจัดการภาค ผูจัดการสาขา ผูจัดการหนวย พนักงานตรวจสอบบัญชี 
การสรางบัญชีรายรับ-รายจายอยางงาย เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกระดับรักการออมทรัพย เปนตน อีกทั้ง
ยังสรางเครื่องมือในการศึกษาเพื่มเติม เชน VCD ความรูเกี่ยวกับทักษะการขาย VCD แนวทางในการ
บริหารจัดการและดูแลรานสาขาใหเปนมาตรฐาน สื่อการเรียนรูอื่น ๆ เชน คูมือประกอบการบรรยาย 
ความรูเรื่องตัวสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีบริษัทจําหนาย    
•  การพัฒนา ( Development )  จัดทํา Mini Training Center  เพื่อใชสอนหลักสูตรการบริหารงานราน
สาขา และ โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานทางดาน IT ในการบริหารจัดการของกลุมผูจัดการสาขา 
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษางานใหครอบคลุมทุกดาน มีโครงการเตรียมความพรอมกอนเปนผูจัดการ
สาขา โดยการคัดเลือกพนักงานที่ผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อเตรียมตัวเขารับการเรียนรูเพื่อ
เปนผูจัดการสาขาที่ดีในอนาคต  มีการจัดเตรียมบุคลากรทางดานงานฝกอบรมใหเพียงพอ จัดเครื่องมือ
เครื่องใชใหสะดวกและทันสมัย มีโครงการ Train the trainer เพื่อสรางวิทยากรภายในไวรองรับกับการ
ขยายตัวและการเพิ่มข้ึนของจํานวนพนักงานขายตามเปาหมายที่บริษัทวางไว  มีการปรับโครงสรางการ
ทํางานภายในฝายงานฝกอบรมใหม เพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติจริง รวมถึงการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตาม พระราชบัญญัติพัฒนาฝมือแรงงานของกรมแรงงานดวย อีกทั้งไดติดตอกับสถาบันหรือท่ีปรึกษาจาก
ภายนอกองคกร เพื่อชวยพัฒนาระบบการฝกอบรมและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

 

 
 สวนที่ 2- หนาที่ 39 

 

9.  การกํากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการกํากับกิจการ  

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่ง
เปนกลไกลสําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ และผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนใหเปนไป
อยางยั่งยืน และยังเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่จะทําใหบริษัทบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและสราง
การเติบโตใหบริษัทอยางยั่งยืนตอไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจสําหรับ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุก
คน ไดรับทราบจรรยาบรรณและนโยบายกํากับดูแลกิจการ เพื ่อเปนการแสดงถึงเจตนารมณรวมกันในการ
ยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด  นอกจากนี้บริษัทยังมีการเผยแพรและสื่อสารใหทุกคนในองคกร ผานการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม  วารสารภายในบริษัท การประชุมผู บริหารพบพนักงานประจําเดือน แผนปาย
ประชาสัมพันธ ตลอดจนเว็บไซตและการจัดกิจกรรมของบริษัท  เพื่อเสริมสรางความตระหนัก และการมีสวน
รวมของบุคลากรท่ัวองคกรอยางตอเนื่อง  

สําหรับ ในป 2556 – 2557 นี้บริษัทอยูในระหวางรางนโยบายฉบับปรับปรุง ที่จะทบทวนและปรับปรุง
หล ักการกําก ับด ูแลกิจการที ่ด ี เพื ่อให เหมาะสมก ับการเปลี ่ยนแปลงซึ ่งอาจเก ิดจากการดํา เน ินธ ุรก ิจ 
สภาพแวดลอม สถานการณ หรือกฎหมาย และกฏระเบียบที่เกี ่ยวของ และนําเสนอนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ ฉบับปรับปรุงในป 2557 นี้ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเมื่อคณะกรรมการ
อนุมัติเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะดําเนินการเผยแพรผานทางเว็ปไซดของบริษัทตอไป 

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกลาวอยูเสมอ  เพื่อใหเหมาะสมและเปน
ปจจุบันทันกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย หรือกฏระเบียบที่เกี่ยวของ 
9.2   คณะกรรมการชุดยอย 
9.2.1 โครงสรางกรรมการบริษัท 
 โครงสรงกรรมการบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะผูบริหาร  
 โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย  สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนบริษัท   
 กรรมการตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ (Accountability to Shareholders) ดําเนินงานโดย
รักษาผลประโยชนของผูถือหุน  มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน และโปรงใส   

การดําเนินกิจการของบริษัท จะไดรับการชี้แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจจากบริษัท  SINGER (THAILAND)  
B.V. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ  มีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ใหฝายจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
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นโยบาย  โดยกําหนดใหกรรมการที่ระบุไวตามหนังสือรับรองของบริษัทคือ นายกาวิน จอหน วอลคเกอร นายบุญยง
ตันสกุล และนายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ สองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท เปนผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทและมีอํานาจกระทํากิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษัทรวมทั้งการฟองรอง และตอสู
คดี และการใชสิทธิทางศาลดวยประการอื่นใด ตลอดจนกระทํานิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  คณะกรรมการมีอํานาจ
พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร 
และการจัดการ   คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอํานาจการบริหาร และการจัดการลงไปยังฝายจัดการ และผูบริหาร
ลดหลั่นกันลงไป 

9.2.2  คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกจิการของบริษัท  ดังนี ้

•คณะกรรมการตรวจสอบ : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 199 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน  ประธานกรรมการตรวจสอบ นายลักษณะ
นอย  พึ่งรัศมี เปนกรรมการตรวจสอบที่เปนผูท่ีมีความรูทางดานบัญชีและการเงิน และประสบการณเพียงพอ ท่ีจะ
ทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ไดตามคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพยฯ และขอกําหนด
ของหนวยงานกํากับดูแล สงเสริมใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีใหเปนตามมาตรฐานสากลรวมทั้ง
สอบทาน  ใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม เหมาะสม 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ี และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยปฏิบัติ  ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งมีการ
ปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ
เขาประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีท่ีปรึกษาภายนอกทางดานกฏหมายที่เปนอิสระโดย บริษัทเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด  กรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ ในป 2556 มีการประชุมท้ังสิ้น 4 ครั้ง  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีตามที่ระบุไวในรายละเอียดขอบเขต และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 172 เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา

รวมประชุมไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Control) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย  เลิกจาง  ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหเปนไปตาม
กฏหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ท้ังนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดวยขอมูล
ตามเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

•   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน :  ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 182 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2553  อนุมัติใหรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนคณะกรรมการชุด
เดียวกัน โดยใชช่ือวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ท้ังนี้เพราะคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบที่สัมพันธกัน  พรอมกับลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเปนไปตาม
แนวปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่ดี  โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนที่มีความเปนอิสระ ซึ่งคิดเปนกรรมการที่เปนอิสระ 2 ทาน  และเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน 
ในป 2556  มีการประชุมท้ังสิ้น 2 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอํานาจหนาท่ีตามที่
ระบุไวในรายละเอียดขอบเขต และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 183 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาคาตอบแทนเขารวมประชุม ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนดังนี้ 

1. พิจารณาเสนอแนะตอคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย และหลักเกณฑ สําหรับโครงสราง องคประกอบ 
คุณสมบัติ การเลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการตางๆ ในคณะกรรมการ (Board 
committees) และฝายบริหารอาวุโส ของบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้งแผนการสืบทอดตําแหนงท่ี
เหมาะสม  

2. ภายใตบังคับนโยบายตางๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ และการอนุมัติของผูถือหุนในกรณีท่ีกําหนด 
คัดเลือก และเสนอแนะตอคณะกรรมการซึ่งบุคคลผูมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดรับการเสนอชื่อ
แตงตั้งเปน (ก) กรรมการ (ข) กรรมการและประธานคณะกรรมการตางๆ ของคณะกรรมการ (ค) 
กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารซึ่งรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท และบริษัทยอย 

3. พิจารณาเสนอแนะตอคณะกรรมการ ภายใตบังคับการอนุมัติของผูถือหุนในกรณีท่ีกําหนด ซึ่ง
นโยบาย โครงสราง และแผนตางๆ เกี่ยวกับคาตอบแทน ผลประโยชน และสิ่งจูงใจ สําหรับ
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กรรมการ กรรมการของคณะกรรมการตางๆ ในคณะกรรมการ และผูบริหารอาวุโสของบริษัทและ
บริษัทยอย โดยมีจุดประสงคใหนโยบายคาตอบแทนโดยรวมของบริษัทสอดคลองกับวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค กลยุทธและระบบการควบคุมของบริษัท  

4. เสนอแนะตอคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการการประเมินเปนระยะๆ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตางๆ ในคณะกรรมการ และผูบริหารอาวุโสของบริษัท
และบริษัทยอย ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการดังกลาวและรายงานผลตอคณะกรรมการ 

5. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการดังกลาวขางตน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ไดกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีของกรรมการผูจัดการใหญ ดังนี้  
 ใหกรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ซึ่งอยูภายใต
กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท  ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําให
สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย 
กรรมการผูจัดการใหญมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทภายในวงเงินสําหรับแตละรายการ
ไมเกิน  300 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา 

2) ดําเนินการ และบริหารจัดการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และสามารถอนุมัติรายการท่ีเปนธุรกรรม
ตามปกติของบริษัท เชน การจัดซื้อสินคา ยานพาหนะ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ เครื่องใช การอนุมัติคาใชจาย 
การอนุมัติการขาย เชาซื้อ การอนุมัติการตัดหนี้สูญ (โดยใหเปนไปตามนโยบาย และขั้นตอนของบริษัท)  
และการวาจางที่ปรึกษาดานตางๆ เปนตน ท่ีมีมูลคาสําหรับแตละรายการที่ไมเกิน 30 ลานบาทได 

3) ดําเนินการ และบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล
ยุทธ ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว  

4) มอบอํานาจ หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่กรรมการผูจัดการใหญเห็นสมควรทําหนาท่ีแทนกรรมการ
ผูจัดการใหญในเรื่องท่ีจําเปน และสมควร โดยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการใหญซึ่งอยูภายใต
หลักเกณฑ และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท 

5) สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 
6) กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร  โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การ

วาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัทฯ 
7) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ท้ังนี้การมอบอํานาจหนาท่ี และความรับผิดของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจ 
และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
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(ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) กําหนด) มี
สวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัทซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณา 
อนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 
9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 
9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพจิารณาในเบื้องตน  ในการกลั่นกรองสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติท่ีครบถวน และเหมาะสม ตามขอกําหนดของ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีกําหนดไว และ
เสนอรายชื่อบุคคลเหลานั้น นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุัติตอไป 

คณะกรรมการอสิระของบริษัททั้ง 4 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 ของคณะกรรมการบริษทัท้ังคณะ ไมมี
คุณสมบัติหรือเงื่อนไขใดๆ ท่ีขัดตอขอกําหนดของทางก.ล.ตและตลาดหลักทรัพยฯ แตอยางใด และในรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีผานมา กรรมการอิสระไมมีความสัมพนัธทางธรุกิจหรอืการใหบริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรัพยฯ ในเรื่องการถือหุนในบริษัท  คือ ตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมด และไมไดบริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัทเปนอิสระตอการบริหารจัดการจากผูถือหุนใหญ 
และไมมีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจทําใหผลประโยชนของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง  โดย
บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติไวดังนี้ 
 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุนที่ถือโดย
บุคคลที่เกี่ยวของ ของหุนทีอ่อกโดยบริษัทหรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีท่ีเปน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถอืหุนดังกลาวจะจํากัดไมใหเกินรอยละ 0.5 
 2. ตองไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการวนัตอวัน หรอืเปนพนักงาน/ลกูจาง/ท่ีปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจาํ/ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ในเวลา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง 
 3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส       
พี่นอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร หรือผูถอืหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษทัยอย 
 4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่ถือวาเขาขายไมอิสระตามขอกําหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ัง
ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการวิชาชีพ  และความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจทุกประเภท ตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  ยกเวนมีเหตุจําเปนและสมควรซึ่งมไิดเกิดข้ึน



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

 

 
 สวนที่ 2- หนาที่ 44 

 

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ตองไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทกอนและมติท่ีไดตองเปนมติเปนเอกฉันท 
 5. ไมเปนกรรมการที่รับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท ยกเวนไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจ
ในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บรษิัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง โดยมีการตัดสินในรูปแบบองคคณะ 
 6. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรอืนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแยง 
 7. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบรษิัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน
บริษัทจดทะเบียน 

    8.   สามารถปฏิบัติหนาท่ี และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท   รวมท้ังผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว  

9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
   การสรรหากรรมการและผูบริหาร บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาท่ี
พิจารณาสรรหาผูท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท
และเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี เหมาะสมที่จะไดรับการคัดเลือกเพื่อมาดํารงตําแหนงเปนประธาน
กรรมการ กรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุดของบริษัท ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ SINGER (THAILAND)  B.V.   ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ ซึ่งถือหุน
คิดเปนรอยละ 40 จะเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมตอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเพื่อลงมติพิจารณา  

การดํารงตําแหนงของกรรมการนั้น ประธานกรรมการนําเสนอตอผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้  

1.   ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2.   ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลาย

คน 
      เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

• ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ทาน โดยเปนกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ Singer 
(Thailand) B.V. ซึ่งถึอหุนคิดเปนรอยละ 40 มีจํานวน 2 ทาน ดังนี้ นายกาวิน จอหน วอลคเกอร และนาย
โทไบอัส โจเซฟ บราวน 
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• และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย มีสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลใหเขารับการเลือกตั้ง เปน
กรรมการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2556  ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุน 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
9.4.1 ในปจจุบัน บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย มีบริษัทยอย ท่ีบริษัทถือหุนคิดเปนประมาณรอยละ 99.99  จํานวน 

3 บริษัท คือ บจ. ซิงเกอร ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)  บจ. ซิงเกอรเซอรวิสพลสั และ บจ. ซิงเกอร (โบรคเกอร) 
เทานั้น ไมมีบริษัทรวม และเพื่อใหเปนไปตามกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการ
จัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอย ดูแลรักษาผลประโยชนของเงินลงทุนบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมีการสงบุคคลเพื่อเปนตัวแทนบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทยอย โดยเปนไปตาม
ระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   

  ไดมีการนําผลการดําเนินงานของบริษัทยอยท้ัง 3 บริษัท ท่ีทางผูสอบบัญชีภายนอกไดมีการ
ตรวจทานแลว นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเปนประจําทุกไตรมาส 

  สําหรับการทํารายการอื่นที่มีความสําคัญ อาทิเชน การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง หรือการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย (ถามี) จะดําเนินการผานกลไกการกํากับดูแลอยางเปนระบบ โดยผาน
คณะกรรมการของบริษัทยอยพิจารณาเพื่อเสนอให คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ  และเปดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพยฯ 
อยางเปนระบบ  

9.4.2 ตัวแทนของบริษัทที่ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสําคัญตอ
การดําเนนิธุรกจิ เชน  การลงทุนในโครงการอืน่ๆ  

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเกี่ยวของ ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล 
รวมท้ังคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดังนี้ 

- กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพย และ 
ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

- หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก    
หรือบุคคลที่ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบ
การเงินเผยแพรตอสาธารณชน  ในระหวางปท่ีผานมากรรมการ และผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบาย
อยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงท่ีหามเลย 

- บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรฐานการปองกันการนําเขาขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  โดยการ
จํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบขอมูล  เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลจากบุคคลภายนอก  พรอมท้ังมีการ
กําหนดสิทธิในการรับทราบขอมูลสําหรับพนักงานในแตละระดับ  ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
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นอกจากนี้บริษัทฯไดกําหนดใหพนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผย
ขอมูลท่ีเปนความลับ การไมกระทําผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร  และการไมละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา โดยพนักงานใหมจะลงนามพรอมการลงนามในสัญญาวาจาง 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯไดแจงแนวปฎิบัติดังกลาวใหทุกคนในองคกรยึดถือปฏิบัติ   คณะฝายจัดการ ทําหนาท่ีติดตาม ดูแลการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
อยางสม่ําเสมอ และเครงครัด 
9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัท และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 

- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม     --    บาท 
- สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ

บัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม 1,750,000  บาท  และจะตองจายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการ ไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม 870,000   
บาท 

 
 

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัท และบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น  

- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม       --      บาท และจะตองจายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม      --      บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบ
บัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม       --      บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม         --      บาท 

-     บริษัทอื่นใดที่มีความเกี่ยวของกับสํานักงานสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ดังกลาวในรอบปบัญชีท่ีผานมามี  
      จํานวนเงินรวม 415,800.-  บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จ  
     ในรอบบัญชีท่ีผานมา มีจํานวนเงินรวม        --        บาท 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practices – SET) 
1.  สิทธิของผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการดูแล และรักษาสิทธิของผูถือหุนทุกรายดังนี้   
1. ใหขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจน และมีความถูกตอง

เพียงพอ ทันตอเหตุการณอยางเทาเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถือหุน 
2.  ผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถวน  เพียงพอ รวมทั้งมี
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 14 วัน เกินกวา
ระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมาย  อีกทั้งบริษัทไดมีการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซดของบริษัท  ในเรื่องขอเชิญให
ผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา โดยมีหลักเกณฑตามที่บริษัทกําหนด และเผยแพรขอมูล
ประกอบวาระการประชุมผูถือหุนกอนการจัดสงเอกสาร  เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดังกลาวได
อยางละเอียด   

3.  ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง ทางบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนตน และลงมติแทนได  โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่
ไดจัดสงไปพรอมหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนด
ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และผูถือหุนยังสามารถดาวนโหลดแบบ
หนังสือมอบฉันทะผานเว็บไซตของบริษัทได  และบริษัทยังไดจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการผูถือหุนสําหรับปด
หนังสือมอบฉันทะอีกดวย  บริษัทยังใหสิทธิแกผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปดการ
ประชุมแลว  สามารถออกเสียงลงคะแนนไดในวาระที่อยูระหวางการพิจารณา และยังไมไดมีการลงมติ และนับเปน
องคประชุมตั้งแตวาระที่ไดเขาประชุมเปนตนไป เวนแตท่ีประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่น 

 4.  กอนวันประชุมผูถือหุน  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556  และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบริษัท
กําหนดเพื่อเขาเลือกตั้งเปนกรรมการ โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อเพื่อเขารับการ
เลือกลวงหนาตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 31  ธันวาคม  2556  

5.  ในป 2556  บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 46  ในวันที่ 26 เมษายน 2556 
ซึ่งมีกรรมการเขารวมประชุมท้ังสิ้น 7 ทาน  เหตุท่ีไมสามารถกําหนดใหกรรมการเขารวมประชุมครบทุกทาน เนื่องจาก
กรรมการบางทานมีภารกิจอยูในตางประเทศ เปนกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญและมีถิ่นพํานักอยูท่ี
ตางประเทศ  แตอยางไรก็ตามแมจะไมไดมารวมประชุม ทานเหลานั้นก็ไดพิจารณาขอมูลตางๆ พรอมท้ังไดแสดง
ความคิดเห็นจากวาระการประชุมของคณะกรรมการที่ไดจัดสงใหไปกอนหนาแลว  โดยบริษัทไดพิจารณาเห็นสมควร
ใหจัดประชุมประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 46  ณ หองประชุม ช้ัน 30  อาคาร กสท โทรคมนาคม  ถ. เจริญกรุง   บางรัก   
กรุงเทพฯ  เชนเดียวกับในป 2555  เนื่องจากสามารถรองรับจํานวนผูถือหุนที่ใหความสนใจเขารวมประชุมมากขึ้น  
ท้ังนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุม และซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ  อยู
ภายในหองประชุมเดียวกัน  ทําใหการประชุมดําเนินไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทยังไดจัด
แสดงผลิตภัณฑของบริษัทใหผูถือหุนไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่สนใจผลิตภัณฑของบริษัท ซื้อในราคา
พิเศษอีกดวย   

6. ในวันประชุมผูถือหุน  บริษัทจัดใหมีเจาหนาท่ี และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุนลวงหนา กอนการประชุมมากกวา 1 ชม.  และบริษัทไดจัดใหมีการ
ลงทะเบียนโดยใชระบบบารโคต  ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผูถือหุนแตละรายที่ไดจัดพิมพไวบนแบบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกในการประชุม และทําใหข้ันตอนการลงทะเบียนเปนไปอยาง
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รวดเร็ว  นอกจากนี้ในการใชสิทธิออกเสียงแตละวาระไดใชวิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผูถือหุนเฉพาะบัตรยืนยัน
การลงทะเบียนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง  เพื่อคํานวนหักออกจากผูท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และ
สําหรับวิธีการนับคะแนน   บริษัทไดใชโปรแกรมการประชุมผูถือหุน เปนเครื่องมือชวยนับคะแนนเพื่อใหเกิดความ
ถูกตอง  รวดเร็ว  สามารถประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระ  โดยเมื่อจบการประชุมผูถือ
หุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได 

7.  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  จะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ  ไดมีการช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวาตามขอบังคับบริษัทในกรณี
ท่ีบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น  โดย
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการเลือกตั้ง ลวงหนา ตั้งแตวันที่ 25  พฤศจิกายยน 2556 – 
วันที่  31 ธันวาคม  2556  และในวาระเลือกตั้งกรรมการไดมีการใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเปน
รายบุคคล  

8.  ในการประชุมผูถือหุนไดจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็น 
ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามในวาระตางๆ  อยางอิสระกอนการลงมติในวาระใดๆ  เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูล
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ  ท้ังนี้ในวาระที่ผูถือหุนมีขอสังสัยหรือขอซักถาม ทางคณะกรรมการบริหาร
ไดตอบขอซักถาม  พรอมท้ังไดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไว  และเปน
ผูใหคําตอบภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

9. ในแตละวาระการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนสามารถขอใหมีการลงคะแนนเสียงดวยวิธีลับได  หากผูถือ
หุนไมนอยกวาหาคนรองขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากใหลงคะแนนดวยวิธีลับ 

10. กําหนดใหมีวาระเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัท  โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร
หา และพิจาณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไว
อยางชัดเจน และโปรงใส   เพื่อช้ีแจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวน และประเภทของคาตอบแทนที่กรรมการแตละคน
ไดรับ  ซึ่งไดมีการช้ีแจงอยางละเอียดไวในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท ประจําป  2556
ของรายงานประจําปนี้ดวย 

11. ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนในป 2556  บริษัทไดพิจารณาตามลําดับในระเบียบวาระที่ได
กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมท่ีไดสงใหผูถือหุนลวงหนา  โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงลําดับวาระดังกลาว  และไมมี
การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนแตอยางใด 

12.  หลังจากการประชุมสามัญประจําผูถือหุน และการประชุมวิสามัญผูถือหุนเสร็จสิ้นทุกครั้ง เลขานุการ
บริษัทรวมกับบริษัท ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนดเลอรและทองเอก จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฏหมายอิสระของบริษัทเขา
รวมประชุม และเปนผูมีหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุมอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร  พรอมท้ังมีการ
เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทภายใน 14  วัน นับจากวันประชุม และนําสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนให
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายในเวลาที่กําหนด  มีการจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป  ท้ังนี้ ในการประชุมผูถือหุนในวาระที่มีการรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีผานมา  บริษัทไดเปดกวาง และใหผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการ



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

 

 
 สวนที่ 2- หนาที่ 49 

 

ประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได  รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปน
ระบบในรูปแบบของเอกสารของบริษัท ณ สํานักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
พรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 

2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทไดมีการดําเนินการใหผูถือหุน ทุกราย  ทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ  ผูถือหุนสวนนอย  

นักลงทุนสถาบัน ไดรับขอมูลของบริษัทที่ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกันอยางแทจริง ดังนี้ 

การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย 
ผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจงขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผาน    

e-mail: chank@singerthai.co.th ซึ่งเปนอีเมลโดยตรงของเลขานุการบริษัท และรายงานตรงตอกรรมการอิสระ ซึ่ง
จะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมี
ความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวมหรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการ
อิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถือหุน 

อีกทั้ง บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุม และ/หรือช่ือบุคคล
เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการลวงหนาใหคณะกรรมการอิสระ  พิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุน เพื่อใหโอกาสผูถือหุน มีสวนรวมในการกํากับดูแลบริษัท และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายโดยใหสิทธิผูถือหุนทาน
เดียวหรือหลายทานที่มีหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวท้ังหมด เสนอวาระการ
ประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กอนการประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุน  ในชวงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2556 – วันที่ 31  ธันวาคม  2556 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556  บริษัทไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของ
บริษัท พรอมท้ังไดแจงไปกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน โดยมีระยะเวลาตามที่กลาวไปแลวนั้น  อยางไรก็ตาม ไม
มีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและไมมีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเปนกรรมการในระยะเวลาดังกลาว 

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย และการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ 
� บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ จึงไมทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท และ
บริษัทยอยไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการ
บริษัทอยางครบถวน 
� มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และผูถือ
หุน จึงทําใหปราศจากการกาวกายหนาท่ีความรับผิดชอบในระหวางแตละกลุม ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท
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หรือผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเรื่องท่ีกําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นก็จะ
ไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารเปนไป
อยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 
� การกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการ และขอบังคับ
พนักงานอยางเปนลายลักษณอักษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจนกรณีท่ีผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูล
ภายในไปเปดเผยตอสาธารณะ หรือนําไปใชประโยชนสวนตน 
� จรรยาบรรณของบริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม สําหรับการหามพนักงานใชทรัพยสินของบริษัท 
หรือใชเวลาทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซื้อขายหลักทรัพยอยางเปนประจํา เพื่อประโยชน
สําหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไมมีเหตุอันควร และไมเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเกี่ยวของ ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล 
รวมท้ังคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวขอ “การดูแลเรื่อง
การใชขอมูลภายใน” 

3. บทบาทของกลุมผูมีสวนไดเสีย  
บริษัทมีการกําหนดเปนนโยบายของบริษัทจะดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหาร
จัดการที่เชื่อมั่นไดวาสามารถรับรูสิทธิของผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ท้ังท่ีไดกําหนดไวในกฎหมาย และที่ไดกําหนด
แนวทางไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ รวมท้ังรับผิดชอบดูแลใหมั่นใจ
ไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาค อยางเครงครัด ประกอบกับสภาวะทางสังคม 
สิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุมผูมีสวนไดเสียมีความซับซอนมากขึ้น และมีความคาดหวัง
สูงข้ึนในการที่จะไดรับการปฏิบัติอยาง เปนธรรมและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการ
ดําเนินการในเรื่องท่ีมีผลกระทบ การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากขึ้น  โดยไดจัดกลุมผูมี
สวนไดเสียรวมท้ังสิ้นเปน 12 กลุม โดยมีแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้ 

1) ผูถือหุน นอกจากสิทธิข้ันพื้นฐาน สิทธิท่ีกําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว ยังไดให
สิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผาน
กรรมการอิสระโดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2) พนักงาน  บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคา และมุงมั่นที่จะใหพนักงาน
ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองคกร ในปท่ีผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุน และ
เสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับการ
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ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ โดยบริษัทจัดใหพนักงานทุกระดับใหมีการตรวจ
สุขภาพเปนประจําทุกป มาโดยตลอด   สวนในดานความปลอดภัย ไดมีการปองกัน และระงับอัคคีภัย ในสถาน
ประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน  โดยจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  ท้ังท่ีอาคารสํานักงานใหญและคลังสินคาเปนประจําทุกป  นอกจากนี้ทางบริษัท ไดจัดทําปาย
รณรงคและประชาสัมพันธ เรื่องอุบัติเหตุเปนศูนย  เพื่อมุงเนนลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย และ
ในปท่ีผานมาไมมีการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน  รวมถึงไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหเหมาะสมกับการทํางาน  

3) ลูกคา บริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหผูใชสินคา และบริการไดรับประโยชนสูงสุดท้ังดานคุณภาพ และ
ราคาตลอดจนมุงพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน  โดยบริษัทเลือกจําหนายสินคาท่ีไดรับใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมท้ัง บริษัทจัดใหมีศูนยใหบริการขอมูลกลางทางโทรศัพท โดยเรียกวา Call 
Center หมายเลขติดตอ 0-2234-7171 ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา และรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจมากที่สุดในสินคา และ
บริการ รวมทั้งไดมีการจัดตั้ง ศูนยบริการซิงเกอรเซอรวิส สายดวน หมายเลขโทรศัพท 0 – 818 – 404 - 555 เพื่อ
ใหบริการโดยตรงในการแจงซอมสินคาเครื่องใชไฟฟาใหแกลูกคาอีกดวย 

4) คูคา บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 
จรรยาบรรณและคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด ซึ่งไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

5)  คูธุรกิจ  บริษัทมีนโยบายในการดูแลคูธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน 
และผลตอบแทนที่จะไดรับนอกจากนี้ ยังสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรูท้ังในงาน และนอก
งานของคูธุรกิจใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6)  ผูรวมลงทุน  บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผูรวมทุน และปฏิบัติตอผูรวมทุนทุกรายอยางเปนธรรม รวมท้ัง
ใหความรวมมืออยางดีกับผูรวมทุน ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินงานของกิจการรวมทุนประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจการรวมทุน 

7)  เจาหนี้  บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง และหนาท่ีท่ีพึงมีตอเจาหนี้ เชน เจาหนี้
ทางธุรกิจ และเจาหนี้ทางการเงิน ซึ่งไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร ในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี  ณ ปจจุบัน บริษัทไดปฏิบัติตอเจาหนาท่ีทุกรายอยางเสมอภาค ไมมีการค้ําประกันใดๆ ใหกับเจาหนี้ราย
ใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ  นอกจากมีการค้ําประกันในหุนกูของ บริษัท ซิงเกอรลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอย  โดย บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99  

8)  ดานสังคมและชุมชน   บริษัทดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และถือมั่นใน
อุดมการณการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุงสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางประโยชนสุขของชุมชนและสังคมดวยการ สรางสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมใน
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ดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของเยาวชนและกลุมแมบาน  ทางดานการสรางงาน  
สรางอาชีพ รวมท้ังทางดานการศึกษา  อีกทั้งยังสงเสริมใหพนักงานของบริษัท มีสวนรวมในการปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีท่ีทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคม โดยผาน CSR Club Singer 

9)  หนวยงานราชการ  บริษัทใหความสําคัญกับหนวยงานราชการในฐานะผูมีสวนไดเสีย โดยไดกําหนด
แนวปฏิบัติ  เพื่อใหพนักงานดําเนินการอยางถูกตอง และเหมาะสม รวมถึงการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ และการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 

10) สื่อมวลชน บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชน เพื่อใหสามารถสื่อสาร
ตอไปยังสาธารณชนไดอยางถูกตอง และรวดเร็วทันตอเหตุการณ  

11) คูแขง  บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริต โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความ
เปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัท โดยในปท่ีผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

12) ดานสิ่งแวดลอม  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยได
ตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน  การรักษาสิ่งแวดลอม และไดมีการรณรงคใหมีการใชอุปกรณ
ไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  บริษัทไดพัฒนาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอยางตอเนื่อง ดังนั้นสินคาท่ีบริษัทจําหนายจึง
เปนสินคาท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5  ยิ่งไปกวานั้น   ตูเย็นของซิงเกอรไดพัฒนาอีกขั้นโดยใชน้ํายาทําความเย็นที่
ไมทําลายสิ่งแวดลอมและไมทําลายชั้นบรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซึ่งมีคาในการทําลาย
โอโซนเปนศูนย อีกทั้ง บริษัทไดปลูกจิตสํานึก และสงเสริมใหพนักงานมีความรู และมีสวนรวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม รวมถึงการฟนฟู และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผานกิจกรรมตางๆ ท่ีบริษัทจัดข้ึน 

 นโยบายและแนวปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา 
 บริษัท ดําเนินธุรกิจและสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีภายใตกฏหมายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา  ไมวาจะเปนเครื่องหมายการคา  สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา และทรัพยสินทาง
ปญญาดานอื่นที่กฏหมายกําหนด เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทุกชนิดจะตองผานการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ เทานั้น  ซึ่ง
นโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.วาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  ไดมีการประกาศเปนคําเตือน และขอ
หามไวบนหนา Desktop คอมพิวเตอรของพนักงานบริษัททุกคน   นอกจากนี้บริษัทฯไดกําหนดใหพนักงานทุกคน
รับทราบและลงนามในบันทึกขอตกลงการ  ไม เปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ  การไมกระทําผิดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร  และการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยพนักงานใหมจะลงนามพรอมการลงนาม
ในสัญญาวาจาง 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุยชน 
 บริษัท สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุยชน ดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวนรวมเกี่ยวของ
กับการลวงละเมิดสิทธิมนุยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน  ตอตานการใชแรงงานเด็ก ใหความเคารพ



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

 

 
 สวนที่ 2- หนาที่ 53 

 

นับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยไมเลือก
ปฏิบัติ  ไมแบงแยกถิ่นฐานกําเนิด  เชื้อชาติ  เพศ อายุ  สีผิว ศาสนา  สภาพรางกาย  ฐานะ  ชาติตระกูล 
การตอตานการทุจริตและทุจริตคอรรับชั่น 
 บริษัท ไดกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือผูบริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือ
นโยบายไมยอมใหมีการทุจริต ( Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทไดเขารวมเปนบริษัทท่ีประกาศเจตนารมย
เปนแนวรวมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต กับทางสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต การกําหนด
นโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการตอตานการทุจริต  จัดใหมีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการแจงเบาะแสกรณี
เกี่ยวของหรือเห็นการทุจริต  โดยจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใน
บริษัทขึ้นมา  และไดทําหนังสือแจงรายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ใหพนักงานทุกคนในองคกรไดลงนาม
รับทราบไปแลว 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตและทุจริตคอรรัปชั่น 
 บริษัท มีชองทางการสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียสามารถจะแจงแบะแส  ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนกรณี
เกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกํานัล  ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  การเลี้ยง
รับรอง  หรือคาใชจายท่ีเกินขอบเขตจํากัด  ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัท  และแนวทางปฏิบัติดานการ
จัดซื้อจัดจาง  การใหเงินบริจาคที่ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฏระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของ
บริษัท 

ท้ังนี้ บริษัทไดมีการแจกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท ใหแกผูบริหารทุกทานและ
ถายทอดสูพนักงานของบริษัททุกทาน   เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเปนระเบียบปฏิบัติอยาง
เครงครัด  โดยเฉพาะพนักงานฝายขายและภาคสนาม  เพื่อใหพนักงานบริษัททุกคนเขาใจ และปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
บริษัท มีการแตงตั้งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับเรื่องรองเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการรวมในการ

ตรวจสอบความถูกตองอยางเปนธรรม กําหนดนโยบายการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  มีการ
รายงานที่โปรงใส และตรวจสอบได  เพื่อใหผูรองทุกขหรือผูรองเรียนไววางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการ
สอบสวนที่เปนธรรม  รวมถึงการกําหนดนโยบายการคุมครองผูแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสําหรับผูท่ีแจง
แบะแสหรือขอรองเรียนที่เปนพนักงาน  ลูกคา หรือบุคคลท่ีรับจางทํางานใหแกบริษัท จะไดรับการคุมครองสิทธิ
ตามกฏหมาย ซึ่งไดมีการกําหนดรายละเอียดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

กรณีท่ีมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  มีขอสังสัย หรือพบเห็นการกระทําท่ีสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฏหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  สามารถแจงเบาะแสหรือรองเรียน  พรอมสงรายละเอียด
หลักฐานตางๆ  ไดท่ี  คณะกรรมการรวมในการตรวจสอบความถูกตองอยางเปนธรรมของบริษัท   โดย
คณะกรรมการรวมในการตรวจสอบความถูกตองอยางเปนธรรม จะดําเนินการสืบหาขอเท็จจริง และมีการรายงาน
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สรุปประเด็นสําคัญใหผูบริหารของบริษัท พิจารณารับทราบ  สําหรับชองทางในการติดตอมีรายละเอียดดังนี้ 
คณะกรรมการรวมในการตรวจสอบความถูกตองอยางเปนธรรมของบริษัท 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
ตู ปณ. 17 ท่ีทําการไปรษณียบางรัก   เขตบางรัก  กทม 10500 
โทรศัพท 0-2266-8324  โทรสาร 0-2234-7107 
e-mail  : amnesty@singerthai.co.th 

ทั้งนี้ ในปที่ผานมา  บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ที่มีนัยสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
4.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส   
บริษัทกําหนดใหการเผยแพรขอมูล และการสื่อสารขององคกร เปนหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดย

ไดจัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธและสื่อสารองคกร ซึ่งเปนหนวยงานที่จะเปนตัวแทนบริษัท และเปนสื่อกลาง
ระหวางฝายจัดการในการสื่อสาร และเปดเผยขอมูล และยังใหความสําคัญเรื่องการเปดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเปน
เรื่องท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียจึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุม และกําหนด
มาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเปนสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถวนเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
เปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท   โดย
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นของรัฐ อยางเครงครัด และติดตามการแกไข
เปลี่ยนแปลงอยูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวากฎหมายกฎเกณฑขอบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกตอง 
และเปนหลักประกันใหผูถือหุนเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใสถูกตองตรงไปตรงมา เชน 

1.  เปดเผยขอมูลการเงิน และขอมูลท่ีมิใชขอมูลการเงินอยาง ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 
2.  จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และแสดงไวคูกับ

รายงานผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 
3.  กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน และบุคคลท่ีมี

ความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอยโดยมีหลักเกณฑและวิธีการรายงาน ดังนี้ 
� รายงานเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารครั้งแรก 
� รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 
� รายงานเปนประจําทุกสิ้นป 
� ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง 
กรรมการทานนั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหมหากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 
� ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษัท และ
เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหประธานกรรมการ และประธาน
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กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน พรอมท้ังในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ไดมีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีสวนไดเสียในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

4.  เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  
5.  เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีในคณะอนุกรรมการ และจํานวนครั้งการเขาประชุมเปนรายบุคคล 
6.  เปดเผยโครงสรางการดําเนินงาน และการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมอยางชัดเจน 
7.  เปดเผยขอมูลคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการ

เปนรายบุคคล 
8.  เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ 

และจํานวนคาตอบแทนที่กรรมการไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 
9.  เปดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
10.  รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
11.  เปดเผยโครงการลงทุนที่สําคัญตาง ๆ และผลกระทบที่มีตอโครงการลงทุน โดยเปดเผยขอมูล

สารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท 
เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน สื่อมวลชน และผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง ท่ัวถึง และ
โปรงใส  

และสืบเนื่องจากการที่บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการเปดเผยขอมูล และความโปรงใสเปนหนึ่งใน
ปจจัยสําคัญของการดําเนินธุรกิจ  จึงเปนผลใหในป 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
ไดรับรางวัล Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยม ” (Best Investor 
Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  2  ปติดตอกัน และสําหรับป 2556  บริษัทไดรับรางวัล
ดีเดน ดานนักลงทุนสัมพันธ ( Outstanding  Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2013 จากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ฝายงานนักลงทุนสัมพันธและสื่อสารองคกรของบริษัท   ไดทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน 
นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน รวมท้ังนักวิเคราะห และหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดย
หากผูถือหุนตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอโดยตรงที่ ฝายงานนักลงทุนสัมพันธและสื่อสารองคกร e-mail : 
chank@singerthai.co.th  หมายเลขโทรศัพท 0-2352-4777 ตอ  4727    ซึ่งในป 2556  ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อใหกรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดพบปะกับนักลงทุนรายยอย นัก
ลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห อยางสมํ่าเสมอ โดยไดนําเสนอผลการดําเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน 
คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และไดเขารวมกิจกรรมบริษัทจด
ทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนําเสนอขอมูลผลประกอบการของบริษัท   ตลอดจนแนวโนมใน
อนาคตสรุปไดดังนี้ 

� จัดกิจกรรม เพื่อใหกรรมการผูจัดการใหญ ไดพบปะนักลงทุนรายยอย  เพื่อช้ีแจง สื่อสาร และสราง
ความเขาใจที่ถูกตอง บนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และขอมูลท่ัวไปของบริษัท 
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� Company  Visit ตางๆ ตลอดจนการตอบขอซักถามจาก นักวิเคราะห  นักลงทุน โดยตรงผานทางอีเมล
และโทรศัพทอยางสมํ่าเสมอ 
� รวมกิจกรรม “ Thailand Focus 2013 ” เพื่อพบปะกับนักลงทุนสถานบันจากตางประเทศ 

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ เปนผูมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น 
ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงให
เปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ   

ปจจุบันแมวาการดําเนินกิจการของบริษัทจะไดรับการชี้แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจจากบริษัท SINGER 
ASIA Limited ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ  แตก็จะมีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ใหฝายจัดการ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย  และกลยุทธของบริษัทพรอมท้ังคอยใหคําปรึกษา  และเฝาสังเกตการณทํางาน
ของฝายจัดการ ซึ่งในการจัดการงานปกติของบริษัทเปนหนาท่ีในความรับผิดชอบโดยตรงของฝายจัดการ   
คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณในหลากหลายสาขาตางๆ ของธุรกิจจํานวน  8  ทาน 
โดยเปนกรรมการตัวแทนท่ีมาจากผูถือหุนรายใหญ จํานวน 2 ทาน  กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน และ
กรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 4 ทาน ซึ่งคิดเปนจํานวนกรรมการอิสระเทากับรอยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ 
บริษัทมีการถวงดุลของคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ดังนี้ นาย
กาวิน จอหน วอรคเกอร นายบุญยง  ตันสกุล และนายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ สองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน 
และประทับตราสําคัญของบริษัท 

สําหรับความเปนอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ
ใหญ  เพื่อเปนการแบงแยกหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ประธาน
กรรมการบริษัทเปนกรรมการที่มีความเปนอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธใดๆ  
กับฝายบริหาร 

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการบริษัท  ปจจุบันการดํารงตําแหนงกรรมการ ใน
บริษัทฯ จดทะเบียนอื่น และบริษัทจํากัด ของกรรมการแตละทานมีจํานวนไมเกิน  5  บริษัท 

กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมไดดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น และบริษัทอื่น  ยกเวนแตบริษัทยอยท่ีทาง บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย ถือหุนรอยละ 99.99 เทานั้น 

บริษัทไดจัดใหมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ (Charter) 
เพื่อกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบตางๆ และไดเปดเผย (Charter) ดังกลาวไวในเว็ปไซดของบริษัทดวย 
นอกจากนั้นคณะกรรมการ ไดมีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 
โดยใชแบบประเมินมาตราฐานที่ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําข้ึน และไดมีการสรุปผลการประเมินใน
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ใหกรรมการทุกทานรับทราบ  เพื่อจะไดนําผลการประเมินใชเปนแนวทางในการ
แกไขปรับปรุงตอไป 

การปฐมนิเทศกรรมการ  ในกรณีท่ีบริษัทมีกรรมการเขาใหม   บริษัทมีนโยบายใหมีการจัดการปฐมนิเทศ 
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชน  เพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท   พรอมท้ังจัดใหกรรมการใหมมีการประชุมพบปะกับทางคณะกรรมการบริหาร  และทีมผูบริหารระดับสูง 
เพื่อรับทราบขอมูล แนวทางปฏิบัติ  ในสวนของกรรมการบริษัทและขอมูลของบริษัท  รวมท้ังจัดใหมีการเขาเยี่ยม
ชมคลังสินคาและสาขาของบริษัท  กอนที่กรรมการใหมจะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท  บริษัทยัง
สนับสนุนใหกรรมการใหมเขารับการอบรมหลักสูตรจาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  เพื่อ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ 

บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนให กรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารวมอบรม
และสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ เพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทรวมกับสวนฝกอบรมของบริษัท  เปนผูจัดทําทะเบียนประวัติการเขารวม
อบรมของคณะกรรมการ และผูบริหาร  พรอมท้ังนําเสนอหลักสูตรท่ีเหมาะสมตอกรรมการแตละทาน   เพื่อ
พิจารณาเขารวมอบรม และสัมมนา   ในปท่ีผานมากรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการ ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน ไดเขารวมอบรมหลักสูตรและรวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรู อาทิเชน CEO Exclusive Trip 
to Myanmar “Building Business Partnership Myanmar – Thailand” , การลงทุนตางประเทศ : ทางเลือก โอกาส
และการบริหารความเสี่ยง, IOD Conference : Board Leadership Evolution และ CG Forum : Board Monitoring - 
How to Build the Spirit of Good CG  เปนตน   

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจําเปน  บริษัทมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดสง
หนังสือเชิญประชุมพรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา กรรมการทุกทานสามารถ
แสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระและไมข้ึนกับบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ในป 2556 ท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทมี
การประชุมท้ังสิ้น จํานวน 4 ครั้ง โดยเปนการประชุมท่ีกําหนดไวลวงหนาท้ังป  4  ครั้ง และครั้งพิเศษ 1  ครั้ง ใน
การประชุมแตละครั้งไดมีการจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุม ในแตละวาระสงใหกับกรรมการบริษัทแตละ
ทานลวงหนา เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ และบริษัทมกีารประชุมผูถือหุน
ในป 2556 จํานวน 1 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2556  ของกรรมการแตละทาน ได
นําเสนอในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”   

ในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาท่ีประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ท้ังนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดย
ใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใชสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ี
ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ ในเรื่องรายการระหวาง
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กัน และเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของผูเกี่ยวของอยางรอบคอบเปนธรรม และโปรงใส 
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวอยางครบถวน ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับ
ผลประโยชนเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีการพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุม  เลขานุการบริษัทรวมกับบริษัท ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนดเลอรและทองเอก จํากัด ซึ่งเปนที่
ปรึกษากฏหมายอิสระของบริษัทเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง และเปนผูมีหนาท่ีจดบันทึกรายงานการประชุมและ
ความคิดเห็นของกรรมการอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร  เพื่อจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอง ท้ังนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมี
ความละเอียดถูกตองมากที่สุดได  รายงานการประชุม ท่ีประชุมรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบ
ของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สํานักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
พรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 
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10.  ความรบัผิดของตอสังคม 
10.1.  นโยบายและแนวทางการดําเนินงานดวยความรับผดิชอบตอสังคม  

1.  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

ไดมีการกําหนดเปนนโยบายของบริษัท โดยใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมี
สวนไดเสียภายใน ไดแกพนักงานและผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแกลูกคา เจาหนี้ ภาครัฐ
และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะตามที่กฎหมายกําหนด
เทานั้น แตยังรวมถึงการไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย เหลานั้นดวย 
โดยกําหนดแนวทางดานจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้ 

•   นโยบายและความรับผิดชอบตอผูถือหุน  
1. ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  เพื่อเพิ่มความโปรงใสและเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือ
หุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย  โดยไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  พรอมท้ัง
ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตาม
นโยบายอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชนของผูถือหุน 
 2. เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลท่ีจําเปนเพื่อประเมินบริษัทโดยเทาเทียมกัน และจะเปดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
3. จัดใหมีระบบ ซึ่งใหความมั่นใจวาผูถือหุน ทุกราย จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในการประชุมผู
ถือหุน 
•   แนวทางเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  

1. พนักงานตองหลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของบริษัทในการ
ติดตอกับคูคาและบุคคลอื่นใด 

2. พนักงานตองอุทิศตนและเวลาใหแกกิจการของบริษัทฯ อยางเต็มท่ี   ในกรณีมีความจําเปนตองทํางาน
อื่น เพื่อเพิ่มพูนรายไดหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเวลาทํางาน งานนั้นตองอยูในลักษณะดังตอไปนี้ 

• ไมเปนการกระทบกระเทือนตองานในหนาท่ีของตน 
• ไมฝาฝนกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอย และศิลธรรมอันดีของประชาชน 
• ไมมีผลเสียถึงช่ือเสียงและกิจการของบริษัทฯ 
• ไมขัดตอผลประโยชนของบริษัท 
• ไมเปนการนําความลับของบริษัทไปใช 

•   มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น   
บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือผูบริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ  

หนังสือนโยบายไมยอมใหมีการทุจริต ( Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทไดเขารวมลงนามในการแสดง
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เจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ทางสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และไดสอดคลองกับสาสนจากกรรมการผูจัดการ ซึ่งไดกลาวไววา “ทุจริตไมเคยเนรมิต
ความสําเร็จใหใคร”  

2.  การเคารพสิทธิมนุยชน 
สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิท่ีมนุษยทุกคนสมควรไดรับ ในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เปนมนุษยและเปน

สวนหนึ่งของสังคม สิทธิมนุษยชนปกปองปจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนั้นๆ  
การเคารพสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งสําคัญตอความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม   

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   จึงใหความสําคัญตอการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และไดตระหนักในคุณคาของทรัพยากรมนุษยและประสงคท่ีจะใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร   
จึงไดสงเสริมบรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวมและมอบโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน 
โดยพนักงานจะไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีความรู ความสามารถอยางทั่วถึงและตอเนื่อง เพื่อการสรางคุณคาและ
ดํารงความเปนเลิศในธุรกิจ ภายใตแนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

•   ดานความเสมอภาคและโอกาสที่เทาเทียม  
1.  การปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาแหงความเปนมนุษยของคนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน  
2.  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดําเนินการโดยยึดถือประโยชนและผลสําเร็จของบริษัทฯ ดวยหลัก
คุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความจําเปนในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหได “คนดี” 
และ “คนเกง” ท่ีมีทัศนคติสอดคลองกับงานและวัฒนธรรมขององคกร โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของแตละ
ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณและขอกําหนดอื่นๆ ท่ีจําเปนแกงาน และไมมีขอกีดกันเรื่อง
เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธสวนบุคคล 
3.  กําหนดระบบการจายคาตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมท้ังจัดสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการแกพนักงานและครอบครัว โดยจะคํานึงถึงโครงสรางเงินเดือนที่สอดคลองกับภาวการณ
ทางดานเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นคาจางพิจารณาจากความสําเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานความ
อุตสาหะของพนักงานในปท่ีผานมา  
4. สนับสนุนสงเสริมใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังทางดานความสามารถหลักของธุรกิจ  
ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางดาน
งบประมาณและเวลาในการพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางาน เปด
โอกาสใหพนักงานกาวหนาในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี 
และมีความรูในการทํางาน 
5. เสริมสรางบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี  ท่ีจะนํามาซึ่งความสัมพันธอันดี และประสิทธิภาพในการ
ทํางานรวมกัน 
6. สงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสารในการเสนอแนะและรองทุกขในเรื่องคับของใจ 
เกี่ยวกับการทํางาน ความเปนอยู และสิทธิสวัสดิการผานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
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กิจการ  โดยขอเสนอแนะตางๆ จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจังและกําหนดวิธีการแกไขเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 
7. สงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับชั้น  ในการไดไปทัศนศึกษายังตางประเทศ  เพื่อเปด
โอกาสโลกทัศนและมุมมองในการทํางานและเสริมสรางประสบการณชีวิต  รวมท้ังนํามุมมองหรือองค
ความรูท่ีไดรับมาปรับใชกับการทํางาน 
•   ดานการลวงละเมิด 

1. ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไมพึงกระทําใดๆ อันเปน
การไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา 
2. พนักงานทุกคนตองไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดหรือคุกคาม ไมวาจะเปนทางวาจา หรือการ
กระทําตอผูอื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ 

3.    การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
          บริษัทฯ เชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองคกรวาเปนกําลังสําคัญในการรวมผลักดันองคกรใหไปสู
วิสัยทัศนและพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ   ดังนั้น บริษัท  
จึงมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหมๆ ท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และมีความพรอมท่ีจะเขา
มารวมงานกับบริษัทฯ  ควบคูไปกับการรักษาบุคลากรท่ีมีอยูแลว  ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ 
เพิ่มข้ึน  สามารถทํางานรวมกันเปนทีม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความรักความผูกพัน   อันจะบรรลุไปสูเปาหมาย
ของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด ท่ีบริษัทฯ มุงเนนมาโดยตลอด คือ
การใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร    

•   ดานการบริหารคาจาง ผลตอบแทน และสวัสดิการตางๆ 
บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารคาจางดวยความเปนธรรม มีความเหมาะสมตอการครองชีพอยางเปนสุข มีการ

สนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินชวยเหลือและเงินกูสวัสดิการตางๆ รวมถึงสวัสดิการทางดานอื่น อีกมากมาย เชน 
เครื่องแบบพนักงาน  การตรวจสุขภาพประจําป การทองเที่ยวประจําป ฯลฯ ควบคูกับการสงเสริมใหพนักงานมี
ดุลยภาพในการดําเนินชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

•   สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  โดยไดมีการ

ดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไมใหมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังปฏิบัติตอพนักงานทุกคน
ดวยความเทาเทียมกัน เปดโอกาสใหพนักงานสามารถรองทุกขเปนลายลักษณอักษรเสนอตอผูบังคับบัญชา  บริษัท
ยังไดจัดเตรียมตูหรือกลองรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตลอดจนขอรองเรียนอื่นๆ ไวภายในบริษัท เพื่อเปด
โอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและขอรองเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ  นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตลอดจนขอรองเรียนอื่นๆ ท่ีมีพนักงานแสดงความคิดเห็นและขอรองเรียน
ไว  มานําเสนอผูบริหาร ในวันที่มีการประชุมผูบริหารพบพนักงานเปนประจํา ในทุกๆ เดือน 

•   ดานพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
     บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ สําหรับพนักงานทุกระดับ ท้ังการพัฒนาศักยภาพ 
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และมีการจัดกระบวนการพัฒนาพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาใน
งาน (On the job training) การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) และเปนสวนหนึ่งขององคกร 

•   ดานการมีสวนรวมตอการสรางสรรคสังคมและชุมชน 
  บริษัทฯ  ใหการสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอม (CSR)  โดยกําหนดเปนนโยบายใหแตละหนวยงานและสาขาของบริษัท ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ ไดมีสวน
รวมแสดงพลังในการทําความดี ตอบแทนและใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ   โดยไดมีการจัดตั้ง CSR Club ท่ีเกิดจากการรวมตัวของพนักงานที่มีจิตอาสา รวมกันบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม   

4.   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแลว บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

ยังมีนโยบายใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหนาท่ีตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับลูกคาหรือคูคา ดังนี้ 
•   ลูกคา 
1.  มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด  มีความเปนธรรมและเชื่อถือได 
2.  มุงมั่นท่ีจะใหขอมูลท่ีครบถวนถูกตอง ทันเวลา และสงเสริมการสื่อสารสรางความสัมพันธ กับลูกคา
อยางตอเนื่อง 
•   คูคาและคูสัญญา 
1.  มุงมั่นในการจัดหาสินคาและบริการอยางมีมาตรฐาน ภายใตหลักการแขงขันบนฐานขอมูลท่ีเทาเทียมกัน 
มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการใหมี
ระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวนและปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา และมีหลักการการจายเงินใหแกคูคา
และคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน 
2.  มุงมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธท่ียั่งยืนกับคูคาและคูสัญญาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนในเรื่อง
คุณภาพของสินคาหรือบริการท่ีคูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
3. หามพนักงานรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสัญญา 

5.   การรวมพัฒนาชุมชนและสงัคม 
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี 

ควบคูไปกับการดูแล ชวยเหลือและรวมสรางสรรคสังคมไทยอยางยั่งยืนเปนสําคัญ  โดยบริษัท ไดเล็งเห็นวา การ
ฝกอาชีพใหกับสังคมไทยเปนรากฐานที่สําคัญของสังคม จึงรวมพัฒนา สงเสริม และใหการสนับสนุนดานการฝก
อาชีพใหแกนักเรียน เยาวชนและกลุมแมบาน รวมถึงผูตองขังหญิง อยางตอเนื่อง อันเปนที่มาของโครงการ สราง
งาน  สรางอาชีพ  ท่ีทางบริษัทฯ  รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสรางงาน  สรางอาชีพ  

6.   การจัดการสิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดลอม และไดมีการรณรงคใหมี
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ความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)  
ความรับผิดชอบตอสังคมในดานนี้ คือ การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ ไดมีการกําหนดนโยบายและ

การดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม  ไมวาจะเปนการดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังผูถือหุน ลูกคา 
ผูบริโภค  คูคา  อยางเหมาะสมและเปนธรรม  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  ตระหนักในความสําคัญ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในสวนของพนักงานนั้น  บริษัทไดดูแลพนักงาน  โดย
ยึดหลักการบริหารคาจางดวยความเปนธรรม  มีความเหมาะสมตอการครองชีพอยางเปนสุข  มีการสนับสนุนเงินใน
รูปแบบของเงินชวยเหลือและเงินกูสวัสดิการตางๆ  รวมถึงสวัสดิการทางดานอื่นๆ อีกมากมาย เชน เครื่องแบบ
พนักงาน  การตรวจสุขภาพประจําป การทองเที่ยวประจําป ฯลฯ ควบคูกับการสงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพใน
การดําเนินชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางนิสัยการออมใหกับพนักงาน  บริษัทไดเขารวมโครงการ Happy Money ของทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  เพื่อใหพนักงานไดมีวินัยทางดานการเงินและมีหลักในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว 
รวมถึงการชวยเหลือและแกไขปญหาทางการเงินใหกับพนักงาน  นอกจากนี้ ยังใหพนักงานมีสวนรวมในการชวย
ประหยัดไฟฟา กระดาษ เพื่อลดการใชพลังงานและรวมกันบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม   

ความรับผิดชอบตอสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  
ความรับผิดชอบตอสังคมดานนี้ เปนกิจกรรมที่ดําเนินการนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

โดยไดใหการสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  
โดยกําหนดเปนนโยบายใหแตละหนวยงานและเครือขายสาขาของบริษัทที่มีอยูท่ัวประเทศ   ไดมีสวนรวมแสดง
พลังในการทําความดี ตอบแทนและใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ   โดยได
กําหนดขอบขายประเด็นปญหาสังคม เพื่อเปนแนวทางดําเนินกิจกรรม โดยแบงเปน 5 ประเภทใหญๆ ไดดังนี้  

1. ดานการสงเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
2. ดานการสงเสรมิศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว   
3. ดานการชวยเหลือสังคมในการชวยบรรเทาความเดือดรอนที่ไดรับจากภัยธรรมชาติ 
4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 
5. ดานการพัฒนาชุมชนและสังคม  

1. ดานการสงเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ไดมุงมั่นทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาและสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสใหมีการศึกษา และ

ไดรับการอบรมพัฒนาปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอสังคม   สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชน  
มีสวนรวม ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษและการประยุกตใชทรัพยากรอยางสอดคลองเขากับวิถีชีวิตพื้นบานและภูมิ
ปญญาไทย  สงเสริมใหเกิดการกระจายทางดานการศึกษาและลดชองวางความแตกตางระหวางสังคมเมืองกับสังคม
ชนบท    โดยในป 2556 บริษัท ไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน   ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมตางๆ  เชน การรวมบริจาคหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน และอุปกรณกีฬา 
2. สนับสนุนงบประมาณในการแขงขันกีฬา  
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3. การจัดกิจกรรม สรางงาน  สรางอาชีพ ใหกับสถานสงเคราะหเด็กบานอิ่มใจ อ.หางดง จ.เชียงใหม 
4. บริจาคสินคาและบริจาคเงิน  ใหกับสถานสงเคราะห และมูลนิธิตางๆ  
5. รวมจัดกิจกรรม โครงการสรางเสริมศักยภาพแมพิมพของชาติ  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  โดยความรวมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิอีดีพี 
 

2. ดานการสงเสรมิศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว  
มีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อใหพนักงานใชเปนแหลงรวมจิตใจ สรางความสามัคคี 

ในองคกร  และอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามใหอยูคูกับคนไทย เชนประเพณีวันสงกรานต ประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาตางๆ  และกิจกรรมตางๆ  ท่ีตกทอดมาถึงในปจจุบันนี้ เชน  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีการ
ถวายเทียนพรรษา   และยังมีการจัดกิจกรรมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว เชน  กิจกรรมวันแหงความ
รัก  กิจกรรมวันแมแหงชาติ  กิจกรรมวันพอแหงชาติ   

3. ดานการชวยเหลือสังคมในการชวยบรรเทาความเดือดรอนที่ไดรับจากภัยธรรมชาติ  
ไดมีความหวงใยกับสังคม  และไดมีสวนรวมในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือภัยท่ีเกิดกับคน

หมูมาก เชน อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ   ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน อยางตอเนื่องตลอดมา  ไมวาจะเปนการชวยเหลือในรูปการบริจาคเงิน  สิ่งของ ถุงยังชีพ และมอบ
เสื้อชูชีพ  ซึ่งทางบริษัท ไดออกแบบและตัดเย็บขึ้นมาเปนพิเศษ  รวมถึงโครงการ “ซิงเกอร ชวยไทย”  ดวยการ
ระดมทีมชางบริการออกใหความชวยเหลือ อาสาทําความสะอาด ตรวจเช็คซอมแซมเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด  ทุก
ยี่หอท่ีเสียหายจากอุทกภัยฟรี   โดยจะออกใหบริการยังพื้นที่ในแตภูมิภาคของประเทศที่ประสบภัยพิบัติ 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 
ไดมีสวนสนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นมาอยางตอเนื่อง อันจะ

นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว   โดยการสรางอาชีพและสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีงานทํา  สงผลให
วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น มีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและมีความสะดวกสบายมากขึ้น  โดยไมตองเขามาทํางานในสังคม
เมือง  มีการเปดรับพนักงานที่อยูในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคนในทองถิ่นมีงานทํา  พรอมกับการ
เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสูสินคาท่ีสรางอาชีพ และรายได เชน  สินคาประเภทตูแช  ตูขายสินคาแบบหยอดเหรียญ 
ประกอบดวย ตูเติมเงินโทรศัพทมือถือ  ตูเติมน้ํามัน ตูน้ําดื่ม ตูเติมลม ตูลางรถ ตูชําระคาอุปโภคและบริโภค เปนตน  
เพื่อชวยสรางอาชีพ  สรางรายไดอยูกับบาน  ดวยราคาที่เขาถึงและซื้อหาได   
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พรอมกันนี้ ไดสัมภาษณลูกคาท่ีซื้อสินคาสรางอาชีพของบริษัท มานําเสนอเพื่อเปนขอมูล ดังนี้ 

       ดิฉันเปนผูรับเหมา มีรถแบคโฮ  ไวบริการขุดดิน  ถมที่ดิน  รายไดไมคอยแนนอน  ย่ิงถา
เศรษฐกิจไมดี  รายไดแทบจะไมมีเลย  แตภาระครอบครัวมีแตจะเพิ่มขึ้น  
       ในหมูบานของดิฉัน  มีรถมอเตอรไซคคอนขางเยอะ  ดิฉันเห็นวาเปนโอกาสที่ดี จึงตัดสินใจ
ซ้ือตูเติมนํ้ามันแบบหยอดเหรียญของซิงเกอร ที่สาขาหวยยอด  ก็ไมผิดหวังคะ คนใหความสนใจ
มาใชบริการกันมาก  ทําใหดิฉันมีรายไดที่เพ่ิมขึ้นและเปนรายไดแนนอน  จึงตัดสินใจซื้อตูนํ้ามัน
แบบหยอดเหรียญเพิ่มอีก 1 เครื่อง และซ้ือตูเติมเงินโทรศัพท อีก 1 เครื่อง  ตั้งแตซื้อมาก็ยังไมมี
ปญหาอะไรเลยคะ   ถึงเครื่องจะมีปญหา  ดิฉันก็สบายใจและไมกลัวคะ  เพราะดิฉันเปนลูกคา
ของซิงเกอร  เคยซื้อเครื่องใชไฟฟาของซิงเกอร  ไดรับการบริการท่ีดี และเปนลูกคาซิงเกอรมา
โดยตลอด   ถาซิงเกอรมีสินคาอะไรดีๆ แบบน้ี ก็จะอุดหนุนกับทางซิงเกอรตอไปคะ

คุณศุภลักษณ   วารีรัตน
20 หมู 4  ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง
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       เ ม่ื อก อนดิฉันทํ า งาน เปนพนักงานโร งงานที่ นิคม อุตสาหกรรมโรจนะ  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ชวงท่ีเศรษฐกิจไมดี  บริษัทจึงจําเปนตองจางพนักงานออกจากงานและดิฉัน
ก็เปนคนหนึ่งที่ถูกเลิกจาง   ตอนที่ตกงานชวงแรกๆ  ดิฉันยอมรับคะ  วาเครียดมาก  อายุก็มาก
แลว จะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็คงจะไมรับ  ไหนจะตองรับภาระครอบครัว  มีแตรายจายคะ
       ดิฉันจึงตัดสินใจเปดรานขายของชํา ในหมูบาน  จึงไปซ้ือตูแชของซิงเกอร กับสาขาอยุธยา  
กอนที่จะตัดสินใจซื้อดิฉันไดหาขอมูลของทางซิงเกอร เกี่ยวกับการบริการและการรับประกันคะ 
ไมผิดหวังเลยคะ  เพราะพนักงานที่มาเก็บเงินในแตละเดือน จะคอยถามถึงปญหาของการใช
งานอยูตลอด จึงม่ันใจกับทางซิงเกอรคะ   ตอมาดิฉันไดซ้ือสินคาของซิงเกอรเพิ่ม อีก 2 ช้ินคือ 
เครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ  และตูเติมเงินโทรศัพทมือถือ  มีคนมาใชบริการกันมาก  ทําให
ดิฉันมีรายไดที่เพิ่มขึ้นและเปนรายไดแนนอน  ตอนน้ีสบายใจแลวคะ

คุณอัมพร  ดวงรัตน
39/6 หมู 5  ต.พุทเลา อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
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       ดิฉันเปดรานขายของชํา เปนรานเล็กๆ  บนถนนสายลําปลายมาศ - นางรอง ตอนชวงแรก 
เรียกวาขายดีมากๆ  พอตอนหลังเริ่มมีคูแขง และมีมินิมารท เปดในตัวอําเภอ ทําใหลูกคานอยลง 
รายไดก็ลดลงคะ      
       มีอยูวันหน่ึงพนักงานของซิงเกอรสาชาลําปลายมาศ   ไดเขามาแนะนํา ใหดิฉันซื้อตูเติมเงิน
โทรศัพทมือถือ  ใหบริการแกลูกคา   ตอนแรกก็ตัดสินใจอยูนานวาในหมูบานเราจะมีคนมาใช
บริการกันหรือไม    จึงลองตัดสินใจซื้อตูเติมเงินโทรศัพทมือถือ มาตั้งไวท่ีราน  คนผานไป ผาน
มา แวะมาใชบริการเติมเงินกันมาก และทําใหดิฉันขายของไดเพ่ิมขึ้นดวยคะ   จนมีรายได
เพ่ิมขึ้นจากเดิมคะ  รูวาดีอยางนี้ตัดสินใจซ้ือไปนานแลว  สวนเรื่องการบริการก็ไมปญหาคะ  
พนักงานของซิงเกอร  ผานมาก็แวะมาถามถึงปญหาของการใชงานอยูตลอด  จึงม่ันใจกับทางซิง
เกอรคะ  ตอนน้ีกําลังตัดจะสินใจซ้ือตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญ  อยางไรก็อุดหนุดซิงเกอร อีก
แนนอนคะ  

คุณออยใจ  ชํานาญพนา
66 หมู 12  ต.โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
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     ดิฉันรับราชการเปนคุณครู   สามีมีอาชีพรับจางเกี่ยวขาวดวยรถอีแตน  ลูกชายเปดรานกาแฟ 
และรับทําเบเกอรี่สงขายตามรานกาแฟของตัวเอง รานกาแฟอ่ืนๆ และในหลายโรงแรม ทุกคนใน
ครอบครัวดิฉัน  มีรายไดประจําและรายไดหลัก    
       แตดิฉันก็ยังลงทุนซ้ือตูเติมน้ํามันแบบหยอดเหรียญ 2 ตู และตูเติมเงินโทรศัพทมือถืออีก 1 
ตู กับทางซิงเกอรสาขา SDP เชียงราย เพื่อเปนรายไดเสริม  โดยนํามาตั้งอยูหนาบาน  ซ่ึงตั้งบน
ถนนสายหลักเขาหมูบาน น้ํามันขายดีท้ังดีเซล และเบนซิน ลูกคาที่มาใชบริการมีท้ังเติมกับรถ
มอเตอรไซต และเติมรถอีแตนที่ไปเกี่ยวขาว  รายไดดีพอสมควร และตั้งใจวาจะตั้งตูน้ํามัน
เบนซินเพ่ิมอีก 1 ตูในอนาคตคะ

คุณถนอมขวัญ วงคแกว 
127 หมู 17  ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
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5. ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคูไปกับการ
ดูแล ชวยเหลือและรวมสรางสรรคสังคมไทยอยางยั่งยืนเปนสําคัญ  โดยบริษัทไดเล็งเห็นวา การฝกอาชีพใหกับสังคมไทย
เปนรากฐานที่สําคัญของสังคม จึงรวมพัฒนา สงเสริม และใหการสนับสนุนดานการฝกอาชีพใหแกนักเรียน เยาวชนและ
กลุมแมบาน รวมถึงผูตองขังหญิง อยางตอเนื่อง อันเปนที่มาของโครงการ สรางงาน  สรางอาชีพ  ที่ทางบริษัทรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสรางงาน  สรางอาชีพ นับถึงปจจุบันมีจํานวนดังนี้  

1. การจัดกิจกรรมใหกับกลุมโรงเรียน   
• โรงเรียนสาคลวีิทยา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
• โรงเรียนลาดบวัหลวงไพโรจนวิทยา อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

การจัดทําโครงการ สรางงาน  สรางอาชีพ พบวาโรงเรียนตางๆ  มีจักรเย็บผายี่หอตางๆที่ชํารุด อยูเปน
จํานวนมาก ซึ่งถือวาเปนครุภัณฑอยางหนึ่ง โดยสวนใหญจะถูกเก็บไวหรือปลอยท้ิงไว  บริษัทจึงไดจัดสงทีมชาง
บริการออกซอมจักรเย็บผาใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ จนทําใหจักรเย็บผาท่ีทางโรงเรียนมีนั้น สามารถนํา
กลับมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังจัดสงครูสอนการตัดเย็บที่มีความชํานาญทางดานตัดเย็บ  เขาไป
อบรมและสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐช้ินงาน ใหแกคณะครูและนักเรียน รวมถึงผูปกครอง
และกลุมแมบานตามชุมชนโดยรอบโรงเรียนนั้นๆ  จนไดช้ินงานตางๆ  ท่ีสามารถนําไปจําหนาย เปนสินคา  OTOP  
ใหแกชุมชน  เพื่อใหเกิดรายไดสําหรับเด็กและผูปกครอง จากกิจกรรมในครั้งนี้  ทําใหเห็นรอยยิ้มและความ
ประทับใจของผูรวมกิจกรรม อีกทั้งทางโรงเรียนไดนําเอาชิ้นงานประดิษฐท่ีไดรับในครั้งนี้ เอามาบรรจุอยูใน
หลักสูตรในการเรียนการสอน ของวิชาคหกรรม เพื่อทําการสอนใหกับนองๆ รุนตอไปอีกดวย 
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2. การจัดกิจกรรมใหกับทางเรือนจํา 
• เรือนจําอําเภอเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี 
• เรือนจําจงัหวัดลําพูน อ. เมือง จ.ลําพูน 
• เรือนจํากลางราชบุรี   อ. เมือง  จ. ราชบุรี 
• เรือนจําจงัหวัดตรัง  อ. เมือง   จ. ตรัง 
• เรือนจําจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยธุยา 

การจัดทําโครงการ กิจกรรม  สรางอาชีพ  ท่ีเขาไปทําในเรือนจํานั้น   บริษัทไดรวมกับโครงการ  
“กําลังใจ”  ในพระดําริ พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาพัชรกิติยาภา   ซึ่งจัดตั้งข้ึนเพื่อประทานความชวยเหลือแกผูท่ี
ตองการโอกาสในสังคมไทย  เริ่มตนจากกลุมผูตองขังท่ีเปนสตรีมีครรภ  โดยพระเจาหลานเธอฯ ทรงโปรด
ประทานความชวยเหลือจากทุนสวนพระองคและโปรดฯ  ใหวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  โดยความรวมมือ
จากกรมราชทัณฑ  เขาไปดําเนินการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ใหความรูดานสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ  ซึ่งการ
ดําเนินงานนับไดวาบรรลุเปาหมายที่ทรงดําริไวทุกประการ 

จากผลสําเร็จดังกลาว  ทําใหทรงดําริวา  นาจะขยายขอบเขตความชวยเหลือไปยังกลุมอื่นๆ อีก จึงทรง
โปรดฯ  ใหกระทรวงยุติธรรมถวายงานในการใหความสนับสนุนแกโครงการเพื่อเผยแพรผลงานและแนวคิดให
ขยายเปนวงกวางออกไป  โดยยังคงมุงเนนไปยังกลุมผูตองขังหญิง แตเพิ่มเรื่องการฝกอาชีพในดานตางๆ  เพื่อใหมี
โอกาสในการเขาสูสังคมภายนอกหลังจากที่พนโทษ ไมใหกลับไปสูวังวนของการกระทําผิด  ซึ่งทางบริษัทได
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําโครงการดังกลาว ท่ีจะเปนการเสริมสรางอาชีพและเปดโอกาสใหกับผูท่ีตองการ
โอกาส เพื่อฝกฝนตนเองในการฝกหัดการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ 

ในการนี้ทางบริษัท ไดจัดสงครูผูสอนพรอมดวยสมาชิก ท่ีมีความชํานาญทางดานนี้เขาไปอบรมในเรื่อง
การตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ เสริมสรางใหมีทักษะและความชํานาญ เพื่อนําไปประกอบอาชีพอิสระไดภายหลัง เพื่อ
จะคืนคนดีใหสังคม รวมถึงยังไดสงชางบริการเขาไปตรวจเช็ค ซอมแซมจักรเย็บผาท่ีมีอยูในเรือนจําเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดอยางเต็มท่ี   โดยงานนี้ไดสรางรอยยิ้มและความประทับใจใหกับผูเขารับการอบรมเปนอยางมาก 

3. การจัดกิจกรรมใหกับกลุมแมบานและชุมชน 
• แมบานชุมชนแฟลตหวยขวาง  เขตหวยขวาง กทม.  (รวมกับทาง สโมรสซอนตาสากล)   
• รวมกับศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เขตธนบุรี  กทม. จัดกิจกรรม 

สรางงาน สรางอาชีพ ใหกลุมแมบาน 
4. การจัดกิจกรรมใหกับกลุมผูพิการ  

• ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการภาคใต อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
• ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

เพื่อเปนการสรางโอกาสใหผูดอยโอกาส  ดูแล ฟนฟู และพัฒนาผูดอยโอกาส คนพิการ และผูมีรายไดนอย
ใหไดรับการฝกอาชีพ และการพัฒนาตนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ  โดยทางบริษัทได
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จัดสงครูสอนการตัดเย็บพรอมดวยสมาชิก ท่ีมีชํานาญทางดานเย็บผา เขาไปสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ 
การประดิษฐช้ินงานให  และเปนการพัฒนาผลิตภัณฑจนไดช้ินงานตางๆ  ท่ีสามารถนําไปจําหนาย เปน
สินคา  OTOP  ใหกับหนวยงาน  เพื่อใหเกิดรายไดสําหรับผูดอยโอกาส และกลุมคนพิการ  

ในการนี้ทางบริษัท ไดรวมกับศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ไดจัดทําโครงการ
เสริมสรางคนพิการทํางานในหนวยงาน   โดยรับคนพิการ มาเปนพนักงานของบริษัท จะมีหนาท่ีในการเย็บช้ินงาน  
และชิ้นงานที่ไดนั้น จะนํามาเปนสินคาท่ีระลึกของบริษัท  เพื่อจะไดนํามาใชเปนของขวัญ ของชํารวย ของที่ระลึก
ของบริษัทใชในเทศกาลตางๆ  รวมถึงจะมีการขายสินคานั้นๆ  ในอนาคตอีกดวย  ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดใหกลุม
คนพิการ และทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน และมีความมั่นคงมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้บริษัท  คือ ผูนําในดานจักรเย็บผา ท่ีมีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา คนคิด
นวัตกรรมใหมๆ  รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑท่ีใชงานงาย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเดนหลายประการ  เพื่อ
สนองความตองการของผูท่ีช่ืนชอบงานตัดเย็บและเย็บปกถักรอย   อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชํานาญ 
ที่จะสอนงานดานตัดเย็บและการประดิษฐช้ินงานดวยจักรเย็บผาซิงเกอร  โดยเรามีความพรอมที่จะดําเนินการสอนชิ้นงาน
และจัดฝกอบรม ตามโครงการสรางงาน  สรางอาชีพ ใหกลุมเยาวชนและกลุมแมบาน  รวมถึงผูตองขังหญิง อยางตอเนื่อง  

สถานศึกษาหรือหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ท่ีสนใจทําโครงการ  สรางงาน สรางอาชีพ รวมกัน เพื่อ
เปนการพัฒนาศักยภาพ  ทักษะอาชีพ ใหกับกลุมเยาวชนและกลุมแมบาน รวมถึงผูดอยโอกาสที่ถูกละเลยการจาง
งานและวางงานใหมีโอกาส มีรายได สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไมเปนภาระของสังคม   อีกทั้งเปนการ
นําไปสูการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และคุณภาพชีวิตท่ีดีของครอบครัวและชุมชนตอไป  ทางบริษัทยินดีและมี
ความพรอมท่ีจะชวยเหลือสังคมรวมกัน  ติดตอมายัง สวนกิจกรรมเพื่อสังคม   บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน)  โทรศัพท  02 - 352 -  4777 ตอ 4202 หรือทาง E-mail: nitiphatk@singerthai.co.th   เพื่อทําสิ่งดีๆ          
ใหสังคมรวมกัน   
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบัติ

ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด จํานวน 3 ทาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทใหมี
ความถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  ตลอดจนปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  
รวมท้ังสอบทานใหบริษัท  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจัดการใหญ  และไดมีการแตงตั้ง นายณรงคเดช   เกตุสงคราม เปน
ผูจัดการตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติตามขอมูลและประวัติ (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางาน
ผูตรวจสอบภายใน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายณรงคเดช   เกตุสงคราม เปนผูท่ีมีความเหมาะสม
ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีการแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายหัวหนางานผูตรวจสอบ
ภายใน จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557  โดยมีคณะกรรมการ
อิสระทั้ง 3 ทาน ซึ่งถือเปนคณะกรรมการตรวจสอบดวยไดมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดย
การซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และผูตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แลวสรุปไดวาจากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะ
ดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย จากการที่กรรมการ
หรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อยางเพียงพอแลวสําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน แตขอใหบริษัทไปดําเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสําหรับระบบ
สารสนเทศ (ERP) ท่ีกําลังดําเนินการอยูใหเสร็จสิ้นภายในป 2557 เพื่อบริษัทจะไดสามารถมีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพถูกตองรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได 

การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื่องขางตน กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสังเกต
เพิ่มเติมจากคณะกรรมการ วาการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดําเนินการอยูนั้นลาชามากจึงขอใหบริษัทไปกําหนด
ตารางการดําเนินการ และใหมีการปรับใหทันกับสถานการณอยางสม่ําเสมอ เพื่อมาแจงใหกรรมการตรวจสอบ
ไดรับทราบถึงความคืบหนา  พรอมท้ังขอใหทางฝายตรวจสอบภายในไดใหมีการตรวจสอบในเรื่องของการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) สําหรับการทํางานในสวนอื่นๆ นอกจากการขายและการเก็บเงิน 
หรือท่ีเรียกวา Field Audit เพิ่มข้ึน พรอมกับขอใหฝายจัดการไปดําเนินการจัดใหมีการทําระบบแผนความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมระบบ IT อยางเปนระบบและชัดเจน
ออกมาเปนคูมือในการปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงิน
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รายไตรมาสและประจําป 2556 ไดใหความเห็นในรายงานสอบบัญชีวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุมบริษัทและบริษัทตามลําดับ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตราฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยไดมีขอแนะนําในเรื่องของการที่จะตองใหมีเอกสารสนับสนุนในการลงบัญชีประกอบกับรายลงบัญชี
รายวัน / วันที่ในบัญชีรายวันกับวันที่ท่ีเกิดรายการจะตองตรงกัน / การลงบันทึกการลาออกของพนักงานใน
ภาคสนามควรจะตองใหมีการบันทึกในทะเบียนบุคคลใหตรงกับเดือนที่พนักงานนั้นลาออก / อัตราการคิดคา
นายหนาในระบบควรที่จะใหมีการตรวจสอบใหเปนปจจุบัน / การลงบัญชีในบัญชีรายวันควรท่ีจะตองใหมีการ
ตรวจสอบและอนุมัติโดยผูจัดการฝายบัญชี / เอกสารตางๆจะตองมีลายเซ็นตผูจัดทํา ผูอนุมัติ และผูรับบริการ/ การ
รับรูรายไดจะตองสอดคลองกับบริการท่ีให / วันที่ในใบขอซื้อจะตองมากอนวันที่มีการสั่งซื้อ / บันทึกรับสินคาควร
ท่ีจะตองบันทึกในวันที่รับสินคานั้น  ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากการแยกธุรกิจเชาซื้อและบริการออกจาก  บริษัท  ซิงเกอร 
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มาเปนบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส 
จํากัด จึงทําใหการทํางานตางๆ ยังไมสมบูรณ แตอยางไรก็ดี  บริษัทมีแนวทางที่จะแกไขขอบกพรองดังกลาวโดย
การแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานใหชัดเจน พรอมกับใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานใหเขาใจ ซึ่งจะ
ใหแลวเสร็จภายในป 2557 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 200  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ  2557  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมดวยไดพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซักถามขอมูลจากคณะฝายจัดการ ไดประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดมีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2557  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ  2557  แลวสรุปไดวาคณะกรรมการบริษัทไมมีความเห็นที่ตางไปจาก
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอมา 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการเนนการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมี
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. องคกรและสภาพแวดลอม  
บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของฝายบริหาร และการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานอยางชัดเจน และสามารถวัดผลได มีการ
ตั้งเปาหมายงานที่เหมาะสม และคํานึงถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่วางไว ขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ 
และระเบียบปฏิบัติสําหรับฝายบริหาร และพนักงานในเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนกับกิจการ นโยบาย และ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไปที่รัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการกําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความเปนธรรมตอลูกคาเพื่อประโยชนของบริษัทใน
ระยะยาวอีกดวย 

2. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทไดมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงท้ังภายนอก และภายในที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
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ของบริษัท โดยมีการวิเคราะหโอกาสและผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน มีการติดตามสถานการณตางๆอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ เพื่อท่ีจะกําหนดมาตรการและกลยุทธตางๆ เพื่อใหผูบริหาร และพนักงานทุกทานรับทราบ และ
ปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได  ท้ังนี้บริษัทยังไดมีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงดานสินเชื่อโดยมีศูนยอนุมัติเครดิตกอนขายสินคา เพื่อปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากลูกคาท่ีมีคุณภาพไมดี 
และมีการตรวจสอบบัญชีลูกคาอยางสม่ําเสมอ สงผลใหบัญชีลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพดี  

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
บริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาท่ี และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจน และ

เหมาะสม มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในเรื่องการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และขอมูลสารสนเทศ 
การดูแลจัดเก็บทรัพยสิน รวมทั้งมีมาตรการที่รัดกุมในการทําธุรกรรมตาง ๆ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว เพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และทําใหเกิดความ
โปรงใสในการทํางาน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
บริษัทใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล เพื่อใหขอมูลท่ีสื่อสารออกไปเปน

ขอมูลท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอตอการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของ
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ นอกจากนี้บริษัทยังไดใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และ
เหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆของครั้งกอนอยางเหมาะสม และ
สามารถตรวจสอบได  มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม  รวมท้ังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน แลวแตกรณีให
พิจารณากอนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังได
ประชาสัมพันธขาวสารของบริษัทใหกับบุคคลภายนอก และพนักงานภายในบริษัททราบผานทางชองทางตางๆ 
เชน ทางสื่อสิ่งพิมพ เปนตน เพื่อใหทราบถึงการทํางานของบริษัทอยางชัดเจนดวย 

5. ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายทางธุรกิจที่

กําหนดไวหรือไม และจัดใหมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในวามีความเหมาะสม 
และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอหรือไม โดยผานหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน และรายงานผลการ
แกไขภายในระยะเวลาอันควร และฝายบริหารจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ
การทุจริต เหตุการณท่ีมีความนาสงสัย การปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และการกระทําผิดท่ีอาจมีผลกระทบตอช่ือเสียง 
และฐานะการเงินของบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบป  2556 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มี

คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดจํานวน 3 ทาน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 
ทาน ดังนี้ 

1.  นายอุดม  ชาติยานนท   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ** 
2.  นายลักษณะนอย  พึ่งรัศมี    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ *** 
3.  นายคริสโตเฟอร  จอหน   คิง  กรรมการตรวจสอบ 
4.  นายพิพิธ      พิชัยศรทัต  กรรมการตรวจสอบ 
5.  นายณรงคเดช   เกตุสงคราม             เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

หมายเหตุ: **    ถึงแกกรรมเมื่อวันที่  31  กรกฏาคม  2556 
***  แตงตั้งเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2556 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับการกํากับดูแลงบการเงินรวมของ
บริษัท  ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงิน
อยางถูกตองและเพียงพอ และไดจัดใหมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  ใหความเห็นในการ
คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท  ใหบริษัทจัดทํารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส   รวมทั้งหนาท่ีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางมีอิสระและไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล พรอมมุงเนนใหบริษัทมีการดําเนินงานตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันไดแกการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีความโปรงใสยุติธรรม เชื่อถือได 
สามารถตรวจสอบได ตลอดจนมีระบบการถวงดุลอํานาจ อันนําไปสูประโยชนสูงสุด ไมเพียงแตสําหรับผูถือหุน แตยัง
รวมถึงพนักงาน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ 

ในป  2556  คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมกับผูตรวจสอบภายใน   ผูตรวจสอบบัญชีภายนอกจาก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี  จํากัด  พรอมท้ังเชิญฝายบริหารเขารวมประชุมตามวาระอันควร รวม ท้ังหมด  4  
ครั้ง  อีกทั้งยังใหมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวย  เพื่อสอบทาน
รายงานทางการเงิน  แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนท้ังในดานการวิเคราะหถึงท่ีมาของ
ขอมูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป  2556  อยางเปนอิสระ  เพื่อใหรายงานทางการเงินไดจัดทําอยาง
ถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป  มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  และมิไดมีการปฏิบัติใดๆ อันเปนการ
ขัดแยงกับขอบัญญัติของกฎหมาย   พรอมท้ังไดมีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม  ซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญ ๆ ไดดังตอไปนี้ 

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําปกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท  
    พิจารณา 
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ
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ควบคุมภายในกับสภาพธุรกิจ   
- ติดตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลที่จะนํามาใชกับบริษัท พรอม
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับงบการเงินของบริษัท  

- ติดตามการดําเนินการของฝายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผูสอบบัญชีภายนอก – KPMG 
ท่ีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบในการปฏิบัติงานในแตละปของบริษัท 

- ติดตามผลความคืบหนา  และใหคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัท 
   (IFS PROJECT) 
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน พรอมท้ังใหคําแนะนําเพื่อนําไปพัฒนา 
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระบบควบคุมสินเชื่อ ศูนยอนุมัติสินเชื่อ ระบบการตรวจสอบบัญชีลูกคา และ
โปรแกรมติดตามลูกคา 

- ติดตามตัวช้ีวัดจากผลของการบริหารสินเชื่อจาก กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 

- ติดตามผลการดําเนินงานของ บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส 
จํากัด และรายการเกี่ยวโยง หลังจากที่ไดมีการอนุมัติใหจัดตั้งแลว 

- พิจารณาการออกหุนกูจํานวน 320  ลานบาท ของบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี บริษัท    
ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  เปนผูคํ้าประกัน 

- พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในประจําป 2557  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 
- พิจารณาคาตรวจสอบบัญชีประจําป  2557 เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอตอผูถือ
หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวางบการเงิน และการเปดเผยขอมูลทางการเงิน
ของบริษัทเพียงพอ และถูกตองตามที่ควร รวมท้ังเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมีความเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไมพบขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เปนสาระสําคัญ
พรอมไดมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม   

สําหรับรอบปบัญชี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหเสนอตอท่ีประชุมผู
ถือหุนใหแตงตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง และ/หรือผูสอบบัญชีทานอื่น แหง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษทั 
       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
              -------ลงลายมือช่ือ-------- 
              (นายลักษณะนอย  พึ่งรัศมี) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
              วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557  
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12.   รายการระหวางกัน        
รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินหัวขอท่ี 6 นั้น  เกิดข้ึนเพื่อใหบริษัทสามารถวัดผลการดําเนินธุรกจิของแตละกิจกรรมไดอยางเดนชัด โดย
สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวของสําหรับป 2556 เทียบกับป 2555 พบวา 

1. บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีภาระผูกพันตามสัญญาการใชเครื่องหมายการคาและ
สัญญาการบริการกับ Singer Asia Holdings B.V โดยบริษัทฯจะตองจายคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมาย
การคา (Trade Mark License Agreement) รอยละ  0.1 ของยอดสุทธิ  เฉพาะสินคาท่ีใชเครื่องหมาย 
“SINGER” เทานั้น และตองจายคาธรรมเนียมการบริการ (Consultancy Agreement) โดยคํานวณรอยละ  
1 ของยอดขายสุทธิรวมกับดอกเบี้ยรับจากการผอนชําระไดปรากฏในงบการเงินประจําป  ซึ่งในสัญญาจะ
ระบุขอบเขตของการใหบริการท่ีบริษัทจะไดรับ เชน การใหขอมูลทางการตลาด การวางแผนในการทํา
ธุรกิจ การวางแผนผลิตภัณฑ การใหการสนับสนุนทางดานระบบตางๆ เปนตน ท้ังนี้เพื่อเปนการเพิ่ม
ศักยภาพทางดานการขาย พัฒนาผลิตภัณฑและการปฏิบัติงานของบริษัท และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546  
Singer Asia Holdings B.V  ไดแจงใหบริษัท ทราบวา นับตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เปนตนไป ให
บริษัทโอนคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคา และการบริการใหกับ Singer Asia Holdings B.V ซึ่ง
เปนบริษัทในเครือของผูถือหุนเดิมในตางประเทศ แตภาระผูกพันตางๆ ยังคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ  
อัตราคาบริการดังกลาวขางตน Singer Asia Holdings B.V     จะคิดกับบริษัทในเครือ SINGER ดวยกันใน
ระดับอัตราที่ใกลเคียงท่ีรอยละ  1.75  ถึงรอยละ 3.0  กรณีเปนบุคคลภายนอก แตถาเปนบริษัทในเครือจะ
คิดท่ีรอยละ  1   

2. บริษัทไดมีการคิดคาใชจายท่ีจายแทนใหกับ SINGER ASIA LIMITED สําหรับคาใชจายตางๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับ SINGER ASIA LIMITED โดยตรง เชน คาขนสงเอกสาร คาธรรมเนียมการปรึกษาธุรกิจ 
คาใชจายในการเดินทางของผูบริหารระดับสูงของ SINGER ASIA LIMITED ในกรณีเดินทางเขามาประชุม
ในประเทศไทย เปนตน  อนึ่งบริษัทจะใหมีการคิดดอกเบี้ยจากยอดคงคางลูกหนี้ SINGER ASIA  ณ สิ้นเดือน
ในแตละเดือน โดยใชอัตราดอกเบี้ยตามตลาดทั่วๆ ไป ณ วันที่ เกิดรายการ และจะใหมีการชําระยอดเงินคาง
ชําระประมาณไตรมาสละครั้ง 

3. บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  ดําเนินธุรกิจโดยเปนนายหนาขายประกันชีวิตโดยตรง  ซึ่งมียอด
รายไดลดลงกวาป 2555 เทากับรอยละ 30.1 แตกําไรสุทธิในป 2556เพิ่มข้ึนกวาป 2555 รอยละ 21.2 
ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องมาจากไดมีการพัฒนารูปแบบของการทํางานใหเปนไปตามกฎระเบียบของกรมการ
ประกันภัย เพื่อจะไดทําใหการทํางานคลองตัวมากยิ่งข้ึนและเปนประโยชนกับลูกคามากที่สุด บริษัทจึงได
มีการโอนยายพนักงานขายที่มีความตองการที่จะขายประกันใหไปรายงานการขายประกันในฐานะตัวแทน
การขายประกันกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยตรง  

4. บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดหยุดดําเนินการผลิตตั้งแตกลางป 2545 และทรัพยสิน
ท้ังหมดไดจําหนายใหกับบริษัท และบุคคลภายนอกในป 2547 หลังจากนั้นในป 2554 ก็หันมาผลิตน้ําดื่ม
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ยี่หอซิงเกอรเพื่อนํามาจําหนายไดระยะหนึ่งแตก็ยังไมสามารถทํากําไร ผูบริหารของบริษัทจึงไดมีการ
พิจารณาปรับโครงสรางในการดําเนินธุรกิจใหมโดยใหหันมาทําธุรกิจใหบริการติดตั้ง  และลาง
เครื่องปรับอากาศ พรอมกับการบริการซอมสินคาใหกับลูกคาท่ีบาน (At home service) แทน โดยใหมีการ
เปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด และใหมีการโยกยายชาง และพนักงานที่มีหนาท่ี
รับผิดชอบการบริการไปเปนพนักงานประจําของบริษัท เพื่อใหสามารถวัดผลการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556  ปรากฎวาบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 6.7
ลานบาทโดยมีสินทรัพยท้ังหมดเทากับ 22.2 ลานบาท ประกอบดวยเงินสดเทากับ 13.4 ลานบาท ลูกหนี้
การคา และลูกหนี้เงินกู บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  เทากับ  4.0  ลานบาท เนื่องจากในป 
2556 เปนปแรกที่ไดเริ่มมีการมุงเนนธุรกิจบริการที่ในอดีตเปนสวนหนึ่งของหนวยงานที่เปนศูนยตนทุน 
(Cost Center) ของบริษัทซิงเกอรประเทศไทยจํากัด (มหาชน) มาเปนศูนยกําไร (Profit Center) จึงยังตอง
ใชเวลาและเงินลงทุนในชวงแรก ซึ่งหลังจากนี้ไปแลวก็จะมีกําไรตามการแผนงานที่วางไว 

5. บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเดือน มิถุนายน 2555 เพื่อ
มาดําเนินการธุรกิจเชาซื้อแยกออกจาก บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย โดยมี บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย ถือ
หุนอยูรอยละ 99.99  ในชวงท่ีจดทะเบียนบริษัทใหมมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แลวก็ไดมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 1,450 ลานบาท ซึ่งไดมีการเรียกชําระทุนครบถวนแลวหลังจากที่ไดมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน 
เพื่อนําเงินมาจายชําระเปนคารับโอนธุรกิจเชาซื้อบางสวนจาก บมจ. ซิงเกอร ประเทศไทย จากมูลคาของ
ธุรกิจเชาซื้อท่ีไดมีการประเมินราคาของผูเช่ียวชาญทางการเงินซึ่งมีมูลคาท้ังหมดเทากับ 2,548.3 ลานบาท  

  จากความเห็นของคณะฝายจัดการตอรายการระหวางกันของบริษัท สรุปไดวารายการระหวางกันที่ทํากัน
ระหวางบริษัทกับบริษัทยอย และบริษัทท่ีเกี่ยวของทุกรายการท่ีแสดงในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนทําใหบริษัท ไดรับ
ผลประโยชนจากการทํารายการดังกลาว 

เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทไมมีนโยบายใหเกิดรายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเวน
กรณีพิเศษหรือกรณีท่ีบริษัทจะไดผลประโยชนสูงสุดหรือยุติธรรมที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะรวม
พิจารณาและใหคําแนะนํากอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการ และ/หรือผูถือหุนของบริษัทอนุมัติตอไป  ตาม
ระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายการระหวางกันในอนาคต บริษัทยังคงมีนโยบายการให
กูยืมระหวางกันสําหรับบริษัทในเครือ ในกรณีท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน โดยจะคิดดอกเบี้ยกูยืมดังกลาว ตาม
อัตราดอกเบี้ยในตลาด 
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บริษัทที่อาจมีความขัดแยง 
(ลานบาท) 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ รายการ 
มูลคารายการ  
ป 

2556 
ป 

2555 
บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด  (SLL)  โดยมี บมจ. ซิงเกอร 
ประเทศไทย ถือหุนอยูรอยละ 99.99 

ดําเนินธุรกิจเชาซื้อโดยซื้อสินคามาจาก บมจ.ซิงเกอรประ
เทศไทย  มาเพื่อทําเชาซื้อใหกับลูกคาภายใตการสนับสนุน
ของพนักงานขายของ  บมจ.ซิงเกอรประเทศไทยในการ
บริการขาย เก็บเงิน พรอมคําแนะนํา และ บมจ.ซิงเกอรประ
เทศไทยก็จะใหมีการคิดคาบริการดังกลาวตามสัญญา
บริการที่ลงนาม นอกจากนั้นก็มีการกูยืมเงินจาก  
บมจ.ซิงเกอรประเทศไทยมาใชในการดําเนินการ 

คาซื้อสินคา 
คาใชจายในการ
จัดการ 
ดอกเบี้ยเงินกู 

2,164  
    370 

 
64 

ไมมี 
ไมมี 
 
ไมมี 

บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด  
(SSPL)  โดยมี บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
ถือหุนอยูรอยละ 99.88 

ดําเนินธุรกิจใหบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และบริการ
หลังการขายใหกับลูกคาที่ซื้อสินคาของ บมจ.ซิงเกอรประ
เทศไทย โดยไดมีการคิดคาบริการดังกลาวจากสินคาที่
บริษัทฯ ขายใหกับลูกคาเปนรายเดือน 

รายไดคาบริการ 
คาใชจายในการ
จัดการ 

67 
5 

ไมมี 
ไมมี 

บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด  
(SBL)  โดยมี บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
ถือหุนอยูรอยละ 99.70 

ดําเนินธุรกิจโดยเปนนายหนาขายประกันชีวิตโดยตรง
ใหกับ บมจ.เมืองไทย ประกันชีวิต โดยผานพนักงานขาย
ของ บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย แตในป2554 ไดมีการ
เปลี่ยนวิธีการดําเนินการโดยใหพนักงานขายเหลานั้นไป
รายงานตอ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตโดยตรง เพื่อให
สอดคลองกับกฎระเบียบของกรมประกันภัย 
จึงไมไดมีรายการระหวางกันเกิดขึ้น 

 ไมมี ไมมี  ไมมี  

SINGER ASIA HOLDINGS B.V. ถือ
หุน 100% ผานบริษัท SINGER 
(THAILAND) B.V. มาถือหุน บมจ. ซิง
เกอรประเทศไทย เทากับรอยละ 40  

เปนผูใหบริการใหคําปรึกษา คําแนะนําในเรื่องของ
การตลาดและการบริหารใหกับ บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย 
อีกทั้งเปนผูมอบสิทธิ์ในการใช Trademark licenses ของ 
SINGER ใหใช 

รายไดคาที่
ปรึกษา 
คา Trademark 

34 
 

3 

29 
 

3 
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นโยบายการกําหนดราคาและเงื่อนไขระหวางกัน 
รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
ขายสินคา ราคาตลาด – ราคาเงินสด 
ซื้อสินคา ราคาตลาด 
ตนทุนบริการ ราคาคงที่กําหนดตามแตละผลิตภัณฑ 

รายไดคาบริหารจัดการ 

รอยละ 15 ของรายไดคานายหนาประกันชีวิตของบริษัท ซิงเกอร 
(โบรคเกอร) จํากัด 

วิธีการปนสวนจากคาใชจายจริงบวกสวนเพิ่มสําหรับบริษัทซิงเกอร  
ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด 

คาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคา รอยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ (เฉพาะสินคาท่ีใชเครื่องหมาย “Singer” 
เทานั้น) 

คาธรรมเนียมการบริการ รอยละ 1 ของยอดขายสุทธิ  
ดอกเบี้ยรับ ตนทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย 
ดอกเบี้ยจาย ตนทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 

1.     สัญญาคาธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคาและคาธรรมเนยีมการบริการ 
บริษัทมีสัญญากับ Singer Asia Holdings B.V. ในการใชเครื่องหมายการคา โดยจายคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมาย
การคาในจํานวนรอยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินคาท่ีใชเครื่องหมาย “Singer” เทานั้น และคาธรรมเนียมการ
บริการเกี่ยวกับขอมูลทางดานการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภัณฑในจํานวนรอยละ 1 ของ
ยอดขายสุทธิและดอกเบี้ยจากการผอนชําระที่ปรากฏในงบการเงิน 
2.     สัญญาการโอนธุรกิจ 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาการโอนธุรกิจกับบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด โดย
บริษัทตกลงที่จะโอนธุรกิจเชาซื้อและลูกหนี้เชาซื้อท้ังหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใหและบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จํากัด ตกลงที่จะดําเนินธุรกิจเชาซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
3.     สัญญาเงินกูยืม 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาใหเงินกูยืมกับบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวน
เงิน 1,877.681 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยท่ีใชในการกูยืมจะคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูประจําปถัวเฉลี่ยของบริษัทในแต
ละไตรมาส การชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกู บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
จํากัด สามารถที่จะกู หรือคืนเงินกูกอนกําหนด หรือขอกูยืมใหม ภายใตวงเงินตามระยะเวลาของสัญญาไดตราบเทาท่ี
เงินกู ณ เวลาใดๆ ไมเกินกวาจํานวนเงินของวงเงิน ณ ขณะนั้น 
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ตารางการลดลงของเงินตนภายใตวงเงินกูยืม แสดงดังตอไปนี้ เวนแตไดตกลงกันเปนอยางอื่น 
1)  500 ลานบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557  
2)  500 ลานบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558  
3)  500 ลานบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 
4)  377.681 ลานบาท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริษัทไดมีการใหเงินกูจํานวนเงิน 1,877.681 ลานบาทกับบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด ภายใตสัญญาเงินกูดังกลาวขางตน บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ไดนําเงินที่ไดรับจากเงิน
กูยืมนี้มาชําระคืนใหกับบริษัทเพื่อชําระหนี้ท่ีบริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด คางชําระแกบริษัทจากการ
โอนธุรกิจในวันเดียวกัน 

 

ยอดหนี้คงเหลอืระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

                 หนวย : ลานบาท  

รายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน ป 

บริษัทในเครือท่ีเก่ียวของกัน บริษัทท่ีเก่ียวของกัน   

SLL SSPL SBL SAHBV STL 
1. ลูกหนี้การคา 2556 326 

 
- - 326 

  2555 - - - - - 
2. ลูกหนี้อื่นๆ 2556 3 13 

  
16 

  2555 2,515 -   2,515 
3. รายไดคางรับ 2556 28 1 - - 29 
  2555 - - - - - 
4. เงินกูยืม 2556 1,031 - - - 1,031 
  2555 - - - - - 
5. เจาหนี้อื่นๆ 2556 234 4 1 35 274 
  2555 - 5  29 34 

SLL   = บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  
SSPL = บริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด   
SBL  = บริษัท ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด 
SAHBV  = SINGER ASIA HOLDING B.V. 
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สวนที่ 3  :   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน   
งบการเงิน      

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ไดใหความเห็น 

•  รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเปรียบเทียบป 2554 ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข  วางบ
การเงินไดจัดทําข้ึนโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่
อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2  และ 3 กิจการไดใชมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดปรับปรุงใหมแลว 
•  รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเปรียบเทียบป 2555 ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข  วางบ
การเงินไดจัดทําข้ึนโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่
อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2  และ 4 กิจการไดใชมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 
•  สําหรับรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเปรียบเทียบป 2556 ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข  
วางบการเงินไดจัดทําข้ึนโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่
อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2  และ 3 โดยมีภาพรวมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี ดังนี้:- 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม ดังท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้ 
• การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
• การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหมท่ีกลุมบริษัทถือปฏิบัติไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 3 (ข) ถึง 3 (ค) ดังนี้ สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น
ไมมีผลกระทบตอนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

นอกจากนี้ ในป 2556 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการคํานวณราคาตนทุนของ
สินคาคงเหลือ รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีบริษัทถือปฏิบัติไดรวมอยูในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ง) เรียบรอยแลว 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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ตารางสรุปงบการเงิน  บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 พ.ศ. 2554 
(ลานบาท ) 

% พ.ศ. 2555 
(ลานบาท ) 

% พ.ศ. 2556 
(ลานบาท ) 

% 

สินทรัพยหมุนเวียน 1,392.14 62.53 3,007.89 81.91 1,037.94 26.45 
สินทรัพยรวม 2,226.26 100.00 3,671.99 100.00 3,924.87 100.00 
หนี้สินหมุนเวียน 374.17 16.81 665.43 18.12 982.76 25.04 
หนี้สินรวม 1,250.00 56.15 1,509.59 41.11 1,684.78 42.93 
สวนของผูถอืหุน 976.27 43.85 2,162.41 58.89 2,240.09 57.07 
งบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขายและดอกเบี้ยรับฯ 2,382.42 99.38 2,949.96 99.55 2,649.61 85.44 
รายไดรวม 2,397.23 100.00 2,963.35 100.00 3,101.04 100.00 
ตนทุนขาย 1,086.07 45.31 1,340.55 45.24 1,623.05 52.34 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,109.20 46.27 1,278.3 43.14 1,234.39 39.81 
ภาษีเงินได 1.44 0.07 -63.33 2.64 -40.80 1.38 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 142.70 5.95 226.45 7.64 158.68 5.12 
กําไรตอหุน * (บาท) 0.53 - 0.84 - 0.59 - 
ทุนจดทะเบียน (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 
ทุนชําระแลว (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 
จํานวนหุน *(หุน) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 

 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อัตราสวนสภาพคลอง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.72 4.52 1.06 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (เทา) 3.73 4.55 3.17 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.41 0.68 2.85 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)     1.92 2.01 1.44 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)      187.50 179.10 250.00 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 4.38 5.85 6.21 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 82.19 61.54 57.97 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 10.05 9.36 9.76 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 35.82 38.46 36.89 
ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงนิสด (Cash Cycle ) วัน  233.87 202.18 271.08 
    
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรข้ันตน  (%) 54.41% 54.56% 38.74% 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) 5.95% 7.64% 5.12% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 15.69% 14.43% 7.21% 
อัตรากําไรจาการดําเนินงาน (%) 6.05% 9.82% 7.53% 
อัตรากําไรอื่น % 0.62% 0.45% 2.46% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร% 93.81% 121.58% 1,176.19% 
    
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 ( EFFICIENCY RATIO) 

   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.63% 7.68% 4.18% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 49.70% 71.15% 47.75% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.11 1.00 0.82 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 1.28 0.70 0.75 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เทา)  3.35 8.82 54.19 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  ( Cash basis )   เทา (1.03) (0.44) (8.60) 
อัตราสวนการจายเงินปนผล (%) 37.84% 35.77% 76.57% 

 

ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอย 
 

 พ.ศ. 2554 
(ลานบาท ) 

% พ.ศ. 2555 
(ลานบาท ) 

% พ.ศ. 2556 
(ลานบาท ) 

% 

สินทรัพยหมุนเวียน 1,399.53 62.77 1,794.31 66.21 2,232.15 68.55 
สินทรัพยรวม 2,229.48 100.00 2,710.08 100.00 3,256.35 100.00 
หนี้สินหมุนเวียน 372.72 16.72 660.28 24.36 786.58 24.16 
หนี้สินรวม 1,248.54 56.00 1,517.35 55.99 1,824.05 56.02 
สวนของผูถอืหุน 980.94 44.00 1,192.73 44.01 1,432.30 43.98 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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งบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขายและดอกเบี้ยรับฯ 2,383.35 99.40 2,950.66 99.55 3,624.52 99.59 
รายไดรวม 2,397.85 100.00 2,964.05 100.00 3,639.46 100.00 
ตนทุนขาย 1,086.02 45.29 1,340.58 45.23 1,763.60 48.46 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,110.12 46.30 1,279.20 43.16 1,436.56 39.47 
ภาษีเงินได -1.49 0.06 -63.35 2.14 -63.94 1.76 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 142.46 5.94 226.22 7.63 320.57 8.81 
กําไรตอหุน * (บาท) 0.53 - 0.84 - 1.19 - 
ทุนจดทะเบียน (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 
ทุนชําระแลว (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 
จํานวนหุน *(หุน) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 

 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อัตราสวนสภาพคลอง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.75 2.73 2.84 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (เทา) 3.77 2.70 2.80 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.41 0.27 -0.31 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)     1.94 2.02 1.95 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)      185.57 178.22 184.62 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 4.37 5.85 6.74 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 82.38 61.54 53.41 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 10.00 9.35 10.59 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 36.00 38.50 33.99 
ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงนิสด (Cash Cycle ) วัน  231.95 201.26 204.04 
    
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO )    
อัตรากําไรข้ันตน  (%) 54.43% 54.57% 51.34% 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) 5.94% 7.63% 8.81% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 15.58% 20.81% 24.42% 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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อัตรากําไรจาการดําเนินงาน (%) 6.04% 9.81% 10.61% 
อัตรากําไรอื่น % 0.60% 0.45% 0.35% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร% 93.29% 48.66% -58.04% 
    
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 ( EFFICIENCY RATIO) 

   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.61% 9.16% 10.70% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 49.62% 71.01% 92.56% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.03 1.20 1.22 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน  (เทา) 1.27 1.27 1.27 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย  (เทา)  2.49 6.42 7.02 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน  ( Cash basis )   เทา (1.02) (0.18) 0.82 
อัตราสวนการจายเงินปนผล (%) 37.91% 35.81% 37.90% 
 
 ผลการดําเนินงานสําหรับป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 320.6 ลานบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนที่มีผล
กําไรสุทธิเทากับ  226.2 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเปน  41.7%  อันมีผลทําใหกําไรตอหุนของบริษัทเทากับ 1.19 บาท 
เทียบกับกําไรตอหุนปกอนที่เทากับ 0.84 บาท และจากผลประกอบการที่ปรากฎแสดงใหเห็นวากลยุทธท่ีบริษัท
ดําเนินอยูนั้นเปนไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 
 ประเด็นสําคัญๆ เกี่ยวกับงบการเงินที่เกิดข้ึนระหวางป 2556  ดังนี้ 
 

 ยอดขายสินคาของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับปกอนเพิ่มข้ึนเทากับ 22.5% หรือคิดเปนเงิน 524.2 ลานบาท  
เนื่องจากการขายสินคาหลักที่เพิ่มข้ึน ไดแก ตูแช  ตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญ โทรทัศน รถบรรทุกซูซุกิ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําแข็งเกล็ดหิมะ จักรเย็บผา กลองวงจรปด CCTV และสเตอริโอ  แมวาการ
พัฒนาปรับปรุงระบบตูเติมเงินโทรศัพทมือถือแบบออนไลนจากระบบ 3 ซิม มาสูระบบ GPRS (ระบบ
เซิรฟเวอร) เพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจเติมเงินที่รวมมือกับตัวแทนผูใหบริการเครือขายระบบมือถือ 
จะสงผลใหยอดขายตูเติมเงินโทรศัพทมือถือแบบออนไลนลดลงบาง แตหลังจากที่ไดปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเปนที่เรียบรอยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่ีผานมา ปริมาณการขายตูเติมเงินโทรศัพทมือถือแบบ
ออนไลนก็กลับคืนสูสภาวะปกติ และคอยๆปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 แมวาอัตรากําไรข้ันตนของสินคาบริษัทฯ ลดลงกวาปกอน อันเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของสัดสวนการขาย
สินคาเชิงพาณิชยท่ีมีอัตรากําไรเบื้องตนต่ํากวาการขายสินคาภายในครัวเรือน ซึ่งนี่คือสวนหนึ่งของกล
ยุทธเพื่อพัฒนาการดําเนินธุรกิจใหมีความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงทางการเงิน ถือเปนการ



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 
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เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกโดยเฉพาะอยางยิ่งการผสมผสานระหวางการขายสินคาอุปโภค-บริโภคควบคู
พรอมไปกับสินคาเชิงพาณิชย จึงเกิดเปนรายไดท่ีสมดุลยิ่งข้ึน 

 มูลคาบัญชีเชาซื้อของบริษัท  เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคมของป 2555 เพิ่มข้ึนเทากับ 510.0 ลาน
บาท อันเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของบัญชีเชาซื้อใหมของสินคาหลักตางๆ ท่ีมีมูลคาสูงข้ึน ไดแก ตูแช, ตู
เติมน้ํามันหยอดเหรียญ, โทรทัศนและเครื่องปรับอากาศ 

 เพื่อเปนการรองรับการเติบโตของบัญชีเชาซื้อท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจนการซื้อสินคาเพื่อรองรับการขายที่
เพิ่มข้ึน กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป พ.ศ 2556 จึงติดลบ 223.2 ลานบาท 

 เงินกูระยะยาว ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556  เพิ่มข้ึนเทากับ 770.0 ลานบาท ซึ่งสูงข้ึนกวา ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2555 ท่ีมีอยู 600.0 ลานบาท ในขณะที่เงินกูระยะสั้นรวมเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2556  เพิ่มข้ึนจาก 165.0 ลานบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เปน 375.0 ลานบาท 
ตามลําดับ 

 เปอรเซ็นตการเก็บเงินซึ่งคํานวณมาจากจํานวนบัญชีท่ีชําระตอจํานวนบัญชีเชาซื้อท้ังหมด ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2556 เทียบเทากับ 91.73%   

 บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารมูลคาคงคางในบัญชีเชาซื้อใหอยูในระดับที่บริษัทฯกําหนดไวอยาง
เครงครัด แมวาจํานวนบัญชีเชาซื้อจะเพิ่มสูงข้ึนก็ตาม 

 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 อัตราสวนเงินกูท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอทุนเทากับ 0.80 เทา ขณะที่อัตราสวน
หนี้สินตอทุนอยูท่ี 1.27 เทา เมื่อเทียบกับยอด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ท่ีเทากับ 0.64 และ 1.27 เทา
ตามลําดับ 
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14. การวิเคาระหและคําอธิบายของฝายจัดการ  
การวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 
ปการเงิน  2556  ( 1  มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 )   
สภาวการณเศรษฐกิจมหภาค 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นในป  พ.ศ. 2556 

ในป 2556 สภาพเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางเปนที่นาพอใจในชวงครึ่งปแรก (โดยในชวงไตรมาสที่ 1 และ 
2  มีอัตราเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เทียบกับปกอนอยูท่ี 5.4 % และ 2.9% ตามลําดับ) 
อันเปนผลมาจากความตอเนื่องในการกระตุนนโยบายประชานิยมท่ีเริ่มตั้งแตป 2555 ท่ีมีตอกลุมเปาหมายหลัก ซึ่งก็
คือประชาชนในตางจังหวัดและกลุมเกษตรกรทั่วประเทศ  อยางไรก็ตามในชวงครึ่งปหลัง เกิดปญหาทางเศรษฐกิจ
ท้ังในภูมิภาคและทั่วโลกสืบเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระหวางบาทไทย
และดอลลารสหรัฐท่ีสงผลกระทบตอการเติบโตภาคสงออกของไทย กอใหเกิดอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงข้ึน และยิ่งไป
กวานั้นการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนของหนี้ภาคครัวเรือนยังสงผลใหการบริโภคภายในประเทศ  ตลอดจนการลงทุน
ตางๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนลดต่ําลง ถือเปนผลกระทบในเชิงลบที่สําคัญที่สงผลตออัตราเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) ประเทศไทย 

นอกจากนี้ สถานการณตึงเครียดทางการเมืองท่ีปะทุข้ึนชวงปลายไตรมาสที่ 3 ทําใหเกิดการชะลอตัวและ
เสียหายในระบบเศรษฐกิจ ท้ังนี้การแบงแยกขั้วอํานาจทางการเมืองท่ีขยายตัวอยางชัดเจนและรวดเร็วซ้ําทวีความ
รุนแรงมากขึ้น และปญหาการเมืองท่ียังไมสามารถหาทางออกไดนี้ คาดวาจะยืดเยื้อยาวนานอยางไมมีทีทาวาจะ
สิ้นสุดลงถึงแมจะกาวเขาสูไตรมาสที่ 1 ของป 2557 แลวก็ตาม  

ทุกปจจัยดังกลาวขางตนลวนสงผลกระทบในเชิงลบตอแนวโนมเศรษฐกิจมหภาคของไทย ไมวาจะเปน
ดานการเติบโตในภาคการสงออกตลอดป 2556 ท่ีติดลบ 0.2% และมีอัตราเงินเฟอโดยรวมอยูท่ี 2.5 - 3.0% สงผลให
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ท้ังปเติบโตเพียง 2.5-2.9 % เทานั้น  
มุมมองในป 2557 และอนาคตขางหนา 

ประมาณการแรกเริ่มถึงการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของประเทศไทยเปรียบเทียบปกอน 
คาดการณวาในป 2557 จะมีอัตราเติบโตอยูท่ี 5-6% แตจากการประทวงคัดคานทางการเมือง การชุมนุมปดถนน 
การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆที่มีอยูอยางจํากัดในการแกปญหาเศรษฐกิจทําใหเบิกจายงบประมาณรัฐไดนอย จึง
อาจสงผลกระทบในทางลบสําหรับครึ่งปแรกของ 2557 นี้ จากการบริหารงานที่ผิดพลาดและสภาพทางเศรษฐกิจที่
ถูกปดลอมดวยจํานวนผูประทวงท่ีเพิ่มมากขึ้นของกลุมชาวนาจากตางจังหวัดท่ีเรียกรองเงินตามสัญญาการประกัน
ราคาและโครงการรับจํานําขาวจากรัฐบาล ประกอบกับการปรับตัวลดลงทั้งในสวนการบริโภคและการลงทุนตางๆ
จากภาครัฐและภาคเอกชนที่สงผลตอธุรกิจและความเชื่อมั่นของผูบริโภค ลวนแตจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอ
สภาพแวดลอมเศรษฐกิจมหภาคโดยเฉพาะตอครึ่งปแรกนี้ แมจะไดขอยุติในการแกปญหาผาทางตันวิกฤตการณ
การเมืองปจจุบัน และการรับรองคณะรัฐบาลจัดตั้งใหมท่ีชอบดวยกฎหมายในเร็ววัน แตผลลัพธก็จะไปปรากฎ
ในชวงไตรมาสที่ 2 ตอไป 
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แมวาจะมีการคาดการณแนวโนมภาคการสงออก อัตราการเติบโตในป 2557 อยูท่ี 4-6% ท่ีคาดวาฟนตัว
จากตลาดสงออกหลักที่มีอยูเดิม แตจากประมาณการลาสุดพบวาการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของ
ประเทศไทยในป 2557 จะอยูท่ี 3-4% ตอปเทานั้น ซึ่งจะทําใหการเติบโตในภาคการสงออกในครึ่งปแรกไมถึง 1%  
ท้ังนี้อาจจะเติบโตสูงข้ึนถึง 5-6% ไดในครึ่งปหลังหากรัฐบาลใหมมีความลงตัวและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ก็จะสามารถฟนฟูสภาพเศรษฐกิจใหกลับคืนมาไดโดยเร็ว แตหากวิกฤตการณทางการเมืองยังคงยืดเยื้อจนถึงไตร
มาสท่ี 3  การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ป 2557 ก็อาจจะลดลงอยูท่ี 2.5% หรือนอยกวา
นั้น 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนดังกลาวขางตน มาจากแนวโนมเศรษฐกิจมหภาคเชิงลบที่เกิดข้ึนตอเนื่องควบคูกับ
กําลังการจับจายใชสอยของผูบริโภคที่ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังจากตลาดลูกคาตางจังหวัดท่ีเปนกลุมลูกคา
หลัก ถือเปนความทาทายของซิงเกอรในการบริหารและจัดการความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงการเก็บรวมและรักษา
ไวซึ่งขอมูลลูกคาบัญชีเชาซื้อท่ีจัดเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ และบริหารความเสี่ยงผานความหลากหลายของ
สินคา-ตลาดมาผนวกกับฐานลูกคาท่ีมีอยู ตลอดจนการปรับกระบวนการควบคุมสินเชื่อและเก็บเงินบัญชีเชาซื้อให
ดียิ่งข้ึน 
งบกําไรขาดทุน 

จากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทประสบความสําเร็จทําลายสถิติรายไดรวม
ท้ังหมดจากการขายสินคา ดอกเบี้ยรับจากการผอนชําระ และการใหบริการอื่นๆ มีมูลคาเทากับ 3,639  ลานบาท 
(เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 เพิ่มข้ึน 675 ลานบาท หรือเทากับ 22.8%) โดยมีกําไรสุทธิเทากับ 321 ลานบาท 
(เพิ่มข้ึนจากปกอน 94 ลานบาท หรือเทากับ 41.7%) อันมีผลทําใหกําไรสุทธิตอหุน (EPS) เทากับ 1.19 บาทตอหุน 
(เมื่อเทียบกับปกอนที่เทากับ 0.84 บาทตอหุน)  

จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของซิงเกอรประเทศไทย  ท่ีมีรายไดเติบโต
สูงสุดในรอบ 13 ป อีกทั้งยังทําลายสถิติรายไดรวมสูงสุดจากผลการดําเนินการตลอดป 2556 อันมีผลมาจากการขาย
สินคา และดอกเบี้ยรับจากการผอนชําระที่เพิ่มสูงข้ึนอยางชัดเจน เฉกเชนเดียวกับกําไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนในทุกไตรมาส
ตลอดทั้งป 2556 โดย ณ สิ้นป 2556 บริษัทฯ ไดมีการขยายเครือขายสาขาจนมีจํานวนถึง 214 สาขา และพนักงาน
ขายเดินตลาดที่เปนคนพื้นที่ถึง 3,154 คน 

อยางไรก็ตาม แมวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ จะปรับลดลงเล็กนอยกวาปกอน อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มข้ึนของสัดสวนการขายสินคาเชิงพาณิชยท่ีมีอัตรากําไรเบื้องตนต่ํากวาการขายสินคาภายในครัวเรือน แตนี่คือ
สวนหนึ่งของกลยุทธท่ีปรับตัวเพื่อพัฒนาการดําเนินธุรกิจใหมีความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงทางการเงิน  
ถือเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยเฉพาะอยางยิ่งการผสมผสานระหวางการขายสินคาอุปโภค-บริโภคควบคู
พรอมไปกับสินคาเชิงพาณิชย จึงเกิดเปนรายไดท่ีสมดุลยิ่งข้ึน  

กําไรสุทธิท่ีเพิ่มสูงข้ึนตลอดปท่ีผานมา มีผลมาจากการปรับแผนกลยุทธทางธุรกิจ โดยพัฒนาใหเกิดความ
ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพจากสินคา-ผลิตภัณฑและการนําเสนอการบริการที่มีอยู การใหความสําคัญแกกลุม
ตลาดลูกคาเฉพาะทาง การผสมผสานระหวางการขายสินคาอุปโภค-บริโภคควบคูพรอมไปกับสินคาเชิงพาณิชย 
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เครือขายการทํางานของชองทางตางๆในการสรางยอดขายเพิ่มรายได รวมถึงการพัฒนาแผนจัดการคาใชจายในการ
บริหารตางๆ   กระบวนการควบคุมเครดิตอยางเขมงวดและการบริหารหนี้ท่ีไมมีคุณภาพ 

แมวาตลอดครึ่งปหลัง จํานวนบัญชีผอนชําระจะเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งมาพรอมกับอัตราความเสี่ยงของหนี้ไมมี
คุณภาพที่เพิ่มข้ึนตามไปดวย ซึ่งมีผลมาจากการเติบโตของรายไดท่ีลดต่ําลงของประชากรในพื้นที่ตางจังหวัด และ
นโยบายประชานิยมท่ีถดถอย ตลอดจนการยืดระยะเวลาชําระเงินประกันราคาจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล 
แตดวยการดําเนินกลยุทธควบคุมสินเชื่ออยางเขมงวดและติดตามตรวจสอบบัญชีคางชําระอยางใกลชิด จึงทําให
บริษัทฯยังคงสามารถบริหารมูลคาคงคางในบัญชีเชาซื้อใหอยูในระดับท่ียอมรับและเปนที่พอใจได  

จากผลการดําเนินงานที่ดีตลอดป 2556 และการรักษามาตรฐานที่ดีติดตอกันตลอดระยะเวลา 2-3 ปท่ีผาน
มา ทําใหฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯและสวนของผูถือหุนมีความแข็งแกรง พัฒนาเติบโตไดอยาง
ตอเนื่องพรอมท่ีจะรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุมบริษัทซิงเกอรประเทศไทยตอไปไดอยางมั่นคง 
แผนการดําเนินธุรกิจสําหรับป 2557 

ปพุทธศักราช 2557 นับเปนปท่ีมีความหมายและความสําคัญตอชาวซิงเกอรประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 
เพราะเปนปท่ีครบรอบ 125 ปซิงเกอรประเทศไทย 

ตามที่ไดกลาวถึงขางตน ปจจัยและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจสําหรับป 2557 ยังคงมีความทาทายที่จะ
รักษาระดับความเติบโตของรายไดโดยรวมและกําไรสุทธิของบริษัทฯ แตจากสภาวการณท่ีตึงเครียดทางการเมือง
ปจจุบันและสภาพทางเศรษฐกิจที่เปนอยูนั้น ไดสงผลกระทบตอกลุมลูกคาในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศที่ถือเปน
กลุมลูกคาหลักของซิงเกอร ทําใหบริษัทยิ่งตองตระหนักถึงการใหบริการทางการเงินแกลูกคาอยางรอบคอบมากขึ้น 
เพื่อสามารถจัดการธุรกิจและบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่มีประสิทธิภาพตอไป 

ดังนั้น บริษัทจึงมุงรักษาวิสัยทัศนการเปนผูนําตลาดแหงการขายพรอมบริการเชาซื้อสําหรับสินคา
เครื่องใชภายในบานไปยังตลาดในครัวเรือน และสินคาเชิงพาณิชยไปสูธุรกิจขนาดเล็กสําหรับตลาดในจังหวัดตางๆ  
ท่ัวประเทศไทยที่ยังคงเติบโตอยางไมหยุดยั้ง 
รายไดจากการขาย 
 ในป 2556 รายไดจากการขายสินคาของบริษัทฯ มีมูลคาเทากับ 2,851 ลานบาท (เพิ่มข้ึน 524 ลานบาท 
หรือเพิ่มข้ึนเทากับรอยละ 22.5% เมื่อเทียบกับปกอน)  ท้ังนี้เมื่อเทียบกับป 2555 จะพบวายอดขายเพิ่มสูงข้ึนในทุก
ไตรมาส โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสินคาตูแชและตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญ ท่ีมียอดขายเพิ่มสูงข้ึนอยางชัดเจน นับเปน
ความสําเร็จจากการผสมผสานการขายสินคาอุปโภค-บริโภคควบคูพรอมไปกับสินคาเชิงพาณิชย กอใหเกิดความ
สมดุลระหวางการขายใหแกผูบริโภคในครัวเรือนและรานคาธุรกิจขนาดเล็ก ในภาพรวมถือวาบรรลุตามเปาหมาย
กลยุทธกระจายความเสี่ยงธุรกิจ 

รวมยอดขายรายผลิตภัณฑท่ีเพิ่มข้ึนจากป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
• มูลคา 220 ลานบาทจากการขายสินคากลุมตูแช 
• มูลคา 180 ลานบาทจากการขายสินคากลุมตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญ 
• มูลคา 59 ลานบาทจากการขายสินคากลุมทีวี อันประกอบดวย แอลซีดีรุนใหม และ ชุดแอลอีดี 
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• มูลคา 57 ลานบาทจากการขายรถบรรทุกซูซุกิ 
• มูลคา 27 ลานบาทจากการขายสินคากลุมเครื่องปรับอากาศ 
• มูลคา 19 ลานบาทจากการขายสินคากลุมเครื่องทําน้ําหวานเกล็ดหิมะ 
• มูลคา 9 ลานบาทจากการขายสินคากลุมจักรเย็บผา 
• มูลคา 8 ลานบาทจากการขายสินคากลุมกลองวงจรปด (CCTV) 

ท้ังหมดนี้คือผลจากการมุงเนนสินคาท่ีทํารายไดใหกับลูกคานั่นคือ “กลยุทธ 3M (Money Making 
Machines)” โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายทั้งลูกคาครัวเรือนและรานคาปลีกรายยอย (หรือท่ีเรียกวารานโชหวย)  
ดอกเบี้ยรับจากการขายผอนชําระ 
 ดอกเบี้ยรับจากการขายผอนชําระเพิ่มข้ึนจากปท่ีแลวเทากับ 150 ลานบาท สาเหตุมาจากจํานวนและมูลคา
ของบัญชีเชาซื้อใหมท่ีมีจํานวนและมูลคาเพิ่มข้ึนจากจํานวนและมูลคาของบัญชีเชาซื้อปท่ีแลว คิดเปน 21.3% ของ
รายไดรวมทั้งหมด  โดยจํานวนบัญชีเชาซื้อเพิ่มข้ึนจาก 161,881บัญชี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 เพิ่มข้ึนเปน 
176,900 บัญชี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 ถึงแมวาจํานวนหนี้ท่ีไมมีคุณภาพจะเพิ่มข้ึน แต ณ สิ้นเดือนธันวาคม 
2556  เปอรเซ็นตการเก็บเงินซึ่งคํานวณมาจากจํานวนบัญชีท่ีชําระตอจํานวนบัญชีเชาซื้อท้ังหมด ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2556 ยังสูงอยูท่ี 91.7%  
รายไดจากการบริการและอื่นๆ 
 รายไดจากการบริการและอื่นๆมีมูลคาเทากับ 15 ลานบาท อันเนื่องมาจากการตีแลกเปลี่ยนสินคา (Trade-
in) ท่ีเกิดข้ึน  เปนรายไดการดําเนินงานการใหบริการโดยบริษัท ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด     
ตนทุนขาย 
 ตนทุนขายเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 31.6 ในขณะที่รายไดจากการขายเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 22.5 อัน
เปนผลมาจากอัตรากําไรเบื้องตนของสินคาท่ีลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของสัดสวนการขายสินคาเชิงพาณิชย
ท่ีมีอัตรากําไรเบื้องตนต่ํากวาการขายสินคาภายในครัวเรือน การแลกเปลี่ยนและยึดคืนสินคาท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึง
ตนทุนที่สูงข้ึนของตูเติมน้ํามันหยอดเหรียญที่ผูผลิตไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานตรง
ตามขอกําหนดของกรมธุรกิจพลังงาน โดยที่บริษัทยังไมไดปรับเปลี่ยนราคาขายเพิ่มสูงข้ึนตาม เพื่อท่ีจะรักษาและ
คงไวซึ่งสวนแบงทางการตลาด นี่คือสวนหนึ่งของกลยุทธท่ีปรับตัวเพื่อพัฒนาการดําเนินธุรกิจใหมีความ
หลากหลายและกระจายความเสี่ยงทางการเงิน  ถือเปนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ผสมผสานระหวางการขายสินคาอุปโภค-บริโภคควบคูพรอมไปกับสินคาเชิงพาณิชย ใหเกิดเปนรายไดท่ีสมดุล
ยิ่งข้ึน 
คาใชจายในการขายและบริหาร 
 เปอรเซ็นตคาใชจายในการขายและบริหารตอยอดรายไดรวม เมื่อเทียบกับปกอนลดลงเทากับ 4.0% อันมี
สาเหตุหลักมาจากการขายที่เพิ่มข้ึนในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารโดยสวนใหญไมไดเพิ่มข้ึนตาม
ยอดขายที่เพิ่มข้ึน เปนผลมาจากการปรับปรุงการบริหารควบคุมตนทุนและการรักษาระดับการกูยืมเพื่อบริหาร
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ความเสี่ยงผานความหลากหลายของตลาดและฐานลูกคาเขาผสมผสานกัน รวมถึงไดปรับกระบวนการควบคุม
สินเชื่อและเก็บเงินบัญชีเชาซื้อใหดียิ่งข้ึนและสามารถปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบริษัทฯก็ยัง
สามารถลดผลเสียหายจากการทุจริตของพนักงานลงดวยการดําเนินตามนโยบายไมยอมใหมีการทุจริต (Zero 
Tolerance Policies) รวมกับความสามารถในการเก็บหนี้ทุจริตเดิมไดมากขึ้นกวาหนี้ทุจริตท่ีเกิดข้ึนใหม  ยิ่งไปกวา
นั้นเปอรเซ็นตของตนทุนคงที่ตอยอดรายไดรวมเมื่อเทียบกับปกอนก็ลดลง 2.1 % ตามแผนการลดคาใชจายของ
บริษัทที่ไดกระทํามาอยางตอเนื่อง 
ดอกเบี้ยจาย 
 ดอกเบี้ยจายมีมูลคาเทากับ 54.8 ลานบาท ซึ่งสูงกวาปกอน ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการออกหุนกูมีประกัน
มูลคา 320 ลานโดยบริษัท ซิงเกอรลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อชําระเงินกูแกบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เองไดนําเงินที่
รับคืนดังกลาวมาชําระคืนคาหุนกูของบริษัทฯ ท่ีครบกําหนดชําระคืนเงินกูระยะสั้น  และครั้งนี้ถือเปนการออกหุนกู
ครั้งแรกโดย บริษัท ซิงเกอรลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ถือเปนกาวแรกที่จะทําใหบริษัทมีความคลองตัวในการ
วางแผนทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเชาซื้อในอนาคตดวย 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 ในป 2556 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติเทากับ 321 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2555 ท่ีมีผล
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติเทากับ  226  ลานบาท สวนตางของผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติท่ีเพิ่มข้ึน
เทากับ 95 ลานบาท โดยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 ลานบาท 
1.) ยอดขายของผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน 524 

2.) รายไดดอกเบี้ยรับจากการผอนชําระเพิ่มข้ึน 150 
3.)  รายไดอื่นๆเพิ่มข้ึน 2 
4.) ตนทุนขายเพิ่มข้ึน -423 
5.) คาใชจายผันแปรเพิ่มข้ึน -52 
6.) คาใชจายกึ่งผันแปรเพิ่มข้ึน -80 
7.) คาใชจายประจําเพิ่มข้ึน -25 
8.) ดอกเบี้ยจายเพิ่มข้ึน -10 
9.) ไมมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 

10 

10.) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึน -1 
        รวมผลตาง 95 
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ฐานะการเงิน 
 สินทรัพยรวมของบริษัทเพิ่มข้ึน 547 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของบัญชีลูกหนี้ผอนชําระ-
ลูกหนี้อื่นๆและบัญชีสินคาคงเหลือสุทธิ มูลคา 417 ลานบาทและ 130 ลานบาทตามลําดับ 
ลูกหนี้ผอนชําระและลูกหนี้อ่ืน สุทธิ 
 เพิ่มข้ึน 417 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนบัญชีเชาซื้อและยอดขายผอนชําระที่
เพิ่มข้ึนจากการนําเสนอขายสินคาแกลูกคา โดยจํานวนบัญชีของบัญชีลูกหนี้ผอนชําระ ณ สิ้นป 2556 เทากับ 
176,900 บัญชี เทียบกับสิ้นป 2555 ซึ่งเทากับ 161,881 บัญชี หรือเพิ่มข้ึน  15,019  บัญชี ถึงแมจะมีจํานวนบัญชีเชา
ซื้อท่ีปดจากการชําระเงินตามสัญญาเชาซื้อท่ีครบกําหนด  การใหสวนลด และการยึดคืนก็ตาม 
สินคาคงเหลือสุทธิ 
 เพิ่มข้ึน 130 ลานบาท โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคมป 2556 มีการตั้งสํารองสินคาคงเหลือของบริษัทเพิ่มข้ึน
เทากับ 5.7 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม ป 2555 ซึ่งเทากับ 17.9 ลานบาท ท้ังนี้เนื่องมาจากเกณฑการตั้ง
สํารองสําหรับสินคาลาสมัย ท่ีใหมีการตั้งสํารองทันทีหากสินคาใหมท่ีนําเขามาแลวมียอดขายนอยในชวงแรก อัน
ไปมีผลกระทบการตั้งสํารองของเครื่องปรับอากาศที่นํามาใชในเชิงพาณิชยและเครื่องทําน้ําหวานเกล็ดหิมะ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 
 ไมมีการลงทุนใดๆ ในดานที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยกเวนคาเสื่อมราคาที่มีในป 2556 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 มูลคาลดลง 7 ลานบาท เนื่องมาจากการใชประโยชนในสวนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก
ผลการขาดทุนสะสมมูลคา 12 ลานบาท จากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนป 2556 โดยไดรับสวนของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
สินคาคงเหลือและภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มข้ึน    
หนี้สิน 
 หนี้สินทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนเทากับ  307 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินกูท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนจํานวน 380 ลานบาทที่มาจากหุนกูมูลคา 320 ลานบาทที่ออกโดย บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด รวมถึงเจาหนี้การคาจากยอดการซื้อสินคาท่ีเพิ่มข้ึนและการขยายระยะเวลาเครดิตการชําระเงินที่ไดรับ
จากซัพพลายเออรคิดเปนมูลคา 41 ลานบาท ตลอดจนการชําระคืนภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อการโอนยายบัญชีลูกหนี้ผอน
ชําระและธุรกิจเชาซื้อ จากซิงเกอรประเทศไทยไปสู บริษัท ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด มูลคา 118 ลานบาท 
ณ สิ้นป 2555 
สวนของผูถือหุน 
 มีมูลคาเพิ่มข้ึน 242 ลานบาท อันเนื่องมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป 2556 เทากับ 321 ลานบาท 
ในขณะเดียวกันในป 2556 ก็ไดมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนสําหรับผลการดําเนินงานในป 2555 มูลคาเทากับ 
81 ลานบาท 
 
 



   บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556 

 

   

หนาที่ 92 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนั้น ใหผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท*  ลงลายมือช่ือพรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  พรอมท้ังมอบ
อํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย  โดยใหใชขอความ และ
รูปแบบดังนี้ 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงิน และขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และ
บริษัทยอยแลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัท และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ตอผูสอบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท และ
บริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย     
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ  กํากับไว  บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน”  

 

                   ชื่อ - สกุล                                        ตําแหนง                                       ลายมือชื่อ  

1.  นายบุญยง  ตันสกุล         กรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ                 ................................................        

2.  นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  ............................................... 

                  ชื่อ - สกุล                                         ตําแหนง                                                               ลายมือชื่อ  

ผูรับมอบอํานาจ นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ……………………… 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบรหิาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1. แสดงรายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 

ชื่อ/สกุล 
 

 
อายุ 

 

 
ตําแหนง 

 

สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
ณ -31/12/56 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช  
*  ****  
 
 

79 -ประธาน
กรรมการ 
-กรรมการอิสระ 

76,500 หุน/
0.03% 

-  B.A. (Jurisprudence), Oxford 
University  
-  Barrister-at-law, Gray’s Inn, 
London, England  
    

2555 – ปจจุปน 
2527 – ปจจุบัน 
 
2512 - ปจจุบัน 

-  ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการและ 
   กรรมการอิสระ 
-  ผูจัดการทรัพยสินสวน 
    พระองค 

- บจ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
- สํานักงานจัดการทรัพยสิน 
  สวนพระองค 
 

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

78 -กรรมการอิสระ 
-ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน 

ไมมี - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

2555 – ปจจุปน 
2542 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
ปจจุบัน 
 
 
 
2532 – 15 ม.ค. 
2542 

-  กรรมการ 
-  กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการ 
   ตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาคาตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูมีอํานาจ 
- กรรมการผูจัดการใหญ 
 

- บจ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
 
 
 
- บมจ. พรีเมียร เทคโนโลยี 
 
- บมจ. พรีเมียร มารเก็ตติ้ง 
- บจ. หาตอ 
- บมจ. ซันโยยูนิเวอรแซลอิเล็คท
ริคส 
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ชื่อ/สกุล 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหนง 

 

สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
ณ -31/12/56 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 
 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายลักษณะนอย พึ่งรัศม ี  
*   **   ****   

61 -กรรมการอิสระ 
-ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ไมมี -Bechelor Degree in Accounting 
Chulalongkorn University 
-Master Degree (MBA) 
Chulalongkorn University 
-Certificate in Management 
Development Program The Wharton 
School of the University of 
Pennsylvania 
-Certificate in Inno-Leadership 
program INSEAD University 
(France) 
-Certificate “Executive development 
Program” Graduate School of business, 
Columbia University 

2555 – ปจจุบัน 
 
 
2548 – 2555 
 

- Advisor to Vice President – 
Finance and  Investment & 
CFO 
-กรรมการผูจัดการ 
 

- The Siam Cement Public 
Company Limited 
 
-บจ. SCG Accounting Service  
  

นายบุญยง ตันสกุล  
**** 

49 -กรรมการ
ผูจัดการใหญ 

ไมมี - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟากําลัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- 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 – ปจจุปน 
ธ.ค.2552 – 
ปจจุบัน 
2551 – 2552 
2550 – 2551 
 
2547 – 2549 
2546 – 2547 
2535 - 2546 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจัดการใหญ 
- รองกรรมการผูจัดการ 
- กรรมการ, ผูอํานวยการฝาย 
  ขายและการตลาด 
- ผูจัดการประจําประเทศไทย 
- ผูจัดการทั่วไป 
- ผูจัดการฝายขาย และ   
   การตลาด 
 

- บจ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
- บจ. อิมเมชั่น (ประเทศไทย)  
- บจ. ไซเบอรดิกสเทคโนโลยี 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
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ชื่อ/สกุล 
 

 
อายุ 

 

 
ตําแหนง 

 

สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
ณ -31/12/56 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 
 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายคริสโตเฟอร  จอหน  คิง 
*  **  ***   ****    

69 -กรรมการอิสระ 
-ประธาน
คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คาตอบแทน 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ไมมี - Bachelor of Laws (LL.B) (Honors),   
   University of Bristol, UK. 
-  Postgraduate Practical 
   Certificate in Law 
   University of Singapore 

2555 – ปจจุปน 
2548 – ปจจุบัน 
 
 
 
2547 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
2540 – 2547 
2540 – 2546 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหา 
   และพิจารณาคาตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการธนาคาร/กรรมการ 
 อิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหา, กําหนด
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
- Partners 
- Managing  Partners 

- บจ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
 
 
- ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) 
 
 
 
- Linklaters  
- Linklaters  
 

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 
* ** **** 

53 -กรรมการอิสระ 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ไมมี - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขา
ความสัมพันธระหวางประเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2555 – ปจจุปน 
2552 – ปจจุบัน  
 
2546 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
2544 – ปจจุบัน 
 
2543 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจัดการ 
- ผูชวยผูจัดการ 
- รองผูอํานวยการ 
 
 

- บจ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
- บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร 
- บมจ. สัมมากร 
- บจ. เพียวสัมมากรเวลลอปเมนท 
- บมจ. ไทยประกันภัย 
- บมจ. สุวรรณชาต ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
- บจ. มงคลชัยพัฒนา 
- สํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองค 
- โครงการพัฒนาสวนพระองค 
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ชื่อ/สกุล 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหนง 

 

สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
ณ -31/12/56 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 
 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน 
 

51 -กรรมการ ไมมี - 1977 -1981 
South Eugene High School 
- 1982 - 1986 
Brandeis University, Waltham, 
Massachusetts, USA. 
 

2546 –ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
 
2534 
2529 -2533 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจัดการ 
- A Member of the Council 
of Foreign Relations 
- Board of Directors 
- Senior Vice President 

- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
- UCL Asia Limited 
 
 
- General Oriental Investments 
- Asia Securities 
 
 
 
 
 

นายกาวิน จอหน วอรคเกอร   
***   

44 -กรรมการ 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน   

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. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
 
-  Singer Asia Limited 
- Ashton Chase Group Limited 
- First Prize Solutions (PTY) 
Limited 
- Profurn Limited 
 
 
- First National Bank Limited 
- KPMG 
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ชื่อ/สกุล 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหนง 

 

สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
ณ -31/12/56 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 
 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ  
**** 

56 กรรมการ 
ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน 

4,000 หุน/
0.001% 

  - ปริญญาโท บริหารการเงิน   
จุฬาลงกรณมหาวิทายาลัย 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
 

2555 – ปจจุปน 
2551 –ปจจุบัน 

 
  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 ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน 
- รองผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน 
- ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี
และการเงิน 
- ผูจัดการอาวุโสฝาย
การเงิน 
- ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี        
 
  
 

- บจ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
- บจ. ยูนิไทยชิปยารดและเอ็นจิเนีย
ริงค 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
- บมจ. ยูนิไทยไลน 

นายคณิศร  นุชนาฏ 58 ผูอํานวยการฝาย
ขาย 

5,000 หุน/ 
0.002% 

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร 
   สาขากฏหมายธุรกิจ 
   จุฬาลงกรณมหาวิทายาลัย 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต          
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  ก.ค. 54 – 
ปจจุบัน  
 2552 – ก.ค. 54 

 
   2551 – 2551 
   2545 – 2551 
   2544 – 2545 
   2541 - 2544 

- ผูอํานวยการฝายขาย  
- ผูอํานวยการฝายขายและ 
   การตลาด 
- ผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการ  
- ที่ปรึกษาโครงการ  
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
- ผูจัดการฝายการตลาดสินคา
พิเศษ 
 
 
 
 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
- บจ. เจอาร ซินเนอรจี้ 
- บจ. เพมโก อินเตอรไลท 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
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ชื่อ/สกุล 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหนง 

 

สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
ณ -31/12/56 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

 
ชวงเวลา ชื่อ/สกุล อายุ 

นายสยาม  อุฬารวงศ 45 กรรมการผูจัดการ ไมมี 
 

- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวาง  
ประเทศ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยโนวา เซาทอิสเทิรน มล
รัฐ ฟลอริดา สหรัฐฯ 
 

พ.ย. 2555 - ปจจุบัน 
ต.ค. 2551 – พ.ย.
2555 
ก.ย. 2549 – ก.ย.
2551 
เม.ย.2546 – ส.ค.
2549 
ธ.ค. 2542 – มี.ค.
2546 
 
 
 
 

- กรรมการผูจัดการ 
- ผูอํานวยการฝายสินเชื่อ 
- ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
- ผูอํานวยการฝายการตลาด 
- ผูจัดการฝายการตลาด 
 

- บจ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
- บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 

นายสมพร กิจทวีสินพูน 
 

44 ผูอํานวยการฝาย
การตลาด 
 

4,000 หุน/ 
0.001% 

 

- บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ  สาขาบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ มหาวิทยาลัยเซาทแบงค 
(โดยความรวมมือกับ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ), 
 ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ 
 

ก.ค. 54 –ปจจุบัน 
2552 – 2554 
 2548 – 2552  
2545 – 2548  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูอํานวยการฝายการตลาด 
- ผูจัดการฝายการตลาด 
- ผูจัดการผลิตภัณฑอาวุโส 
- ผูจัดการผลิตภัณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
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ชื่อ/สกุล 

 

 
อายุ 

 

 
ตําแหนง 

 

สัดสวน 
การถือหุน 

(%) 
ณ -31/12/56 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
 

 
ชวงเวลา ชื่อ/สกุล อายุ 

นางสาวจันทรจิรา    กองทองสมุทร 47 เลขานุการบริษัท
และผูจัดการฝาย
นักลงทุนสัมพันธ 
& สื่อสารองคกร 

1,840 หุน/ 
0.0007% 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
- หลักสูตรพิเศษ คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณวิทยาลัย  หลักสูตร 
“กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสําหรับ
เลขานุการบริษัท” 
- จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย หลักสูตร ดังนี้ 
1.  Corporate Secretary Development 
Program รุนที่ 2 
2.  หลักสูตรพื้นฐานสําหรับ
ผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุนที่ 22  
3.  หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับบริษัทจด
ทะเบียน  
 

2551 – ปจจุบัน 
 
 
2550 – 2551 
 
2547 – 2550 
 
 
2536 – 2547 
 
 

- เลขานุการบริษัท และ
ผูจัดการฝายนักลงทุน
สัมพันธ & สื่อสารองคกร 
- ผูจัดการฝายนักลงทุน
สัมพันธ และสื่อสารองคกร 
- ผูอํานวยการฝายนักลงทุน
สัมพันธ 
ผูจัดการฝายบุคคลและบริหาร 
- ผูจัดการฝายหลักทรัพย 
(นักลงทุนสัมพันธ) & 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 
 
- บมจ. ดี อี แคปปตอล 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 

 
หมายเหตุ 1.   * กรรมการอิสระ   (Independent Director) 
  2. ** คณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) 
  3.             *** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) 
  4.           **** ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5.              กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันกับบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 
6.                     ผูบริหารทุกคนไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกัน 
7.                กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถอืของงบการเงิน 
 

  



 
 
                             เอกสารแนบ 2 
2. ขอมูลการดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร และกรรมการมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 
 

 
รายชื่อ 

  
บมจ. ซิงเกอรประเทศไทย 

บริษัทยอย 
บ. ซิงเกอร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด บ. ซิงเกอรเซอรวิสพลัส จํากัด บ. ซิงเกอร (โบรคเกอร) จํากัด 

นายบุญยง  ตันสกุล /, // /, // /, // /, // 
นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ /. // / / /, // 
นายสยาม  อุฬารวงศ - /, //  - / 
นายคณิศร  นุชนาฏ // - /, // // 
นายสมพร  กิจทวีสินพูน // - - // 

 
หมายเหต:ุ- /     =  กรรมการ 
  x    =  ประธานกรรมการ 
  //    =  คณะฝายจัดการ 
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ชื่อ    นายณรงคเดช  เกตุสงคราม  

ตําแหนงปจจบุัน     ผูจัดการตรวจสอบภายใน    ฝายตรวจสอบภายใน 

วุฒิการศึกษา Education: 

2536 - 2538  - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 

การทํางาน Working Experience: 

1/1/2014 - ปจจุบัน  - ผูจัดการตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

1/1/2012 – ปจจุบัน              - ประธานผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยพนักงานซงิเกอร จํากัด 

1/1/2012 - 31/12/2013  - ผูชวยผูจัดการตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

1/1/2010 – 31/12/2011  - หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

1/1/2009 – 31/12/2009  - หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

10/7/1995 - 31/12/2008  - เจาหนาท่ี ตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

1/3/1995 – 31/7/1995  - Night Audit โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด สปา อ.บานฉาง จ.ระยอง 

อบรมหลักสูตร 

27 – 29 /5/2013 - “หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”  

 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากดั 

17 – 18 /5/2012 - “Internal Audit Management” การบริหารงานตรวจสอบภายใน กับ Audit 
Committee สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย สตท. 

2/7/2012 - “Risk and Internal Control” PricewaterhouseCoopers “PwC” 

13 – 14 /6/2009 - “Audit Project Management” The Institute of Internal Auditors of Thailand 

8-9,15-16,22 /11/2003 - “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” หลักสูตรที่ 1 รุน 28 สมาคมนักบัญชีและ  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

สถานที่ติดตอ : บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 17 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทร 089 6914725  
Email:NarongdejK@Singerthai.co.th 
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- ไมมี -  
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