
           แบบ 56-1 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
 

ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                               หน้า 

ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ  
  1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ        1 
  2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ       7 
  3.  ปัจจยัความเส่ียง       16 
  4.  ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ     23 
  5.  ขอ้พิพาททางกฏหมาย       25 
  6.  ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอ่ืน      26 

ส่วนที ่2  การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ    
  7.  ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้      27 
  8.  โครงสร้างการจดัการ       31 
  9.  การก ากบัดูแลกิจการ       39 
  10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม      60 
  11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง    69 
  12. รายการระหวา่งกนั       74 

ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    
  13. ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั      80 
  14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ     86 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล        94  

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย  
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพยสิ์น  
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ        

 
 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 

 

 

 ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกจิ 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  “ซิงเกอร์” 
เช่น จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัจ าหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย์ เช่น ตูแ้ช่ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู ้เติมน ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ และเคร่ืองท าน ้ าหวาน
เกล็ดหิมะ เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกคา้บา้น และ
กลุ่มลูกคา้เชิงพาณิชย ์ ผา่นร้านคา้ปลีก ซ่ึงเป็นสาขาของบริษทัเอง และผ่านทางตวัแทนจ าหน่ายต่างๆ   มากกวา่ร้อย
ละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซ้ือ โดยบริษทัใหเ้ช่าซ้ือผา่นทาง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึง 
บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 99.99   

1.1   วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ปัจจัยส าคัญ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์    เป็นผูน้ าตลาดเครือข่ายขายตรงพร้อมบริการดา้นสินเช่ือและเช่าซ้ือส าหรับผูบ้ริโภคในประเทศ 

พนัธกจิ   พฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยด์ว้ยสินคา้และการบริการท่ีดีมีคุณภาพ ดว้ยราคาท่ีซ้ือหาได ้

คณุค่า        บริษทัไม่ไดมี้เป้าหมายเพียงแค่ท าก าไรมากๆ แต่ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี และมี
คุณค่าท่ีควรรักษาและใส่ใจ ดงัน้ี 

 บคุลากร           เราเช่ือมัน่ในพลงัของบุคลากร ซ่ึงเป็นกญุแจของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจบริการ
ของเรา ดงันั้นบุคลากรของซิงเกอร์ประเทศไทยจะตอ้งมีทั้งความสุข และภาคภูมิใจใน
บริษทั รวมทั้งมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

ลกูค้า  เรามีเป้าหมาย ท่ีจะมีลูกคา้ใชบ้ริการของเราตลอดชีวิตดว้ยการสร้างฐานลูกคา้ท่ีมีความ
จงรักภกัดี สินคา้คุณภาพดี ช าระเงินท่ีตรงเวลา ติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด และสม ่าเสมอ 

ผู้ถือหุ้น เราใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และคุม้แก่การลงทุน 
คู่ค้า  เราพฒันาคู่คา้เพ่ือเป็นพนัธมิตรใหก้า้วหนา้ และเติบโตไปดว้ยกนั 
คู่แข่ง  เรายอมรับ และใหเ้กียรติ ส าหรับความมุ่งมัน่ในการสร้างมลูค่าตลาดร่วมกนั 
ชุมชน  เราด าเนินธุรกิจดว้ยคุณธรรม จริยธรรม พร้อมตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน 
การส่ือสาร  เราเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของการส่ือสารแบบ 2 ทางภายในองคก์ร 
ภาวะผู้น า  เราเช่ือมัน่ในประสิทธิผลของภาวะผูน้ า ไม่เพียงแต่จะเป็นผูจ้ดัการท่ีดีเท่านั้น บุคลากร

ทุกระดบั จะตอ้งมีความมุ่งมัน่สู่ความเป็นผูน้ าท่ีดีเลิศ 

 กลยทุธ์ในการด าเนินงาน   

บริษทัไดป้รับกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจใหม่จากเดิมท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มลูกคา้ครัวเรือนเป็นหลกั มาเป็นกลุ่ม
ลูกคา้เชิงพาณิชยใ์ห้มากข้ึน โดยจะเนน้การขายสินคา้ใหลู้กคา้น าไปสร้างอาชีพ สร้างรายได ้เพ่ือลดความเส่ียงจาก
การพ่ึงพาลกูคา้ครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว 
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 บริษทัไดห้นัมาจบักลุ่มลกูคา้ร้านโชห่วยท่ีอยู่ในหมู่บา้นต่างๆ ทัว่ประเทศซ่ึงคาดว่ามีจ านวนหลายแสนราย 
โดยแต่ละหมู่บา้นจะมีร้านคา้โชห่วยเฉล่ีย 10 - 20 ร้าน ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษทั และบริษทัได้
ตั้งเป้าหมายท่ีจะเขา้ไปช่วยยกระดบัร้านโชห่วยเหล่าน้ี ใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน 

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ  
ในปี พ.ศ. 2432 บริษทั ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ไดแ้ต่งตั้งบริษทั เคียมฮัว่เฮง จ ากดั เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายจกัร

เยบ็ผา้ซิงเกอร์ในประเทศไทย  ต่อมาในปี พ. ศ. 2448 บริษทั ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา จึงไดต้ั้งสาขาข้ึนในประเทศ
ไทย  ใช้ช่ือว่า  บริษทั ซิงเกอร์ โซอ้ิง แมชีน จ ากดั วตัถุประสงค์เพ่ือจ าหน่ายจกัรเย็บผา้ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจกัรเยบ็ผา้ท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ บริษทัไดริ้เร่ิมน าเอาบริการเช่าซ้ือ โดยผอ่นช าระเป็นงวดมาใชค้ร้ัง
แรกในปี 2468  และบริการดงักล่าวน้ี ไดก้ลายเป็นลกัษณะประจ าของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ 
ในเอเชีย  นบัแต่นั้นมาตลอดระยะเวลา 50 ปีเศษ บริษทัคงจ าหน่ายเฉพาะจกัรเยบ็ผา้ และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัจกัรเยบ็
ผา้เท่านั้น  จนกระทัง่ปี 2500  บริษทัจึงไดเ้ร่ิมจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนโดยเร่ิมจากตูเ้ยน็เป็นอนัดบัแรก 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2512  จึงไดมี้การจดทะเบียนก่อตั้ง "บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั"  เป็นบริษทั
จ ากดัภายใตก้ฎหมายไทย เพ่ือเขา้รับช่วงธุรกิจของ "บริษทั ซิงเกอร์ โซอ้ิง แมชีน จ ากดั"  ซ่ึงหยุดด าเนินกิจการใน
ระยะเวลาต่อมา โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม 60 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 270 ลา้นบาท เป็นทุนท่ี
เรียกช าระเต็มมูลค่าหุน้แลว้ 270 ลา้นบาท และบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในปี 2527  ในวนัท่ี 4 มกราคม 2537 บริษทัไดท้ าการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น "บริษทัมหาชน
จ ากดั" ตั้งแต่แรกตั้งบริษทัจนถึงปัจจุบนับริษทัไดป้ระกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วน
ร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ถือเป็นวาระอนัเป็นมหามงคล
อยา่งยิ่ง เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให ้บริษทั  
ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั  (มหาชน) นบัเป็นเกียรติประวติัและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่บริษทั และพนกังานทุกท่าน 

- ในปี 2552 บริษทัฯไดใ้ห้มีการมุ่งเนน้ น าระบบขออนุมติัเครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) 
โดยผ่านศูนยอ์นุมติัเครดิต (Center Credit Officers) จนท าใหย้อดขายสินคา้ของบริษทัลดลงไป
ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกบัปีก่อน  แต่บริษทัก็ยงัคงมุ่งเนน้ท่ีจะท าต่อไปเพ่ือให้ได้
บญัชีเช่าซ้ือท่ีมีคุณภาพ 

- ปี 2554 เป็นปีท่ีบริษทัไดข้ยายตลาดเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการรายเลก็ใน
ต่างจงัหวดัอยา่งมีนยัส าคญั  สดัส่วนการขายสินคา้เขา้สู่ตลาดน้ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น กลุ่ม
ตูแ้ช่ทั้งตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่แขง็ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน ์เป็นตน้ 

- ปี 2554 บริษทัไดรั้บรางวลั Set Awards 2011 “ บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม”  
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายลูกคา้กลุ่มครัวเรือนท่ี 60% และกลุ่มผูป้ระกอบเชิง
พาณิชยท่ี์ 40% โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่เคร่ืองด่ืมและตูแ้ช่แข็งมีสัดส่วนการขายมากเป็น
อนัดบัหน่ึง ตามดว้ยเคร่ืองซกัผา้และเคร่ืองปรับอากาศ และในปีต่อๆไป บริษทัฯ  ก็ยงัคงมุ่งมัน่ท่ี
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จะพฒันาตลาดน้ีใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
- ปี 2555 บริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี  27  มิถุนายน 2555  

มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้ งส้ิน 850 ลา้นบาท เพ่ือรับโอนธุรกิจและทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ
บญัชีลกูหน้ีเช่าซ้ือสินคา้ทั้งหมด และด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือสินคา้ต่อจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษทั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั จากบริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มาเป็น บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จ ากดั เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555  มีทุนจด
ทะเบียน 5 ล้านบาท  เพ่ือด าเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และพร้อมท่ี
ใหบ้ริการดว้ยใจส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิด ทุกยี่หอ้ถึงบา้น   

- ปี 2555 บริษทัไดรั้บรางวลั Set Awards 2012 “ บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม” 
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นปีท่ี 2 

- ปี 2556 บริษทัไดรั้บรางวลัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ในงาน Set Awards 2013  (Outstanding 
Investor Relation Awards) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3  

- บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 19  ธนัวาคม 
2556 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,450  ลา้นบาท โดยมี บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

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

- Service

SINGER LEASING (THAILAND) CO., LTD.

�                                        

(SLL)

SINGER SERVICE PLUS CO., LTD.

�                                 

(SSPL)

SINGER (BROKER) LTD.

�                 �               

(SBL)

- Insurance

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

SINGER THAILAND GROUP

Singer Thailand PCL.
(STL)

-               99.99% 

-                                          
                                         

-               99.88%

-                        

-               99.70% 

-                   

   �              
(Boonyong Tansakul)

                      
(Chief Executive Officer)

               
                  - -
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บริษทัย่อย 

•    บริษทั ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด    

 บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั  (SLL)  จากรากฐานการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ของซิงเกอร์ โครงสร้างรากฐานท่ีส าคญัอีกจุดหน่ึงของบริษทัฯ คือจุดแข็งของความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจเช่าซ้ือ  
คณะผูบ้ริหารไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในจุดแขง็ดงักล่าว ซิงเกอร์จึงไดท้ าการจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นบริษทัย่อยโดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  เม่ือวนัท่ี  27  มิถุนายน 2555  
ปัจจุบนับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั  มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้งส้ิน 1,450  ลา้นบาท ตั้งอยู่เลขท่ี 
72 อาคาร กสท.(โทรคมนาคม)  ชั้น 17  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กทม.  โดยไดมี้การรับโอนธุรกิจ
เช่าซ้ือ รวมทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบับญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือสินคา้ทั้งหมด และด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือสินคา้ต่อจาก บมจ.ซิงเก
อร์ประเทศไทย โดยได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นจาก บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี  26  
พฤศจิกายน  2555  ท่ีผา่นมาเพ่ือใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือในผลิตภณัฑต่์างๆ ภายใต ้ แบรนดซิ์งเกอร์  อีกทั้งยงัสามารถ
ท่ีจะขยายธุรกิจเช่าซ้ือไปยงัสินคา้ภายใตย้ี่ห้ออ่ืนๆ ส าหรับกลุ่มลูกคา้ทั้งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกคา้ทัว่ไป 
รวมถึงการขยายตวัไปยงัธุรกิจการใหสิ้นเช่ือต่างๆ ในอนาคต เพ่ือความเติบโตท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารคดัเลือกลูกคา้
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตราการใหสิ้นเช่ือท่ีดี บริษทั  ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั  จึงเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั 
ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั เต็มรูปแบบเม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2556  ท าให้สามารถ ด าเนินการตรวจสอบเครดิต
ลกูคา้ไดท้ั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ใหบ้ริการเช่าซ้ือโดยผา่นเครือข่ายขายตรงของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) โดยใหบ้ริการเช่า
ซ้ือทั้งส าหรับสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในครัวเรือน และกลุ่มสินคา้เชิงพาณิชยต่์างๆ 

โครงการใหม่ 

 บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั มีนโยบายขยายการด าเนินธุรกิจการให้บริการเช่าซ้ือ โดยให้
ความส าคญัส าหรับกลุ่มสินคา้เชิงพาณิชย ์ซ่ึงหมายรวมถึงสินคา้ภายใตย้ี่หอ้ซิงเกอร์ และมีโครงการท่ีจะขยายการ
ใหบ้ริการเช่าซ้ือภายใตย้ี่หอ้อ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ซิงเกอร์ และกลุ่มลูกคา้ทัว่ๆ ไปซ่ึง
ตอ้งการในส่วนของสินคา้ภายใตย้ี่หอ้ซิงเกอร์ หรือยี่หอ้อ่ืนๆ อาทิเช่น สินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูเ้ติม
เงินหยอดเหรียญอตัโนมติั  ตูน้ ้ามนัหยอดเหรียญอตัโนมติั ฯลฯ ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย ์

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

 การจดัตั้งบริษทั ซิงเกอร์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด เน้นธุรกิจหลกัเป็นการให้บริการเช่าซ้ือ  เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนั และลดขอ้จ ากดัในการให้บริการเช่าซ้ือของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เดิม โดย
บริษทัมีการวางกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการการเช่าซ้ือสินคา้ และบริการยี่หอ้ซิงเกอร์  
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2. ขยายการใหบ้ริการการเช่าซ้ือสินคา้ยี่หอ้อ่ืนๆ โดยขั้นตน้เนน้ไปท่ีกลุ่มสินคา้เชิงพาณิชย ์และจะขยาย
ไปยงัสินคา้ชนิดอ่ืนๆ ในอนาคต 

 3.    บริหารบญัชีลกูหน้ีของบริษทั ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ดี มีหน้ีเสียต ่า  
 4.     กระบวนการในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษทัไดมี้การจดัตั้งศูนย์
พิจารณาสินเช่ือ เพ่ือท าการตรวจสอบ ตรวจทาน และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลกูคา้ก่อนอนุมติัการเช่าซ้ือ 
พร้อมทั้ งมีการตรวจทานเครดิตของลูกค้าผ่านทางบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจ ากัด พร้อมทั้ งมีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีเช่าซ้ือภาคสนาม (Account Checker) เพ่ือตรวจสอบลูกคา้ในพ้ืนท่ีไดโ้ดยตรง รวมถึงการจดัตั้ง
ทีมเร่งรัดหน้ีสินในพ้ืนท่ี เพ่ือใหก้ารแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งไดร้วดเร็วข้ึน 
 5.     บริหารคุณภาพภายใน ทั้งบุคลากร ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานต่างๆ พฒันาและส่งเสริม
ศกัยภาพของพนกังานในทุกต าแหน่งเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน พร้อมทั้งช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท าใหบ้ริษทัมีผลก าไรมากข้ึน 

•   บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั  จ ากดั    
บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั (SSPL) ทะเบียนเลขท่ี 0105504001951 บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน  5 

ลา้นบาท ตั้งอยูท่ี่ 8  หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13110  ด าเนิน
ธุรกิจดา้นการบริการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่หอ้ พร้อมทั้งจดัจ าหน่ายอะไหล่ ภายใตก้าร
ควบคุมของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้ งน้ีบริษัท มีจุดมุ่งหมายในการบริการท่ีเป็นหน่ึง 
เปรียบเสมือนช่างขา้งบา้นคุณ โดยมีช่างบริการท่ีมีความช านาญ ประสบการณ์รวมทั้งมีการจดัอบรมวิชาชีพช่าง เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพ และมีคุณภาพดา้นการซ่อมสินคา้ มีอตัราค่าบริการท่ีไดม้าตราฐานและมีการรับประกนัหลงัการซ่อม
สินคา้  

แนวโน้มในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในเชิงรุก บริษทั มุ่งเน้นการบริการสินคา้ และการจดั
จ าหน่ายสินค้าภายใตย้ี่ห้อซิงเกอร์ และยี่ห้ออ่ืนๆ  และงานประมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน รวมถึง
โรงแรมและรีสอทร์ต่างๆ   

จากการขยายงานบริการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  บริษทัไดอ้บรมและพฒันาช่างรุ่นใหม่เพ่ือรอรับการตรวจเช็ค 
และซ่อมสินคา้ประเภทกลุ่มสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์สร้างรายไดใ้หลู้กคา้ ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ GET RICH (ตูน้ ้ ามนัหยอด
เหรียญ ตูเ้ติมเงินหยอดเหรียญ ตูน้ ้ าด่ืมหยอดเหรียญ ตูเ้ติมลมหยอดเหรียญ ตูถุ้งยางอนามยั) บริษทั เป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัติัมาตราชั่งตวงวดั พ.ศ.  2542 ประเภทกิจการซ่อม เคร่ืองวดั และไดรั้บ
เคร่ืองหมายส่วนตวั PL ส าหรับประทบัเคร่ืองวดั ในการเข้าตรวจสอบเคร่ืองชั่งตวงวดัเพ่ือให้ค ารับรองตาม
พระราชบญัญติัมาตราชัง่ตวงวดั พ.ศ. 2542 

ภายใตส้ายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนยก์ลางการบริการ และประสานงาน โดยมีช่างบริการ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และทุกจงัหวดั จ านวน 205 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
กวา่ 200 สาขาท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นงานบริการกบับริษทั SSPL ไดอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ถึง 
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•    บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  
บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั ประกอบธุรกิจตวัแทนขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตใหแ้ก่บริษทัประกนัภยั 

ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โดยใหพ้นกังานขายของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) เฉพาะท่ีมีใบอนุญาตตวัแทนประกนัชีวิตเป็นผูข้ายกรมธรรมใ์หแ้ก่ลกูคา้  

1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) จะรับบริการความช่วยเหลือดา้นเทคนิค การตลาด และบริการ

ดา้นท่ีปรึกษาท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ กบับริษทั Singer Asia Holdings B.V ( SAHBV ) ซ่ึงเป็น
บริษทัฯ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั Singer Asia Limited และ Sewko Holdings Limited ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยออ้มของบริษทั  
ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั SAHBV จะให้ค าแนะน าดา้นต่างๆ ตามความจ าเป็นและสมควรและ
เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ ก าหนด เช่นการวางแผนผลิตภัณฑ์ การควบคุมการผลิต การ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้กบัผูรั้บจ้างผลิตของบริษทัเพ่ือน าไปสู่การผลิตตามแบบท่ีบริษทัตอ้งการ รวมถึง การ
แกปั้ญหาการผลิตรวมทั้งช่วยใหค้ าแนะน าทางดา้นการตลาดประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเป็นสินคา้ของบริษทั รวมทั้ง
ให้และแนะน าขอ้มูลทางการตลาดอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทั รวมทั้งเสนอ แนะน า ปรับปรุง การขายสินคา้และ
บริการแก่ลูกคา้ให้มีความน่าเช่ือถือและไดม้าตรฐานในระดบัสากล ท าให้บริษทัสามารถขยายธุรกิจถึงกลุ่มลูกคา้ 
และสามารถเพ่ิมยอดขายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสร้างความเช่ือถือใหก้บัสินคา้ของบริษทั โดยสัญญารับความช่วยเหลือ
ทางดา้นเทคนิคดา้นการตลาดขา้งตน้มีระยะเวลา 1 ปี เร่ิมสัญญาวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
และช าระค่าบริการดงักล่าวส าหรับปี 2557 มูลค่ารวมของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละไม่เกินร้อยละ 
3  ของมลูค่าทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ 

ดงันั้นจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บค าแนะน าและความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและดา้นการตลาดส าหรับขอ้มูลใน
การผลิตสินคา้ การบริหารการตลาด รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์จากบริษทั SAHBV เพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานสากล
เดียวกนักบับริษทัในกลุ่มและในเครือ 

เคร่ืองหมายการคา้ “SINGER” และ “SINGER AT HOME WORLDWIDE” และช่ือในทางการคา้ “ซิง
เกอร์” ท่ีบริษทัใชอ้ยูน่ั้น เป็นไปตามสัญญาอนุญาตการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark License Agreement) โดย
บริษทัตอ้งจ่ายค่าเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวใหก้บั Singer Asia Limited ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ
ยอดขายสุทธิเฉพาะสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมาย SINGER เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท าร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ซิงเกอร์” 
เช่น จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัจ าหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย์ เช่น ตู่แช่ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ และเคร่ืองท าน ้ าหวาน
เกล็ดหิมะ เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกคา้บา้น และ
กลุ่มลูกคา้เชิงพาณิชย ์   

การขายตรงแบบเช่าซ้ือโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 3,500 คน กระจายตามสาขามากกว่า 217 สาขาทัว่
ประเทศไทย ซ่ึงถือวา่บริษทัมีเครือข่ายการกระจายสินคา้ จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น และสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์
ครอบคลุมไปทัว่ทุกภาคในประเทศไทย 

ส าหรับสินคา้ซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภณัฑด์งัน้ี :- 

ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ได้แก่:- 

•    ผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ เช่น  จกัรเยบ็ผา้  เขม็จกัร น ้ามนัหล่อล่ืนอเนกประสงคช์นิดหยอด และแบบสเปรย์
พ่น กรรไกร เป็นตน้ 

•   ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ เตาแก๊ส เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 
•    ผลิตภณัฑก์ลุ่มภาพ และเสียง เช่น โทรทศัน์จอแบน (CRT TV) แอลซีดี ทีวี (LCD TV) และแอลอีดี ทีวี 

(LED TV) ชุดจานดาวเทียม กล่องรับสญัญาณดิจิตอล และโฮมเธียเตอร์ เป็นตน้ 
ผลติภัณฑ์เชิงพาณิชย์  ได้แก่:- 
• กลุ่มตูแ้ช่ เช่น ตูแ้ช่แขง็ ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่เบียร์ ตูแ้ช่ไวน ์ตูแ้ช่ไอศครีม และเคร่ืองท าน ้าหวานเกลด็หิมะ  
• กลุ่มสินคา้หยอดเหรียญ เช่น ต  เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ ตูน้ ้ าด่ืม
หยอดเหรียญ ตูเ้ติมลมหยอดเหรียญ และตูจ้  าหน่ายถุงยางอนามยัหยอดเหรียญ เป็นตน้ 

• สินคา้เคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองยนตอ์เนกประสงค ์เคร่ืองพ่นยาสะพายหลงั 

ในช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯไดข้ยายตลาดตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ
ไทยไดม้ากกวา่ 50,000 เคร่ือง ซ่ึงท าใหบ้ริษทักลายเป็นผูน้ าตลาดตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือในปัจจุบนั ท าใหบ้ริษทัได้
สร้างระบบ Server ข้ึนมาเพ่ือบริหารจดัการการเติมเงินผ่านเครือข่ายตูเ้ติมเงินของซิงเกอร์ ท าใหบ้ริษทัสามารถเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายแอร์ไทม ์(Air time) ให้กบัเครือข่ายผูใ้ห้บริการโทรศพัท์มือถือทั้ง 3 ราย คือ AIS, Dtac และ 
Truemove ซ่ึงสามารถสร้างรายไดเ้พ่ิมเติมและเป็นฐานรายไดใ้หม่ของบริษทัในอนาคต 

 บริษทัไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "ซิงเกอร์" ทั้งในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน โดย
สามารถแบ่งกลุ่มสินคา้ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น และผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์แต่
ในช่วงท่ีผ่านมาบริษทัไดจ้ดัจ าหน่ายและขยายตลาดผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชยไ์ดม้ากข้ึน คิดเป็นสัดส่วนรายไดม้ากกว่า 
50% ของรายไดท้ั้งหมด ท าใหใ้นปีพ.ศ. 2557 บริษทัจึงไดต้ดัสินใจสร้างตราสินคา้ (Brand) ใหม่ส าหรับผลิตภณัฑ์
เชิงพาณิชยโ์ดยเฉพาะ เพ่ือสร้างความแตกต่าง และสามารถท าตลาดผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ปัจจุบนับริษทัไดว้างต าแหน่งของตราสินคา้ (Brand Positioning) ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น ผลิตและจดัจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ “SINGER” 

2. ผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์ผลิตและจดัจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ “SINGER GET RICH” 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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 บริษทัใหเ้ช่าซ้ือผา่นทาง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้
ร้อยละ 99.99 การขายของบริษทั เป็นรูปแบบการขายตรงผ่านเครือข่ายร้าน/สาขา  พนกังานขายของบริษทั และผ่าน
ผูแ้ทนจ าหน่ายซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ประเทศ สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัซิงเกอร์จ าหน่าย  บริษทัจะใชว้ิธีผลิตแบบ OEM 
(Original Equipment Manufacturer) โดยการสัง่ใหผู้ผ้ลิตภายในประเทศผลิตใหเ้กือบทั้งหมด  

โครงสร้างรายได้  
โครงสร้างรายได้จากงบการเงิน (รวมดอกเบีย้รับฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ และสายผลิตภัณฑ์แบ่งได้
ดังต่อไปนี ้:-  

                                                             (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 
แยกตามผลติภัณฑ์ 

2557/2014 
 

% 2556/2013 
 

% 2555/2012 
 

% 

เคร่ืองซกัผา้ / Washing Machine 373,203 11 441,932 12 482,057 16 
ตูเ้ยน็ / Refrigerator 291,079 9 322,808 9 339,255 12 
ตูแ้ช่ / Freezer 731,223 22 844,032 23 566,633 19 
โทรทศัน์ / Television 334,152 10 374,050 10 298,904 10 
จกัรเยบ็ผา้ / Sewing Machine 99,955 3 109,583 3 96,961 3 
เคร่ืองปรับอากาศ / Air Conditioner 310,528 9 484,009 13 442,820 15 
ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ / ATVM     561,615 17     459,167 13        467,937 16 
ตูเ้ติมน ้ามนัแบบหยอดเหรียญ / Petrol 
Vending Machine 

485,047 15 347,627 10 123,527 4 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 3,186,802 96 3,383,208 93 2,818,094 95 
ผลิตภณัฑอ่ื์นในประเทศ 165,971 4 241,310 7 132,564 5 

มลูค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ - - - - - - 

รวมรายได้จากขายและดอกเบีย้รับฯ   3,352,773 100 3,624,518 100 2,950,658 100 

 
อัตราการเพิม่ ( ลด ) ของมลูค่าการจ าหน่าย  2557/2014 2556/2013 2555/2012 

 -7.50% 22.84% 23.82% 
 

หมายเหตุ     บริษทัด าเนินธุรกิจขายสินคา้ในส่วนงานทางธุรกิจเดียว และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 
             ในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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โครงสร้างรายได้บริษัทย่อย  
 

      

     

        ( หน่วย:พนับาท )  

ประเภทธุรกจิ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2557 % ปี 2556 % 

รายได้จากการขาย  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 2,530,893 73.6 2,851,073 78.3 
ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนช าระ 

 
  

 
  

 
  

- บ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  (SLL) SLL 99.99 821,879 23.9 773,445 21.3 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 

 
0.0 

 
0.0 

รายได้จากธุรกจิบริการ 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 99.88 58,035 1.7 0 0.0 
- บ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั  (SSPL) SSPL 99.88 16,578 0.5 2,307 0.1 
รายได้จากนายหน้าประกนัชีวติ 
- บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  (SBL) SBL 99.70 304 0.0 418 0.0 
รายได้อืน่ๆ 

 
  

 
  

 
  

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 10,424 0.3 12,081 0.3 
- บ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  (SLL) SLL 99.99 1,696 0.0 19 0.0 
- บ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั  (SSPL) SSPL 99.88 258 0.0 58 0.0 
- บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  (SBL) SBL 99.70 39 0.0 59 0.0 

รวม 3,440,106 100.0 3,639,460 100.0 

2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ   
สายผลติภัณฑ์/บริการ ลกัษณะ 

 ตู้เยน็  ประกอบดว้ยตูเ้ยน็ประตเูดียว แบบ  “ Direct Cool ”  ตั้งแต่ขนาด 5.8 – 6.3  คิว 
และตูเ้ยน็สองประตูแบบ “ No Frost”  ขนาด   ตั้งแต่ 7 – 15.2  คิว ทั้งหมดได้
มาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 

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

 ตู้แช่ไวน์    จุไวน์ได ้48 ขวดสูงสุด 72 ขวด ระบบการควบคุมอุณหภูมิคงท่ีเพื่อรักษารสชาติ
ของไวน์ คอมเพรสเซอร์รับประกนั 5 ปี 

 ตู้ท าน า้ร้อน - น า้เยน็    ตูท้  าน ้ าเย็น ขนาดความจุ 4.36 ลิตร รูปทรงสวยงาม เย็นจัด  ประหยดัไฟฟ้า 
ควบคุมความเยน็ดว้ยเทอร์โมสตรัท 

 โทรทศัน์ เคร่ืองรับโทรทศัน์แบบแอลซีดี ทีวีและแอลอีดี ทีวี ขนาด ตั้งแต่ 22, 32, 42 และ 
50 น้ิว แอลอีดี ทีวทุีกรุ่นรองรับสญัญาณแบบดิจิตอลได ้



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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 กล่องรับสัญญานทวีแีบบ 
 ดจิติอล (Digital Set Top BoX) 

กล่องรับสญัญานทีวแีบบดิจิตอล สามารถรับสญัญาณแบบดิจิตอล ใชส้ าหรับ
เคร่ืองรับโทรทศัน์รุ่นเก่าท่ีไม่รองรับการรับสญัญานแบบดิจิตอล 

 เคร่ืองซักผ้า   
         แบบ 2 ถงั ก่ึงอตัโนมติั 
 
        แบบถงัเด่ียว อตัโนมติั 

 
ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 6.5 – 10 กิโลกรัม มีสีสรรสวยงาม 
 
ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 7.0 กก.ถึง 10 กิโลกรัม โดยมีระบบ Low 
Water Pressure ซกัผา้ไดแ้มน้ ้ าไหลเบา เฉพาะขนาด 9 กก. มีระบบ Twin power  

 จกัรเยบ็ผ้า 
 ฝีเขม็ตรงพร้อมโตะ๊ และขา 
 
 
 ฝีเขม็ตรง-ซิกแซ็ก  
      พร้อมโตะ๊ และขา 
 
ซิกแซ็กริมผา้ 
 
 
กระเป๋าห้ิว อิเลค็โทรนิกส์ 
 
 
อุตสาหกรรมฝีเขม็ตรง 

 
-ลอ็คความยาวของฝีเขม็ได ้วงลอ้จกัรขนาดใหญ่ เพ่ิมน ้ าหนกัในการส่งก าลงั 
เยบ็ฝีเขม็ตรงเพียงอยา่งเดียว 
 
- เยบ็ลวดลายซิกแซ็กไดถึ้ง 30 ลาย หวัจกัรท าจากเหลก็หล่อ ทนทานกระสวย 
แบบอพอลโลฮุค ตีนกดผา้แบบงบัติด ใส่ไสก้ระสวยดา้นหนา้ 
 
- เยบ็ซิกแซ็กริมผา้ดา้ย 3 เส้น ความเร็วรอบสูงสุด 3,000 รอบต่อนาที เสาเข็ม
เอียงสะดวกต่อการเยบ็ ฟันส่ง 2 แถว 
 
-  จ านวน 8 – 23 ลวดลาย สามารถปรับเป็นฟรีอาร์ม ปรับต าแหน่งเข็มได ้ใส่เข็ม
ทางเดียว ตีนกดผา้แบบงบัติด 
  
-   ความเร็วรอบสูงสุด 4,500 รอบต่อนาที เหมาะส าหรับเยบ็ผา้บางถึงผา้ค่อนขา้ง
หนา ระบบน ้ ามนัหล่อล่ืนอตัโนมติั 

 เข็มจกัร  น า้มนั  กรรไกร  
 

-เขม็จกัร ส าหรับใชใ้นบา้นและใชใ้นงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทข้ึนอยูก่บั
การใชง้าน  
-น ้ามนัเป็นน ้ ามนัเอนกประสงคส์ าหรับใชใ้นบา้นหล่อล่ืนต่างๆจนถึงน ้ ามนัจกัร
อุตสาหกรรม  
-กรรไกร  มีหลายขนาดตั้งแต่ 8 น้ิว  9 น้ิว และ 10 น้ิว เลือกใชไ้ดต้ามประเภท
ของงาน 

 ชุดเคร่ืองเสียงโฮมเธียเตอร์ 
 
  

ก าลงัขบั 315 วตัต ์ระบบ 5.1 CH ถอดรหสัแบบ Dolby Digital พร้อมฟังกช์ัน่คา
ราโอเกะ มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง มีจูนเนอร์รับสญัญาณวทิยไุด ้ช่องต่อ
สญัญาณภาพแบบ Composite และ HDMI 

 เตาแก๊ส 
                                                               
  

พร้อมเตาอบเอนกประสงคด์า้นล่าง ท่ีแขวนผา้กนัเป้ือนดา้นหนา้ตูอ้บ ประตูตูอ้บ
เป็นกระจกทนความร้อนชนิดใส มีล้ินชกัดา้นล่าง สามารถใชอุ่้นอาหารดว้ย
ภาชนะแกว้ กระเบ้ือง 

 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั  ขนาดตั้งแต ่ 12,000 และ 18,000 บีทีย ู 5 โปรแกรม อตัโนมติั 
ฟิลเตอร์ท าความสะอาดง่าย ประหยดัไฟเบอร์ 5 และมีรีโมทคอนโทรลไร้สาย 

 เคร่ืองป่ันเอนกประสงค์ มีทั้งโถบด โถป่ัน ขนาดจุ 1.5 ลิตร ใบมีดแสตนเลส 3 กา้น ปุ่มปรับความเร็ว5 
ระดบั ท่ีเก็บสายใตม้อเตอร์ปรับความยาวสายได ้

 เคร่ืองท าน า้อุ่น เคร่ืองท าน ้ าอุ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ขนาด 4,500 วตัต ์ เลือกปรับอุณหภูมิได้
ตามท่ีตอ้งการ พร้อมความปลอดภยัสูงสุดดว้ยระบบ ELCB ตดัไฟอตัโนมติัเม่ือ
เกิดกระแสไฟร่ัว 
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 จานดาวเทยีมซิงเกอร์ จานดาวเทียมชนิด C Band ทางเลือกใหม่ในการรับชมโทรทศัน ์ ดว้ยสญัญาณ
รายการโทรทศัน์โดยตรงจากดาวเทียมสู่ผูช้มตามบา้นเรือน ไม่ตอ้งเสียค่าสมาชิก 
(Free to Air) จ าหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สะดวกง่ายดาย คุณภาพของ
สญัญาณภาพ และเสียงคมชดัทุกพ้ืนท่ี  

 ตู้เตมิเงนิโทรศัทพ์มอืถือ 
ออนไลน์ 

เติมเงินมือถือไดท้ั้ง 3 ระบบคือ 1-2 Call, Happy และ True move เติมไดค้ร้ังละ 
10 บาท สูงสุด 100 บาทต่อคร้ัง พร้อมระบบคืนเหรียญท่ีไดรั้บรองการจด       
อนุสิทธิบตัรแลว้  

 ตู้จ าหน่ายน า้ดืม่ 
         หยอดเหรียญ 

กรองน ้ าดว้ยระบบ Reverse Osmosis System ไสก้รองคุณภาพมาตรฐาน USA
และฆ่าเช้ือดว้ยระบบ Ozone ขนาดก าลงัการผลิต 600 ลิตร และ 1,200 ลิตร 
พร้อมระบบลา้งช่องรับน ้ า และหวัจ่ายน ้ าอตัโนมติัดว้ยน ้ า Ozone ทุก 3 ชัว่โมง   

 ตู้เตมิน า้มนัหยอดเหรียญ บรรจุน ้ ามนัได ้ 200 ลิตร ใชร้ะบบอิเลคทรอนิกส์ ค านวณเงิน และปริมาณการ
จ่ายน ้ ามนัไดอ้ยา่งแม่นย  า พร้อมสญัญาณกนัโขมยและบอลลูนดบัเพลิง 

 เคร่ืองท าน า้หวาน 
         เกลด็หิมะ 

แบบ 2 โถป่ัน ความจุโถละ 15 ลิตร สามารถท าเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการ เช่น น ้ าหวาน
หลากสี น ้ าอดัลม เพ่ือให้ไดค้วามเยน็จนเป็นเกล็ดหิมะ มีระบบตดัความเย็น
อตัโนมติั ตวัเคร่ืองคงทนดว้ยสเตนเลส S304 
 
 

 เคร่ืองมอืทางการเกษตร เคร่ืองพน่ยาสะพายหลงั รุ่น SP-25L น ้ าหนกัเบาเพียง 10 กิโลกรัม ขนาดความจุ
น ้ ายา 25 ลิตร * อตัราฉีดพน่ 8 ลิตร / นาที เคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ (เบนซิน 91)  
เคร่ืองยนต์เอนกประสงค์ รุ่น E-65F น ้ าหนักเพียง 16 กิโลกรัม  เคร่ืองยนต์
เบนซิน 4 จงัหวะ ( เบนซิน 91) ก าลงัสูงสุด 6.5 แรงมา้ แรงบิดสูงสุด 13.2 นิวตนั
เมตรท่ี 2,500 รอบ  
เคร่ืองสูบน ้ า รุ่น WP-30BX จ าหน่ายพร้อมสายสูบ ชนิดแข็ง ยาว 6 เมตร ก าลงั
ดูดลึก 8 เมตรและสายส่งชนิดอ่อน ยาว 10 เมตร ก าลงัส่งน ้ าสูง 30 เมตร 
เคร่ืองยนตเ์บนซิน 4 จงัหวะ ( เบนซิน 91) ก าลงัสูงสุด 6.5 แรงมา้ เคร่ืองยนตเ์ดิน
เรียบ มีระบบป้องกนัเคร่ืองยนตเ์สียหายจากน ้ ามนัหล่อล่ืนขาด 

 
2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
บริษทัใชก้ลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซ้ือควบคู่ไปกบัการขายเงินสด ทั้งน้ีการขายแบบเช่าซ้ือด าเนินไป

ภายใตก้ารควบคุมท่ีรัดกุมโดยสม ่าเสมอเพ่ือใหมี้หน้ีเสียนอ้ยท่ีสุด  สินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่า
เทียมหรือดีกวา่เม่ือเทียบกบัสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ราคาจ าหน่ายเงินสดของสินคา้ใกลเ้คียงกบัสินคา้ยี่หอ้อ่ืน โดย
กลุ่มลกูคา้ของบริษทัเป็นลกูคา้ในกลุ่มประชาชนตามต่างจงัหวดั โดยบริษทัไดแ้บ่งระบบการขายของบริษทัออกเป็น 
2 ระบบ ดงัน้ี 

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายตรงผา่นเครือข่ายพนกังานขายของซิงเกอร์  
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2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
เพ่ือนบา้น เช่น ลาว กมัพูชา และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเนน้สินคา้จกัรเยบ็ผา้ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง  สินคา้กลุ่มตูแ้ช่ และตูแ้ช่ไวน ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดเลก็ภายในบา้น 

ทางดา้นกลยุทธ์ส าหรับผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินคา้หลกั เช่น  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น โดยเฉพาะเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ประเภทตูเ้ยน็ และโทรทศัน์ ซ่ึงมีอตัราการครอบครองสูง และตลาดมีอตัราการเติบโตนอ้ย บริษทัไดใ้ชก้ลยุทธ์ในการ
เทิร์นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ เพ่ือขยายตลาด และเพ่ิมยอดการขายให้สูงข้ึน ซ่ึงกลยุทธ์น้ีบริษทัยงัได้
ครอบคลุมไปถึงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกดว้ยเช่น เคร่ืองซกัผา้  ตูแ้ช่  ตูแ้ช่แข็ง ประกอบกบัการออกผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ใหดี้อยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดน้ าสินคา้ใหม่ๆ เพ่ือขยายตลาดใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป้ระกอบการพาณิชย ์เช่น 
ร้านโชห่วย ร้านคา้ปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพกั อพาร์ทเมนท์ให้มากข้ึนอีกดว้ย เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือ
ออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ามนัหยอดเหรียญ และเคร่ืองท าน ้ าหวานเกลด็หิมะ เพ่ือช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั และ
เพ่ิมรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 บริษทัขายสินคา้ผ่านร้านสาขาของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนกว่า 217 สาขาทัว่ประเทศ มีเครือข่ายพนกังานขาย
กว่า 3,500 คน บริษทัมีการฝึกอบรมพนกังานขายให้มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี ซ่ึงพนกังานขาย
เหล่าน้ีเป็นก าลงัส าคญัในการขยายตลาดของบริษทั บริษทัด าเนินการขายตรงเป็นหลกั มากกว่าร้อยละ 95 ของ
ยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และประมาณร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซ้ือ โดยบริษทัใหเ้ช่าซ้ือ
ผา่นบริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึง บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้ร้อยละ 99.99   
 ส าหรับการควบคุมคุณภาพของบญัชีเช่าซ้ือ บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั มีการตรวจสอบทั้ง
ก่อน และภายหลงัการขาย โดยจดัใหมี้ศูนยพิ์จารณาสินเช่ือ (Credit Control Office) เพ่ือตรวจสอบ และอนุมติัสินเช่ือ
ลูกคา้ก่อนการขาย ทั้งน้ีการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้นั้นจะพิจารณาทั้งจากฐานขอ้มูลภายในบริษทั และตรวจสอบกบั
บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลงัการขายนั้นผูต้รวจสอบ
บญัชี (Account Checker) จะท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบความถกูตอ้งของบญัชีเช่าซ้ือและขอ้มูลสินเช่ือว่าถูกตอ้งตามท่ี
ไดอ้นุมติัไปหรือไม่โดยการไปตรวจเยี่ยมผูเ้ช่าซ้ือถึงบา้นทุกบญัชี ปัจจุบนับริษทัมีผูต้รวจสอบบญัชีกว่า 100  คน  
รับผิดชอบตรวจสอบบญัชีเช่าซ้ือทัว่ประเทศ ภายใตก้ารควบคุมและตรวจสอบของฝ่ายสินเช่ือ 

(ข)  แนวโน้มอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 
อตัราการขยายตวัเศรษฐกิจไทยปี 2557 อยู่ท่ีประมาณ 1.6% เน่ืองจากเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 ท่ีผ่านมาเร่ิม

ทรงตวัและมีสัญญาณของการปรับตวัดีข้ึนตามท่ีคาดไว ้แรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 4 ของปีน้ีจะมาจาก
การฟ้ืนตัวของการลงทุนภาคเอกชนและการเร่งใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นหลกั อีกทั้ งยงัเสริมด้วยภาคการ
ท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนตามความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติต่อสถานการณ์ในประเทศ  ส่วนการส่งออกและการ
บริโภคภาคครัวเรือนน่าจะขยายตวัไดเ้ล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึงปัจจยัขา้งตน้จะเป็นแรงขบัเคล่ือนส าหรับปี 2558 ท่ีคาดว่า
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เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัได ้4.8% ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งติดตามอย่างใกลชิ้ดคือการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล อาทิ 
การปรับโครงสร้างภาษีและโครงสร้างราคาพลงังาน รวมถึงการผลกัดนัโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เป็น
ตน้  

ธุรกจิเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ในธุรกิจแบบเช่าซ้ือมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่  2 กลุ่มหลกัๆ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกคา้ และลกัษณะท่ี

ต่างกนั 
กลุ่มแรกมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บจ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  (กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์) 

และ บมจ. อิออน  ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์  ซ่ึงผูป้ระกอบการแต่ละรายนั้น  นอกเหนือจากการให้บริการธุรกิจเช่าซ้ือ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล้วยงัมีบริการสินเช่ือเช่าซ้ือสินค้าอีกหลายประเภท เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร เคร่ืองใช้ส านักงาน  
เฟอร์นิเจอร์  รถจกัรยานยนต ์ และรถยนต ์เป็นตน้ 

กลุ่มท่ีสองซ่ึงจะมุ่งเนน้ในดา้นสินคา้ท่ีมีอายุการใชง้านยาวนาน และสินคา้จ าพวกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้น ปัจจุบนัคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษทัเดียวเท่านั้นท่ียงัด าเนินธุรกิขการขายตรงแบบเช่าซ้ือ
ผา่นทางร้านสาขา และ พนกังานขาย/พนกังานเกบ็เงิน  

  จากการท่ีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอนัได้แก่ โทรทัศน์ และตู้เย็น ซ่ึงถือเป็นสินค้าท่ีมีสัดส่วนการ
ครอบครองท่ีสูง จึงท าใหก้ารเพ่ิมยอดขายเป็นไปไดย้าก แต่ผูบ้ริหารของบริษทักลบัมองว่าสามารถท่ีจะเพ่ิมยอดขาย
ไดด้ว้ยการน าหลกัการตลาดของสินคา้ทดแทน (Replacement Market) โดยอาศยักลยุทธ์ตีแลก (Trade-in) สินคา้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นของลูกค้าทุกชนิดทุกยี่ห้อมาแลกกบัสินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใหม่ของซิงเกอร์พร้อมกับ
เง่ือนไขรับส่วนลดระหวา่ง 1,000 – 5,000 บาท พร้อมทั้งการผอ่นสบายๆ และการบริการอย่างยอดเยี่ยมกบัร้านสาขา
ซิงเกอร์ท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัในการขยายตลาดของสินคา้ทุกชนิดท่ีบริษทัจดัจ าหน่าย 

จกัรเยบ็ผ้า 
  สินคา้อุปโภคบริโภคหลายประเภทท่ีผลิตใชใ้นชีวิตประจ าวนั อาทิ เส้ือ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเทา้ 
ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ฯลฯ ลว้นแลว้แต่ใช้จกัรเย็บผา้ในการผลิตทั้งส้ิน จกัรเย็บผา้จึงเป็นสินคา้ท่ีใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย ทั้งในรูปของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึง จกัรเยบ็ผา้ทัว่ไปท่ีส าหรับใชภ้ายในบา้น 
ตลาดของจกัรเยบ็ผา้สามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คือ จกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรมท่ีน ามาใชต้ดัเยบ็
เคร่ืองอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสาหกรรม และจกัรเยบ็ผา้ธรรมดาท่ีน ามาใชต้ดัเยบ็ภายในครัวเรือน ส าหรับยี่หอ้ท่ีวาง
จ าหน่ายอยา่งแพร่หลายในตลาดจกัรเยบ็ผา้ในประเทศไทย ไดแ้ก่  ซิงเกอร์  จาโนเม่  เอลวิร่า   บราเดอร์ และจูกิ  ทั้ง
ยงัมีจกัรเยบ็ผา้ราคาถกูท่ีน าเขา้จากประเทศจีนอีกหลากหลายยี่หอ้ท่ีเขา้มาแข่งขนักนัในธุรกิจน้ี   

เน่ืองจากจกัรเยบ็ผา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์คงทน และมีอายุการใชง้านยาวนานพอสมควร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการใช้
งานท่ีเหมาะสมกบัจกัรเยบ็ผา้แต่ละประเภทดว้ย   ปัจจุบนัตลาดมีความตอ้งการซ้ือจกัรเยบ็ผา้มากข้ึนเน่ืองดว้ยการน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน จนกลายเป็นจกัรเยบ็ผา้
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีรูปลกัษณ์สวยงาม ทนัสมยั กะทดัรัด    ใชง้านง่าย สามารถประดิษฐ์งานไดห้ลากหลายเหมาะกบัยุค
สมยัท่ีเปล่ียนไปท่ีก าลงันิยมงานประดิษฐท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั DIY (Do It Yourself) 
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การเปลีย่นแปลงของคู่แข่งที่ส าคัญ 
 ในประเทศไทยมีบริษทัใหญ่ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นการเงินใหก้บัผูบ้ริโภค (Consumer Finance)ท่ีไม่ใช่
ธนาคาร (Non-bank) โดยท่ีมีบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นบตัรเครดิต (Credit Card) อนัไดแ้ก่ บริษทั อเมริกนั เอ็ก
เพรส (ไทย) จ ากดั, บริษทั บตัรกรุงศรีอยุธยา จ ากดั, บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), บริษทั เจเนอรัล คาร์ด 
เซอร์วิสเซส จ ากดั, บริษทั ซิต้ี คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ ส่วนบริษทัด าเนินธุรกิจ Non-bank อนัไดแ้ก่  บริษทั อิออน ธน
สินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) (AEONTS), บริษทั อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากดั (Krungsri First 
Choice(KFC) และบริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั (มหาชน) ( Easy Buy)  ซ่ึงมุ่งเนน้ในการท าธุรกิจเช่าซ้ือ และสินเช่ือส่วน
บุคคล (Personal Loan) และ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (SINGER) ท่ีมุ่งเนน้เฉพาะธุรกิจเช่าซ้ือท่ีได้
ด าเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากวา่ 120 ปี  
 บริษทัท่ีเป็น Non-bank ดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของตนเอง  ดงัเช่น 
AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเนน้ธุรกิจทางขายแบบเช่าซ้ือและสินเช่ือส่วนบุคคล 
(Personal Loans) กบัลกูคา้ท่ีมีประวติัดี และมีรายไดป้ระจ าไม่นอ้ยกว่า 4,000 บาท ในขณะท่ี SINGER จะมุ่งเนน้ไป
ในกลุ่มลกูคา้ท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอนัถือเป็นกลุ่มฐานราก  บริษทัเหล่าน้ีด าเนิน
ธุรกิจแบบขายตรงซ่ึงน าตน้ทุนทางการเงินพร้อมค่าใชจ่้ายของการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายมารวมอยู่ในอตัรา
ท่ีคิดกบัลกูคา้ 
 การแข่งขนัของบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัโดยท่ีบริษทัในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY 
BUY) จะแข่งขนักนัในเร่ืองของความรวดเร็วในการอนุมติัเครดิต และอตัราดอกเบ้ีย บริษทัท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป็น
เกษตรกรในชนบทจะแข่งกนัในเร่ืองของการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน และการเสนอบริการท่ี
ดีทั้งก่อนการขาย และหลงัการขาย ยิ่งไปกว่านั้นการใหบ้ริการการขายตรงท่ีใหก้บัลูกคา้ก็จะตอ้งค านึงถึงประโยชน์
ของลกูคา้โดยการน าเสนอบริการ และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือการบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ หลงักลางปี 2545  บริษทัไดเ้ปล่ียนวิธีการสั่งซ้ือ  จากเดิมบริษทัใชว้ิธีการ

สัง่ซ้ือจกัรเยบ็ผา้จากบริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มาเป็นการสั่งซ้ือจกัรเยบ็ผา้ส าเร็จรูปโดยตรง
จากต่างประเทศแทน เน่ืองจากตน้ทุนของการน าเขา้ผลิตภณัฑ์จกัรเยบ็ผา้ส าเร็จรูปต ่ากว่าตน้ทุนการผลิตและประกอบ
ภายในประเทศ   สินคา้ท่ีบริษทัซ้ือจากผูผ้ลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ  3  ของสินคา้ท่ีซ้ือทั้งหมด 
 ในส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  บริษทัสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM   (Original 
Equipment Manufacturer) กล่าวคือ ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย “ซิงเกอร์” ใหแ้ก่บริษทัโดยผูผ้ลิตหลกัซ่ึง
ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นใหแ้ก่บริษทัไดแ้ก่:- 

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

2.    บริษทั ซนัโย คอมเมอเช่ียลโซลชูัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม และ
ตูแ้ช่ไวน ์  
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 3.    บริษทั ไทยซมัซุง อิเลค็โทรนิคส์ จ ากดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูเ้ยน็  เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองซกัผา้  
4. บริษทั ชาร์ปไทย จ ากดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูเ้ยน็   

5. Changhong Electronics Co., Ltd. สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ แอลซีดีทีวี  

6. บริษทั ลคัก้ีเฟลม จ ากดั  สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่  เตาแก๊ส 

7.   บริษทั เอดีที ออนไลน ์จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน ์

8.  บริษทั เอส เซฟ ออยล ์จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมน ้ามนัหยอดเหรียญ 

9.  บริษทั ลคัก้ีสตาร์ ยนิูเวอร์แซล จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม 

10. บริษทั แอน็ทรูเรียม เทค-ดีไซน ์จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน ์

 นอกจากสินคา้ท่ีขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  ซิงเกอร์  แลว้บริษทัยงัไดร่้วมมือกบับริษทั เมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) และประกนัภยัจาก บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เพ่ือขยายตลาดประกนัชีวิต และ
ประกนัภยัเขา้สู่กลุ่มฐานลูกคา้ของบริษทัใหม้ากข้ึนดว้ย 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงคใ์หมี้การ
ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหน่ึง บริษทัไดพ้ฒันาอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายจึงเป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น 
ตูเ้ยน็ของซิงเกอร์ไดพ้ฒันาอีกขั้นโดยใชน้ ้ ายาท าความเยน็ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และไม่ท าลายชั้นบรรยากาศของ
โลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซ่ึงมีค่าในการท าลายโอโซนเป็นศูนย ์ 
 ทางบริษทัมีความตั้งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และ
ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

2.4  งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี – 
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3.     ปัจจัยความเส่ียง 
ภาพรวมการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

เพ่ือเป็นการตระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  บริษทัจึงไดมี้การ
ก าหนดหลกัการและแนวทางในการบริหารความเส่ียง  ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง  เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต   ทั้งน้ีหลกัการ
และกระบวนการบริหารความเส่ียง พร้อมประเภทความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 หลกัการในการบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีการบริหารความเส่ียงในหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงดา้นบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ  การ

บริหารความเส่ียงดา้นตลาด การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ การบริหาร
ความเส่ียงดา้นบุคคลากร และการบริหารความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ น ้ าท่วม 
แผน่ดินไหว สึนามิ เป็นตน้ โดย บริษทัยึดหลกัการในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี  
 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

หน่วยธุรกิจ   ซ่ึงด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงมีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัอตัรา
ผลตอบแทนท่ีก าหนดภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ ขณะท่ีหน่วยงานสนับสนุนซ่ึงมีหน้าท่ี
สนบัสนุนการปฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนันั้น จะรับผิดชอบการจดัการ
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการซ่ึงเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ 

 - การบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงโดยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ โดยกระบวนการควบคุม
มีความเป็นอิสระ  และมีหน่วยงานควบคุมท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระและเช่ือถือได ้ รวมทั้งการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใตร้ะดบัท่ี
ยอมรับได ้

 - การมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร จะท า
หนา้ท่ีก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตแ้นวทางท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

 - การบริหารความเส่ียงโดยรวมความเส่ียงทุกประเภทที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกรรม โดยการบริหาร
ความเส่ียงควรค านึงถึงการบริหารความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกรรม อีกทั้งยงั
จะตอ้งครอบคลุมถึงทุกระดบังานภายในองคก์ร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเส่ียงของหน่วยธุรกิจ  โดยหน่วยงานธุรกิจจะไดรั้บการประเมินผลงาน 
ตามประสิทธิภาพของการท างานท่ีปรับดว้ยความเส่ียงแลว้ รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ 

 กระบวนการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล บริษทัจึงมีกระบวนการบริหารความเส่ียง  
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ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 - การระบุความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการบ่งช้ีถึงความเส่ียง ทั้งในแง่ของประเภทความเส่ียง สาเหตุ 

และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา หรือ
คาดการณ์ถึงความเส่ียงท่ีบริษทัก าลงัประสบอยู ่หรือความเส่ียงใหม่ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 - การประเมนิความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการน าเคร่ืองมือ และวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมาใชป้ระเมิน
ความเส่ียง ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะต้องไดรั้บการตรวจสอบ อนุมติั และทบทวนภายใต้กรอบ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการติดตาม และควบคุมการด าเนินการตาม
นโยบายความเส่ียง ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง และขอบเขตของความเส่ียง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายความเส่ียง และระดบัความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัโดยมีการ
ติดตามและควบคุมความเส่ียงดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

 - การรายงานความเส่ียง เป็นขั้นตอนของการรายงานความเส่ียงประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ซ่ึง
จะตอ้งมีความเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดี ยงัไดรั้บการออกแบบใหค้ านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 
ทั้งท่ีเป็นสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติดว้ย  

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษทั/ กลุ่มบริษทั สามารถสรุปได้ดงันี ้

ความเส่ียงในด้านการตลาดและการขาย 
 ความเส่ียงในดา้นการตลาดและการขาย หมายถึง ความเส่ียงต่อรายได ้หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึง

รายไดห้ลกัของบริษทั/กลุ่มบริษทั มาจาก 3 แหล่งท่ีส าคญัอนัไดแ้ก่ 
1.  รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีใช้ในครัวเรือนและในธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น  จกัรเยบ็ผา้ ตูแ้ช่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ ซ่ึง
สินคา้เหล่าน้ีเป็นสินคา้ท่ีมีการแข่งขนักนัสูงตอ้งอาศยัการพฒันาดา้นเทคโนโลยีไปตามวงจรของสินคา้แต่ละชนิดอยู่
ตลอดเวลา แต่เน่ืองจากบริษทัเป็นผูจ้ ัดจ าหน่ายไม่ได้เป็นผูผ้ลิตดังนั้นความเส่ียงในด้านเทคโนโลยีจึงไม่ได้มี
ผลกระทบโดยตรงกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  ประกอบกบับริษทัไดมี้การสืบหาผูผ้ลิตท่ีมีความรู้
ความสามารถในการผลิตสินคา้ และบริการ แต่ไม่มีช่องทางการจ าหน่ายท่ีบริษทัสามารถเขา้ไปช่วยเหลือพร้อมทั้ง
เชิญมาเป็นพนัธมิตรทางการคา้ จึงท าใหสิ้นคา้ของบริษทัมีการพฒันาไปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นบริษทัไดมี้การ
ตั้งส ารองสินคา้ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพเพ่ือรองรับความเส่ียงดงักล่าวบางส่วนท่ีจะมากระทบกบังบการเงินของ
บริษทั  

2.    ดอกเบ้ียรับจากการใหเ้ช่าซ้ือ ซ่ึงระบุไวใ้นสญัญาเช่าซ้ือในอตัราคงท่ี ณ วนัท่ีท่ีไดมี้การท าสัญญาเช่าซ้ือ 
ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูซ่ี้งถือเป็นตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไปตาม
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สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท่ีเกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อนัถือเป็นความเส่ียงของตน้ทุนทาง
การเงินของกลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุน้ีกลุ่มบริษทัจึงไดใ้หมี้การบริหารการกูย้ืมเงินจาก ธนาคารสถาบนัการเงินและการ
ออกห้นกูท้ั้งระยะสั้นและระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีคงท่ีและผนัแปรเพ่ือให้เหมาะสมกบัลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งมูลค่า
และระยะเวลาของบริษทัฯ 

3. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ การใหบ้ริการหลงัการขาย (After Sale Service) เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
ธุรกิจท่ีซิงเกอร์ไดด้ าเนินการมาโดยตลอดจนถือเป็นจุดแข็งท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจมาเลือกซ้ือสินคา้ซิงเกอร์ แต่การ
ให้บริการดังกล่าวน้ีนั้น ก็มีความเส่ียงของการท่ีไม่สามารถให้บริการได้ทันตามความต้องการของลูกค้า อัน
เน่ืองมาจากจ านวนช่างบริการท่ีไม่เพียงพอ และการขาดอะไหล่ในการใหบ้ริการจนเป็นเหตุท าให้ลูกคา้ขาดความ
เช่ือมัน่และเปล่ียนใจไปเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้อ่ืนแทน ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯจึงไดมี้การจดัตั้งบริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั
จ ากดั ข้ึนมารับผิดชอบดูแลโดยตรง 

ความเส่ียงด้านบัญชีลูกหนีเ้ช่าซ้ือ 
บญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือถือเป็นหัวใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ เพราะมากกว่าร้อยละ 80 ของการขายเป็นการ

ขายแบบเช่าซ้ือ บริษทัจึงใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ อนัไดแ้ก่
การเก็บเงินไม่ได ้หน้ีสูญ และการทุจริตจากบญัชีลูกหน้ี  บริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรการต่างๆ ในการก ากบัดูแล
บญัชีลกูหน้ีอยา่งเขม้งวดตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาความน่าเช่ือถือ (Credit Scoring) การติดตาม การประเมินผล 
ตลอดจนการฟ้องร้อง การด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนของการปฏิบติัการ 
(Operation)  เพ่ือใหมี้การด าเนินการอยา่งเป็นอิสระ และมุ่งเนน้ในการบริหารธุรกิจเช่าซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใน
ปี 2555 บริษทัจึงไดมี้การจดัตั้งบริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ข้ึนจากโครงสร้างการบริหารของฝ่าย
สินเช่ือและบริหารความเส่ียง (Credit & Risk Department) ท่ีแยกเป็นอิสระจากการขาย และการเก็บเงินจากเดิม 
เพ่ือให้การท างานสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน สินเช่ือเช่าซ้ือทั้งหมดจะตอ้งมีผูค้  ้ าประกนัหรือหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั  
หลงัจากท่ีบริษทัไดใ้หมี้การตรวจสอบเครดิตของลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการขาย โดยแผนกอนุมติัเครดิตก่อนขาย (Credit 
Control Officers)  อนัเป็นผลท าให้ยอดขายของบริษทัลดลงมาก็ตาม บริษทัก็ยงัคงให้มีการตรวจสอบเครดิตของ
ลูกคา้ก่อนขายต่อไป พร้อมทั้งยงัให้มีการขยายการตรวจสอบเครดิตก่อนขายเพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือให้ไดบ้ญัชีใหม่ท่ีมี
คุณภาพ และยงัให้มีการพฒันาปรับปรุงฐานขอ้มูลของลูกคา้ และวิธีการปฏิบติัการดา้นสินเช่ือ  ให้มีความถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีเช่าซ้ือ พร้อมทั้งให้มีการตั้งส ารองความ
สูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีอย่างต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัความระมดัระวงัโดยใหมี้การตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ
ทนัทีท่ีมีการขายเช่าซ้ือ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบังบการเงินของบริษทั 

ในดา้นการก ากบัดูแล นอกจากบริษทัยงัคงเน้นให้มีการปฏิบติัตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero 
Tolerance) ท่ีเร่ิมน ามาใชต้ั้งแต่ปี 2553 แลว้บริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้การต่อสัญญาประกนัภยัพนกังานทุจริต (Employee 
Fidelity Insurance) กบับริษทัประกนัภยัเป็นประจ าทุกปี เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตภายใน
องคก์ร  ซ่ึงในปี 2558 บริษทัฯไดมี้การปรับทุนประกนัความซ่ือสัตยข์องพนกังานข้ึนตามต าแหน่งเพ่ือใหเ้หมาะสม
กบัมูลค่าทุจริตในปี 2557 ท่ีเพ่ิมข้ึน อนัมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของประทศไทยท่ีชะลอตวัและราคาผลิตผลทาง
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เกษตรท่ีตกต ่า 

ความเส่ียงในการผลติ 
สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัจ าหน่ายมาจากการจา้งผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซ่ึงตอ้ง

อาศยัผูผ้ลิตท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในการผลิต โดยบริษทัไดใ้หมี้การติดต่อกบัผูผ้ลิตหลายรายไม่เจาะจง
เฉพาะรายใดรายหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือไม่ใหก้ารผลิตของบริษทัถกูผกูขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเท่านั้น อีก
ทั้งท าใหเ้กิดอ านาจต่อรองในการสัง่ซ้ือสินคา้เพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 การด าเนินงานของบริษทัจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้ืมทั้งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ตลอดจน

นกัลงทุนสถาบนั ซ่ึงมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดงันั้นบริษทัย่อมไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพคล่องทางการเงิน และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
เกิดข้ึน บริษทัมีนโยบายการกูย้ืมจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทุนสถาบนั  โดยไม่เจาะจงกูจ้ากธนาคาร
หรือสถาบนัการเงินใดสถาบนัหน่ึงเท่านั้น เพ่ือกระจายความเส่ียงและตน้ทุนของแหล่งเงินกู ้ 

    เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องและรองรับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้อาจจะส่งผลกระทบกบัการ
ด าเนินงานและตน้ทุนทางการเงินของบริษทั บริษทัไดมี้การออกหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีระบุคิด
เป็นสัดส่วนเท่ากบั 72.8% ของเงินกูท้ั้งหมดโดยมีหุ้นกูด้งักล่าวท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเท่ากบั 32.5% 
ส าหรับสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) ของบริษทั  
ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2.8 เท่าอนัประกอบดว้ยเงินกูร้ะยะสั้น&ระยะยาว และหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระคืน
ภายในหน่ึงปีเท่ากบั 379.2 ลา้นบาทโดยมีความเส่ียงในการก่อหน้ีของบริษทั(Leverage Ratio) เท่ากบั 1.13 เท่าซ่ึงถือ
วา่อยูใ่นระดบัต ่า 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทัในดา้นของการน าเขา้
สินคา้จากต่างประเทศ โดยเฉล่ียมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษทัซ่ึงมีผลกระทบเล็กนอ้ยกบัตน้ทุน
ของสินคา้ท่ีน าเขา้อนัไดแ้ก่ จกัรเยบ็ผา้ แต่บริษทักส็ามารถลดผลกระทบดงักล่าวไดจ้ากการข้ึนราคาขาย ประกอบกบั
การลดอตัราภาษีน าเขา้ของจกัรเยบ็ผา้จากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการคา้เสรี (Free Trade 
Agreement- FTA) กบัประเทศจีน 

 ความเส่ียงจากการปฎิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงิน (Covenant) /ผิดนดัช าระหน้ี/ภาระการลงทุนในอนาคต 
ในการกูย้ืมทั้งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทุนนั้น ไดมี้การก าหนดเง่ือนไขส าคญัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัอนั
ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 : 1 และอตัราส่วนเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้นตอ้งไม่เกิน (Interest Bearing Ratio) ไม่เกิน 2:1 ซ่ึงจากงบการเงินส าหรับปี 2557 ล่าสุด บริษทัก็ยงัรักษา
อตัราส่วนทั้งสองอยู่ในระดบัท่ีต ่า โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอยู่ท่ี 1.13 เท่าและอตัราส่วน
เงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ท่ี 0.67 เท่า เวน้แต่เปอร์เซ็นตข์อง NPLส าหรับมูลค่าของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ
เกินกวา่สามเดือนซ่ึงไดก้ าหนดไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงไม่เกิน 5% แต่เม่ือผลปราฏว่าอยู่ท่ี 6.49% ซ่ึงในกรณีน้ี บริษทั
ไดมี้การไปแจง้ใหธ้นาคารแห่งนั้นทราบแลว้ และกไ็ดมี้การอนุโลมใหแ้ลว้ พร้อมกบัจะใหมี้การก าหนด อตัราส่วนน้ี
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ใหม่ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัต่อไป ในเร่ืองของการปฎิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินเป็นเร่ืองท่ี
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม หากเง่ือนไขใดไม่สามารถปฏิบติัไดก้็จะตอ้งใหมี้การเจรจา พร้อมใหเ้หตุผลใหผู้ใ้หกู้ท้ราบ 
เพ่ือให้ผูใ้ห้กูน้ั้นๆ เขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และขอ้จ ากดัของบริษทัเพราะแต่ละบริษทัก็จะมีปัจจยัในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนัไม่สามารถท่ีจะมาใช้เง่ือนไขการกูย้ืมท่ีเหมือนกนัได ้มิฉะนั้นแลว้จะท าให้เกิดการผิด
สญัญาการกูย้ืมอนัอาจน ามาซ่ึงการผิดนดัช าระหน้ีได ้

ความเส่ียงเกีย่วกบัการด าเนินการของรัฐบาล 
 ธุรกิจเช่าซ้ือน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงมากท าให้รัฐบาลให้ความส าคญัท่ีจะเขา้มาควบคุม โดยการ

จดัตั้งส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ข้ึนมาดูแลมิให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือเอาเปรียบ
ผู ้บริโภค และในขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544  เพ่ือน ามาเป็นหลกัปฏิบติัในเร่ืองการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย 
ค่าธรรมเนียมการผิดนดัช าระหน้ี หรือค่าปรับในการช าระหน้ีล่าชา้  ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบกบัผูบ้ริโภคได ้
ตลอดจนการออกกฏหมายให้ผูป้ระกอบการคา้ตอ้งมีความรับผิดชอบเก่ียวกบัสินคา้ (Product Liabilities) ต่อ
ผูบ้ริโภค  ดงันั้นบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือของบริษทั ตลอดจนการรับประกนั
สินคา้ท่ีจ าหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีทางราชการก าหนดพร้อมกบัติดตามขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวตลอดเวลา 
เพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุงให้การด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฏระเบียบของรัฐบาล ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี
บริษทัไดรั้บประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ในดา้นการจดัท าฉลากสินคา้ การโฆษณาสินคา้ และสัญญาเช่าซ้ือท่ีเป็น
ธรรมต่อลกูคา้ เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2546 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2550 ต่อเน่ืองถึงปี 2551 ในฐานะผูป้ระกอบการ
ท่ีพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 ส าหรับธุรกิจตูเ้ติมน ้ามนัหยอดเหรียญนั้น บริษทัฯก็จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอนั
ไดแ้ก่ กฏหมายชัง่ตวงวดัท่ีจะตอ้งไดมี้การตรวจสอบอุปกรณ์ในการจ่ายน ้ามนัใหไ้ดต้ามมาตราฐานตามท่ีก าหนดจาก
โรงงานผูผ้ลิตก่อนออกจ าหน่าย และจะตอ้งให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกสองปีหลงัจากท่ีไดใ้ช้งานไปแลว้ 
พร้อมกบัจะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบของกรมธุรกิจพลงังานท่ีเขา้มาควบคุมมาตราฐานความปลอดภยัของตูเ้ติม
น ้ ามนัหยอดเหรียญให้ไดม้าตราฐานตามท่ีก าหนด ซ่ึงในเร่ืองเหล่าน้ีบริษทัฯไดมี้การประสานงานกบัผูผ้ลิตและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปฏิบติัตามกฏระเบียบดงักล่าวใหถู้กตอ้ง หากมีจุดใดท่ีตอ้งแกไ้ขก็จดัให้มีการด าเนินงาน
แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัการผิดกฏระเบียบดงักล่าว 

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ
 จากเหตุการณ์อุทกภยั แผน่ดินไหว และสึนามิ ท่ีผา่นมาจะพบวา่ ภยัธรรมชาติไดเ้ขา้มาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัใน

การด าเนินธุรกิจอนัหน่ึงท่ีบริษทัจะตอ้งให้ความส าคญั เพราะมนัจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกบัทรัพยสิ์น และ
ธุรกิจของบริษทัได ้ความเส่ียงน้ีเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แต่สามารถลดความเสียหายหรือ
หาทางป้องกนัไดด้ว้ยการเตรียมพร้อม ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างพนกังานทุกคนท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั 
เพราะบริษทัได้มีการมอบหมายให้ผูจ้ ัดการร้านท าการบริหารร้านเสมือนหน่ึงเป็นเจ้าของหรือผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneur) เองท่ีจะตอ้งปกป้องและดูแลทรัพยสิ์นภายในร้าน รวมทั้งธุรกิจของบริษทัเสมือนหน่ึงเป็นของตนเอง 
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อีกทั้งร้านของบริษทันั้นตั้งกระจายไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศไทย อนัถือเป็นการกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน กล่าวคือหากมีภยัธรรมชาติเกิดข้ึนท่ีทอ้งท่ีหน่ึง ร้านอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในทอ้งท่ีอ่ืนก็ยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจต่อไป
ไดโ้ดยไม่หยดุชะงกั ยิ่งไปกวา่นั้นลกัษณะของการด าเนินธุรกิจของบริษทัก็อาศยัการเดินตลาด (Canvassing) ท่ีไม่ได้
เป็นการขายท่ีร้านเท่านั้น ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ไดท้ าให้การขายของร้านหยุดลงแมจ้ะเกิดน ้าท่วมท่ีร้านก็ตาม  
ดงัไดป้รากฏแลว้กบัเหตุการณ์น ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในหลายจงัหวดัในภาคกลางและกรุงเทพฯ ท่ีผ่านมา แต่ผลการขาย
และการเกบ็เงินของบริษทักย็งัด าเนินต่อไปไดแ้ละกส็ามารถฟ้ืนตวักลบัมาอยูใ่นภาวะปรกติไดภ้ายในระยะเวลาสั้นๆ  
และเพ่ือเป็นการลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดกบัทรัพยสิ์น เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ บริษทัก็ยงัไดมี้การโอนความเส่ียงน้ี
ดว้ยการท าประกนัภยัท่ีเรียกวา่ All Risk กบับริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ย 

ความเส่ียงจากความขัดแย้งทางการเมอืงในประเทศไทย 
 บริษทัตระหนกัดีว่า การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัมีความเส่ียงท่ีอาจเผชิญกบัภยัคุกคามต่าง ๆ ท่ีอาจมาจาก
สภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง ซ่ึงจากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกบัชีวิตและทรัพยสิ์น รวมถึง
ความปลอดภยัของพนกังาน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้บริษทัจึงไดเ้ตรียม
ความพร้อม ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเน่ือง  หากมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงก็จะให้มีการ
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกลชิ้ด ส่ือสารแจ้งสถานการณ์ และขอ้ปฏิบติัเพ่ือความปลอดภ ัยไปยงั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และเพ่ิมระบบการรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังานของบริษทัและเตรียมแผนความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ซ่ึ งรวมถึงการเตรียมความพร้อมระบบ ITการท างานท่ีบา้น และการท างาน
ท่ี Backup Office 

ความเส่ียงจากทรัพยากรบุคคล 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงของความส าเร็จของบริษทั และเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความ
เส่ียงต่อการด าเนินงานของบริษทัได ้เช่น การเกษียณอาย ุ การลาออก เป็นตน้ ท่ีอาจจะมีผลท่ีท าใหเ้กิดการหยุดชะงกั
ของธุรกิจได ้ บริษทัจึงไดใ้หค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคน และดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนกังานทุกคนเสมือน
หน่ึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั พร้อมสนบัสนุนให้ท างานตามต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความสามารถ และ
ดว้ยการฝึกอบรมพนกังานทุกระดับอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ บริษทัไดมี้การตั้งส ารองกองทุนพนกังานเกษียณอาย ุ
(Retirement Funds) เพ่ือมิใหมี้ผลกระทบกบังบการเงินเม่ือมีพนกังานเกษียณอายเุกิดข้ึน 

ความเส่ียงจากการยดึสินค้าคืน 
 ปกติธุรกิจเช่าซ้ือมีความเส่ียงในดา้นการยึดสินคา้คืน และถือเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ถึงแมก้ารยึดสินคา้คืน
นั้นเป็นความเส่ียงต่อการลดลงของยอดขาย และมีผลท าใหสิ้นคา้คงเหลือมีจ านวนมากก็ตาม ในอีกดา้นหน่ึงก็ถือเป็น
การชดเชยต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการหยุดช าระเงินของลูกคา้ได ้เพราะบริษทัยงัสามารถน าสินคา้
เหล่านั้นมาจ าหน่ายในตลาดสินคา้มือสองเพ่ือชดเชยความเสียหายจากการผิดนดัช าระหน้ีถึงแมอ้าจจะมีผลขาดทุน
จากการยึดคืน (Loss on repossessed) ระหว่างราคาสินคา้ยึดคืนท่ีขายไดก้บัมูลค่าคงเหลือในบญัชีรวมกบัตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการปรับสภาพสินคา้ดงักล่าวใหพ้ร้อมขายในบางกรณี แต่การยึดสินคา้คืนน้ีกถื็อเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
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อีกรูปแบบหน่ึงของการบริหารธุรกิจเช่าซ้ือ 

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร  
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการหมายถึง  ความเส่ียงเน่ืองจากความผิดพลาด หรือความไม่เพียงพอของ

กระบวนการท างาน พนกังาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอก ซ่ึงท า
ใหไ้ดรั้บความเสียหายต่อรายไดห้รือบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัทั้งทางตรง และทางออ้ม 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการปรากฏอยู่ในทุกกระบวนการของหน่วยงาน  รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ลกูคา้ รวมทั้งผูถื้อหุน้  บริษทัเลง็เห็นถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการเสมอมา และไดมี้นโยบายใหด้ าเนินการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ รวมถึงไดมี้การพฒันากรอบ
การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความ
เส่ียงดา้นปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงการควบคุมความเส่ียง และประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน มี
การบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ  มีมาตรฐานเดียวกนั  มีการประเมิน และป้องกนัความเส่ียงก่อนท่ีจะเกิดความ
เสียหาย นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถเห็นภาพรวมของความเส่ียง เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล 
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจส าหรับธุรกิจ รวมทั้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียง และประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียงส าหรับ
ธุรกิจใหม่ๆ และระบบงานใหม่ต่างๆ ท่ีน ามาใช ้อนัไดแ้ก่ การจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประทศไทย) จ ากดั เพ่ือ
มาด าเนินการธุรกิจเช่าซ้ือ และการเปล่ียนช่ือของ บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มาเป็น บริษทั      
ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จ ากดั เพ่ือมาด าเนินธุรกิจใหบ้ริการซ่อมให้กบัลูกคา้ของบริษทัถึงบา้น เพ่ือให้มัน่ใจว่าธุรกิจ
และระบบงานใหม่ดงักล่าว  มีความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ และมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสม  ก่อนท่ีจะ
เร่ิมใหบ้ริการแก่ลกูคา้  
 ทั้งน้ีบริษทัยงัคงมุ่งท่ีจะพฒันาระบบและกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการตลอดจน
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   
4.1 ทีด่ิน อาคาร และเคร่ืองจักร 
  จ านวนร้านสาขาทั้งหมด 217 สาขา บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และอาคารรวม 51 แห่ง  ท่ีเหลือเป็น
ร้านสาขาท่ีบริษทัเช่าซ่ึงรวมทั้งอาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ ปัจจุบนัส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 72 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โดยเช่าจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม 
ดว้ยสญัญาเช่าท่ีมีอายุการเช่า 3 ปีส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 14  มกราคม 2558  โดยในสัญญาเช่าก าหนดค่าเช่าพ้ืนท่ีรวม
เป็นเงิน  602,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการรวมเป็นเงิน 367,950 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นก็จะมีการเช่าอาคาร
คลงัสินคา้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีบริษทัท าสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี จากบริษทั จอลล่ี แลนด ์จ ากดั โดยมี
ราคาค่าเช่า   เดือนละ 308,000 บาท ซ่ึงส้ินสุดสญัญาในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2560  
       มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของ บมจ.ซิงเกอร์ 
ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย มีจ านวนเท่ากบั  386,566,415.-  บาท     

4.2 บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
  - 

4.3 สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
 
 สิทธิบัตร ไม่มี   

    เคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายการคา้  “ SINGER ”  และ “ SINGER AT HOME WORLDWIDE ” 

และ ช่ือในทางการคา้ “ ซิงเกอร์ ” ท่ีบริษทัใชอ้ยู่นั้น เป็นไปตามสัญญาอนุญาตการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
(Trade Mark License Agreement) โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวให้กบั Singer 
Asia Limited ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิเฉพาะสินคา้ท่ีใช้เคร่ืองหมาย 
SINGER เท่านั้น  ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท าร่วมกนั 

ค่าธรรมเนียมการบริการ (Consultancy Agreement) เป็นค่าใชจ่้ายท่ี Singer Asia Holding B.V.
โดยใหบ้ริการความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการตลาด และบริการดา้นท่ีปรึกษาท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั โดยค านวณจากร้อยละ 1.0 ของยอดขายสุทธิ รวมกบัดอกเบ้ียรับจากธุรกิจผ่อนช าระเงินตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท าร่วมกนั 

 
 บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี  
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4.4   เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
          รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี  

                                                                  

      ช่ือบริษทั            ประเภทกจิการและลักษณะธุรกจิ   ทุนที่เรียก       % การถอืหุ้น        มลูค่าเงินลงทุน  
                                              ช าระแล้ว                (ตามราคาทุน)  
                                    (บาท)                (บาท)   
บริษทัย่อย        
 
บริษทั ซิงเกอร์                ประกอบธุรกิจนายหนา้คา้    200,000       99.70       199,400 
(โบรคเกอร์)                 กรมธรรมป์ระกนัชีวิต                    
จ ากดั 
 
บริษทั ซิงเกอร์            บริการ    5,000,000      99.88      4,994,000 
เซอร์วิสพลสั              
จ ากดั                      
 
บริษทั ซิงเกอร์            ธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า                 1,450,000              99.99            1,449,997,000 
ลีสซ่ิง  (ประเทศ           ในบา้น จกัรเยบ็ผา้ สินคา้ 
ไทย) จ ากดั                     เชิงพาณิชย ์และสินคา้อ่ืนๆ 
 
บริษทัร่วม         ไม่มี  
 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยเหล่าน้ีจะยงัคงการถือหุน้ในสัดส่วนท่ีเท่าเดิม ทั้งน้ี
คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อยเป็นผูบ้ริหารท่ีคณะฝ่ายจดัการคดัเลือกจากผูบ้ริหารภายในบริษทั ใหท้ า
หนา้ท่ีควบคุมดูแลในการด าเนินงานของบริษทัย่อย   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกัในการประกอบกิจการของ
บริษทั  บริษทั มีเงินลงทุนรวมในบริษทัย่อยเท่ากบั 1,455.19 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.37 ของ
สินทรัพยร์วม    
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ปัจจุบนั บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัในเครือไม่มข้ีอพพิาททางกฎหมายใดๆ ที่มี
นัยส าคัญ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 40/2540 (ฉบบัประมวล)  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
 

ช่ือ  บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่   0107537000050    
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
เลขท่ี 72  อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17   ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2352 4777   โทรสาร  : 0-2352 4799 
ศูนยบ์ริการลกูคา้ (Call Center) : 0-2234-7171      ศูนยบ์ริการ Hot Line: 08-1840-4555 
Home page  : www.singerthai.co.th 
ธุรกจิหลกั 

 จ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, จกัรเยบ็ผา้, สินคา้เชิงพาณิชย ์และอ่ืนๆ ภายใตก้ารขายเงินสด  
 บริการผอ่นช าระ 
 บริการหลงัการขาย, บ ารุงรักษา และซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษทั  ท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเ์ล่อร์และทองเอก  จ ากดั 
20  อาคารบุปผจิต  ชั้น 7-9   ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
1  อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  
นายทะเบียน 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
62  รัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้นายทะเบียนหุน้กู ้และตวัแทนช าระเงิน 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 
270,000,000  บาท ( หุน้สามญั  270,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท ) 
ทุนช าระแลว้ : 270,000,000 บาท 

วนัที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
28  มิถุนายน  2527 

 
 

http://www.singerthai.co.th/
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ส่วนที่ 2  :   การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น   
  
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
      ทุนจดทะเบียน        :     270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) ประกอบดว้ยหุน้ 

สามญัจ านวน  270,000,000  หุน้   (สองร้อยเจด็สิบลา้นหุน้)  

       มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1  บาท 
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) ประกอบดว้ยหุ้น

สามญัจ านวน  270,000,000  หุน้   (สองร้อยเจด็สิบลา้นหุน้)  
  มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1  บาท 

 (2) โครงการออกและเสนอขายหุ้นกู ้บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 45  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 มีมติยืนยนัออกและเสนอขายหุ้นกูข้อง
บริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 750 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

“หุน้กูข้องบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556” 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.65 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียรายเดือน ตลอดอายหุุน้กู ้ จ  านวนท่ีเสนอขายรวม 150,000 บาท  
คิดเป็นมลูค่าทั้งส้ิน 150,000,000 บาท มุลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

“หุน้กูข้องบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2555 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557” 
ปีท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.90 ต่อปี ปีท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 4.95 
ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียรายเดือน ตลอดอายหุุน้กู ้จ  านวนท่ีเสนอขายรวม 150,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 150,000,000 
บาท มุลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

“หุน้กูข้องบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2555 ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558” 
ปีท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี ปีท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.30 ต่อปี ปีท่ี 3 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อย
ละ 5.50 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 5.27 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียรายเดือน ตลอดอายหุุน้กู ้จ  านวนท่ีเสนอขายรวม 
250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 250,000 บาท มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 
1,000 บาท 

“หุน้กูข้องบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2555 ชุดท่ี 4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559” 
ปีท่ี 1 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.20 ต่อปี ปีท่ี 2 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.40 ต่อปี ปีท่ี 3 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อย
ละ 5.50 ต่อปี ปีท่ี 4 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.90 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 5.50 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียรายเดือน 
ตลอดอายหุุน้กุ ้ จ  านวนท่ีเสนอขายรวม 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 200,000 บาท มลูค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 
1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
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โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั
และผูล้งทุนทัว่ไป อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูกู้ ้ “BBB” แนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง 
จ ากดั วนัท่ี 21 มีนาคม 2555 ผูจ้ดัการจดัจ าหน่าย บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

(3)  โครงการออกและเสนอขายหุน้กู ้บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  ท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2556  มีมติยืนยนัออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 320  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

        เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของหุน้กูมี้รายละเอียดดงัน้ี 
วตัถุประสงค ์   เพ่ือช าระคืนหน้ีเงินกูท่ี้มีกบับริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ชนิดและประเภท    หุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ค ้าประกนัโดยบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
มลูค่า   320 ลา้นบาท 
มลูค่าท่ีตราไว ้   1,000 บาทต่อหน่วย 
อายหุุน้กู ้   3 ปี 
วนัท่ีออกหุน้กู ้   10 พฤษภาคม 2556  
อตัราดอกเบ้ีย   คงท่ีร้อยละ 5.20 ต่อปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
การช าะคืนเงินตน้    ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
การช าระดอกเบ้ีย    ทุก 3 เดือน โดยช าระในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 10 พฤษภาคม 10 สิงหาคม และ  

   10 พฤศจิกายนของทุกปีตลอดอายขุองหุน้กู ้
(4) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR)  

 ณ วนัท่ี 23 มีนาคาม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็น        
หลกัทรัพยอ์า้งอิง จ านวน  3,055,110 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.132 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 
ซ่ึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้  อนัเน่ืองมาจาก บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั ไม่ใช้
สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
  •    ปัจจุบันบริษทัไม่มหุ้ีนบุริมสิทธิ  
 

•    พนัธะผกูพนัของบริษทัเกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต  - ไม่มี 
 

•    ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจบัุน  
 

หุน้สามญัของบริษทัปัจจุบนัซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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7.2 ผู้ถือหุ้น   
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  วนัที่ 23 มนีาคม  2558  มดีงันี:้-   

ล าดบัท่ี 
 

ช่ือ – สกลุ 
 

จ านวนหุน้ 
 

% ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
 

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

2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 13,489,000 4.996 

3 บริษทั  เมืองไทยประกนัชีวิต  จ ากดั (มหาชน) 5,400,000 2.000 

4 นายอนุชา อาวีลาสกลุ 4,018,500 1.488 

5 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 3,055,110 1.132 

6 นายกิตติ งามมหรัตน ์ 2,262,500 0.838 

7 นายชยัยทุธ อนุวตัเมธี 2,249,999 0.833 

8 นายประทีป เดชขจรวฒิุ 2,120,000 0.785 

9 นางศิริพรรณ  เตชะนินทร์ 1,777,800 0.658 

10 นายสมชาย สาธิตอเนกชยั 1,608,000 0.596 

11 นางชนัทอง อุดมมหนัติสุข 1,500,000 0.556 

12 นายอดิศยั เลิศรัตนสกลุชยั 1,450,000 0.537 

13 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,383,770 0.513 

14 นายณฐัศิลป์ การปล้ืมจิตต ์ 1,352,000 0.501 

หมายเหตุ    ผูล้งทุนสามารถคน้หาขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก www.singerthai.co.th  ก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิตบุิคคล 

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

7.3  การออกหลักทรัพย์อืน่ 
        ยงัไม่มีขอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.singerthai.co.th/
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7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล    
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไร

สุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ ส ารองตามกฏหมายและส ารองอ่ืนๆ ในแต่ละปี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล
จะข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต 

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปียอ้นหลงั  มีดงัน้ี:-  
                                                                   พ.ศ. 2557               พ.ศ. 2556              พ.ศ. 2555             (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล                                                -                                 -                             -                                     
เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                                        0.53                         0.45                         0.30                              
รวมเงินปันผลจ่าย                                     0.53                         0.45                         0.30            
มลูค่าหุน้ละ                                                                 1                              1                                1                                     

* ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 204 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 48 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

หมายเหตุ    1. บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
              เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2547  
         2.  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี  2527  เป็นตน้มา 

บริษทั ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
                                                                   พ.ศ 2557               พ.ศ 2556              พ.ศ. 2555             (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล                                                  -                                 -                              -                                     
เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                                          40.00                        25.00                        -                              
รวมเงินปันผลจ่าย                                      40.00                         25.00                        -            
มลูค่าหุน้ละ                                                          1,000.00                   1,000.00                        -                                  

* ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 
เน่ืองจากบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษทัย่อยดงันั้นการ

จ่ายเงินปันผลจึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูถื้อหุน้ใหญ่ตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมายท่ีก าหนด 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 การจดัการ : โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะบริหาร 
คณะกรรมการ 

พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
นายบุญยง ตนัสกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี   กรรมการอิสระ 
นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง  กรรมการอิสระ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการอิสระ 
นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน ์  กรรมการ 
นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์  กรรมการ 
นายไพฑรูย ์ศุกร์คณาภรณ์    กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการตรวจสอบ 
  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง    กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง   ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 
     ค่าตอบแทน 

  นายพิพิธ พิชยัศรทตั                กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
  นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายบุญยง   ตนัสกลุ   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายไพฑรูย ์  ศุกร์คณาภรณ์  กรรมการบริหารความเส่ียง (รักษาการ เลขานุการ) 
  นายคณิศร  นุชนาฏ   กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายสยาม  อุฬารวงศ ์   กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายสมพร  กิจทวีสินพูน   กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายเฉลิม  ชาโรจน ์   กรรมการบริหารความเส่ียง 
(โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเวน้และ
เง่ือนไขใดๆ) 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม

ตามความจ าเป็น  บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผดิชอบจะจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ กรรมการทุกท่านสามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2557 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการ
บริษทัมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 4 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ทั้งปี  4  คร้ัง  ในการประชุม
แต่ละคร้ังไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละท่าน
ล่วงหนา้ เพื่อใหก้รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ และบริษทัมีการประชุมผูถื้อหุ้น
ในปี 2557 จ านวน 1 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2557  ของกรรมการแต่ละท่าน
สรุปได ้ ดงัน้ี 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2557 
 

รายช่ือกรรมการ 

                                                                           

วาระ       การด ารงต าแหน่ง 

การประชุม (ครั้ง) / ปี 

สามญัประจ  าปี ผูถื้อ

หุน้ครั้งท่ี 47  

คณะกรรมการ   

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. พลเรือเอก ม.ล. อศันี  ปราโมช เม.ย. 58 – เม.ย. 61(ก) 1/1 4/4 - - 

2. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง     เม.ย. 56 – เม.ย. 59 1/1 3/4 4/4 1/1 
3. นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์ * เม.ย. 56 – เม.ย. 59 1/1 1/4 - - 

4. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  เม.ย. 57 – เม.ย. 60 1/1 4/4 4/4 1/1 
5. นายกาวนิ จอห์น วอลค์เกอร์ * เม.ย. 57 – เม.ย. 60 1/1 -/4 - -/1 

6.  นายบุญยง  ตนัสกุล  เม.ย. 58 – เม.ย. 61(ก) 1/1 4/4 - - 
7.  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  เม.ย. 57 – เม.ย. 60 1/1 4/4 - - 
8. นายลกัษณะนอ้ย  พึ่งรัศมี** เม.ย. 56 – เม.ย. 59 1/1 4/4 4/4 - 

หมายเหตุ   *   กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้รายใหญ ่ และมีถิ่ นพ านักอย ูท่ี่ตา่งประเทศ 
      ** กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

(ก)  กรรมการผูท่ี้จะพน้จากต าแหน่งตามวาระในเดอืน เม.ย 58  จะมีการเสนอช่ือเพ่ือถกูเลือกใหก้ลบัเขา้มา 
ด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อีกครัง้หน่ึง  ในการประชมุผูถ้ือหุน้ประจ  าปี  2558 ณ วนัท่ี 24 เม.ย 2558 น้ี  
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8.2   ผู้บริหาร 
ฝ่ายบริหาร บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

  นายบุญยง ตนัสกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  นายไพฑรูย ์ ศุกร์คณาภรณ์   ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
  นายคณิศร  นุชนาฏ   ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
  นายสมพร  กิจทวีสินพูน   ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายบริหาร บริษทั ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  
นายสยาม  อุฬารวงศ ์   กรรมการผูจ้ดัการ 

แผนผงัองค์กร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3   เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้ง นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์ เป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี

คุณวุฒิ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เป็นผูรั้บผิดชอบและท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัโดยมีหนา้ท่ีในการดูแลให้
บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษทั  เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี เลขานุการบริษทัไดผ้่านการอบรมหลกัสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 2, 
หลกัสูตรพ้ืนฐานส าหรับผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั รุ่นท่ี 22 และหลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการ
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สนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปี 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบั
อุตสาหกรรมเดียวกนั การพิจารณาไดเ้ปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก “ ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ประจ าปี 
2556 ” ซ่ึงจดัท าโดย  “ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” ไดข้ออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงาน
ท่ีเพ่ิมข้ึน   

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั ค่าตอบแทนดงักล่าวเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร
แต่ละท่าน  
จ านวนค่าตอบแทนในปี 2557 : บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี ้
1.   ค่าตอบแทนกรรมการ :  ที่เป็นตวัเงนิ  

ช่ือ –สกลุ 

บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย  บ.ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

รวม 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

พลเรือเอกหม่อมหลวง อศันี  ปราโมช ประธานกรรมการและ 

กรรมการอิสระ 

453,000 ประธานกรรมการ 

 

80,000 

 

533,000  

 

นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

170,000 

 

283,000 

กรรมการ 50,000 

 

503,000  

 

นายคริสโตฟอร์ จอห์น คิง ประธานคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

 - 

136,000 

283,000 

กรรมการ 

 

50,000 

 

469,000  

 

นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

136,000 

283,000 

 - 

กรรมการ  50,000 

 

469,000  

 

 รวมทั้งหมด  1,744,000 รวมทั้งหมด  230,000  1,974,000  

หมายเหตุ   ผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนการเป็นกรรมการ 
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2.      ค่าตอบแทนกรรมการ:  ในรูปแบบอืน่ ๆ 

         ไม่มี  

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร:  ทีเ่ป็นตวัเงนิ  

                                          รายการ 
 

                   พ.ศ. 2557 

   จ านวนราย         บาท 

 
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั  และเงินรางวลั 
 

      
          5 

 
31,312,170.- 

4.     ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอืน่ ๆ 

                                          รายการ 
 

                 พ.ศ. 2557 
   จ านวนราย                 บาท 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ             5      1,097,267.- 
 

หมายเหตุ   การเปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเป็นค่าตอบแทนรวม และจ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยค่าตอบแทน 
เป็นไปตามนิยามท่ีประกาศก าหนด และมีความสอดคลอ้งกบัจ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยตาม Organization Chart 
ของบริษทั 

8.5  บุคลากร 
1. บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  4,467 คน  โดยเป็นพนกังานของบริษทัย่อย 371 คน  ในปี  2557  บริษทั

ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้ งส้ิน 852.9 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนให้แก่
พนกังานในบริษทัย่อยจ านวน 76.9 ลา้นบาท   ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่  เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงินโบนัส  เงินส่งเสริมการขายและเก็บเงิน  เงินรางวัล  เงินสมทบ
ประกนัสงัคม  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เงินสมทบกองทุนเงินสะสม   

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ประจ าปี 2557 
บริษทั  

ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัยอ่ย  
บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง  
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั 

จ  ากดั 
พนกังานปฏิบติัการภาคสนาม/
บริการภาคสนาม (คน) 

3,826 66 187 

พนกังานในส านกังานกลาง (คน) 257 70 44 
ผูบ้ริหาร (คน) 13 4 - 
จ านวนพนกังานรวม (คน) 4,096 140 231 
ค่าตอบแทน (ลา้นบาท)  776.0   40.4  36.5  
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การบริหารจดัการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลกั ๆ ดงัต่อไปนี ้

1.  การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management: HRM) 
2. การออกแบบและก าหนดหนา้ท่ีการท างาน ( Job Designing & Job Description ) จดัท าโครงการทบทวน

และออกแบบใบก าหนดหนา้ท่ีการท างานทุกฝ่ายงาน 
3. การวางแผนอตัราก าลงัพนักงาน ( Personnel Planning ) จดัให้มีการทบทวนและส ารวจจ านวน

พนกังานเพ่ือใหถ้กูตอ้งกบัระบบขอ้มลูพนกังานในฐานทะเบียนประวติั ระบบ HRMS เพ่ือน าขอ้มูล
มาใชใ้นการบริหารจดัการในการวางแผนจดัท าอตัราก าลงัพนกังาน 

4. การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน ( Recruiting & Selecting ) ใชช่้องทางผา่นการหาพนกังานขายโดย
ตวัแทนขาย ผูจ้ ัดการหน่วย หรือผูจ้ดัการสาขา โดยบริษทัไดเ้พ่ิมช่องทางในการสรรหาโดยส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เนต หนงัสือสมคัรงานส่วนกลางและทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมกบักรมจดัหางาน
เพ่ือคดัรายช่ือกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนดัแรงงาน การจา้งงาน การบรรจุพนกังาน และระบบ
ขอ้มูลทะเบียนประวติัพนกังาน (Hiring & Employee  History ) บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์น
การพิจารณาบุคคลท่ีเข้ามาสมคัรงานในต าแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดแต่ละ
ต าแหน่งงาน  รวมถึงการตรวจสอบประวติัทางการเงินก่อนเข้างาน และด าเนินการจ้างงานให้
เป็นไปตามระเบียบบริษทัโดยให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัการท างานและพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานไทย 

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal)  บริษทัไดจ้ดัท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลกัการประเมินแบบ Performance Management : PM 
เพ่ือให้พนกังานและหัวหนา้งานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามใหค้ าแนะน าระหว่างการ
ท างาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของแต่ะคนท่ีตั้งไว ้

6. ระบบบริหารค่าตอบแทน ( Compensation Management )  บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนหลายรูปแบบ
เช่น เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา เงินประจ าต าแหน่ง ค่าคอมมิสชัน่ เงินส่งเสริมการขาย ตลอดจน
สวสัดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  ซ่ึงพนกังานแต่ละต าแหน่งจะไดรั้บแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบับทบาท
ภาระหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการทบทวนเร่ืองการจ่ายสวสัดิการกลุ่มพนกังานขาย โดย
น าผลงานการขาย การเกบ็เงิน เขา้มาเป็นขอ้มูลในการจดักลุ่มพนกังาน เพ่ือจดัสวสัดิการใหเ้หมาะสม
แต่ละกลุ่ม 

7. การลาออก และการเลิกจา้ง บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัการท างานซ่ึงสอดคล้องตามท่ีกฏหมาย
แรงงานก าหนดไว ้ และมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยยึดหลักยุติธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม 

8. สวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ (Welfare & Other Benefits) บริษทัมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนกังานโดยจดัท าและมอบของท่ีระลึกกรณีท างานกบับริษทัมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป เพ่ือ
เป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานและแสดงการขอบคุณจากบริษทัท่ีไดอุ้ทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยดีตลอดมา บริษทัไดจ้ดัเงินช่วยเหลือดา้นค่า
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รักษาพยาบาลครอบครัวใหก้บัพนกังาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต 
อีกทั้งยงัคงจดัสวสัดิการพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกนัชีวิต ประกนั
อุบติัเหตุ เคร่ืองแบบพนกังาน จดัรถรับส่งกรณีท่ีท างานอยูไ่กลจากถ่ินท่ีพกัอาศยั (คลงัสินคา้) จดัให้
มีสินคา้ราคาพิเศษส าหรับพนักงาน โครงการผ่อนช าระสินคา้ราคาพิเศษส าหรับพนักงาน มีการ
จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานซิงเกอร์  มีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานเพ่ือเป็น
ช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกูย้ืมอตัราดอกเบ้ียต ่าส าหรับสมาชิก เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน และความจ าเป็นเร่งด่วนแก่พนกังาน  

2.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development:  HRD) 
        สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

1. ดา้นการฝึกอบรม ( Training )  
2. ดา้นการส่งเสริมการศึกษา  ( Education ) 
3. ดา้นการพฒันา  ( Development )  

•  การฝึกอบรม ( Training )  มีการก าหนดไวเ้ป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองคก์ร ( Internal 
Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองคก์ร ( Public Training )  โดยบริษทัไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการฝึกอบรม
พนกังานในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากพนกังานภาคสนามทุกระดบัโดยเฉพาะพนกังาน
ขาย ซ่ึงมีส่วนส าคญัมากในการสร้างยอดขายสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั จึงมีการจดัอบรมภายในทุกระดบั
อยา่งต่อเน่ือง มีการจดัท าโครงการมุ่งเนน้การต่อตา้นการทุจริต โดยช้ีแจงใหพ้นกังานทราบอย่างทัว่ถึงและ
ใหต้ระหนกัถึงโทษของการทุจริตในหนา้ท่ีดว้ย อีกทั้งยงัเพ่ิมเติมหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ใหก้บัพนกังานทุกระดบั ส่วนพนกังานในฝ่ายงานสนบัสนุนต่างๆ ก็จดัใหมี้การอบรมกบัสถาบนัภายนอก 
โดยมุ่งเนน้การสร้างทกัษะ ความรู้ ความสามารถใหก้บัพนกังานเพ่ือน าความรู้มาปรับใชใ้นการท างาน เพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานใหเ้พ่ิมข้ึน  

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษทัไดส่้งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองด้วยการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ผูจ้ดัการภาค ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี 
การสร้างบญัชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัรักการออมทรัพย ์เป็นตน้ อีกทั้ง
ยงัสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาเพ่ืมเติม เช่น VCD ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการขาย VCD แนวทางในการ
บริหารจดัการและดูแลร้านสาขาให้เป็นมาตรฐาน ส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย 
ความรู้เร่ืองตวัสินคา้และผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีบริษทัจ าหน่าย    

•  การพัฒนา ( Development )  จดัท า Mini Training Center  เพ่ือใชส้อนหลกัสูตรการบริหารงานร้าน

สาขา และ โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานทางดา้น IT ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูจ้ดัการสาขา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลุมทุกดา้น มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผูจ้ดัการ
สาขา โดยการคดัเลือกพนกังานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพ่ือเตรียมตวัเขา้รับการเรียนรู้เพ่ือ
เป็นผูจ้ดัการสาขาท่ีดีในอนาคต  มีการจดัเตรียมบุคลากรทางดา้นงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จดัเคร่ืองมือ
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เคร่ืองใชใ้หส้ะดวกและทนัสมยั มีโครงการ Train the trainer เพ่ือสร้างวิทยากรภายในไวร้องรับกบัการ
ขยายตวัและการเพ่ิมข้ึนของจ านวนพนกังานขายตามเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้ มีการปรับโครงสร้างการ
ท างานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติัจริง รวมถึงการปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตาม พระราชบญัญติัพฒันาฝีมือแรงงานของกรมแรงงานดว้ย อีกทั้งไดติ้ดต่อกบัสถาบนัหรือท่ีปรึกษาจาก
ภายนอกองคก์ร เพ่ือช่วยพฒันาระบบการฝึกอบรมและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากับกิจการ  

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึง
เป็นกลไกลส าคญัในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนให้เป็นไป
อย่างย ัง่ยืน และยงัเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้บริษทับรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและสร้าง
การเติบโตให้บริษทัอย่างย ัง่ยืนต่อไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจส าหรับ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุก
คน ไดรั้บทราบจรรยาบรรณและนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกนัในการ
ยึดถือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการเผยแพร่และส่ือสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  วารสารภายในบริษทั การประชุมผูบ้ริหารพบพนกังานประจ าเดือน แผ่นป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนเวบ็ไซต์และการจดักิจกรรมของบริษทั  เพ่ือเสริมสร้างความตระหนกั และการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทัว่องค์กรอย่างต่อเน่ือง  

ในปี 2557 น้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 203 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติ
อนุมติันโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกบัการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ หรือกฎหมาย และกฏระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัจะด าเนินการเผยแพร่ผ่านทางเวป็ไซด์ของบริษทัต่อไป 

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายดงักล่าวอยู่เสมอ  เพื่อให้เหมาะสมและเป็น
ปัจจุบนัทนักบัการเปล่ียนแปลงของกฏหมาย หรือกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 โครงสร้งกรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะผูบ้ริหาร  
 โดยคณะกรรมการบริษทัมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 
 กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนบ์ริษทั   
 กรรมการตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) ด าเนินงานโดย
รักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  มีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และโปร่งใส   
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การด าเนินกิจการของบริษทั จะไดรั้บการช้ีแนะแนวทางการด าเนินธุรกิจจากบริษทั  SINGER (THAILAND)  
B.V. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  มีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั ให้ฝ่ายจดัการปฏิบติัการให้เป็นไปตาม
นโยบาย  โดยก าหนดให้กรรมการท่ีระบุไวต้ามหนงัสือรับรองของบริษทัคือ นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์ นายบุญยง
ตนัสกลุ และนายไพฑรูย ์ศุกร์คณาภรณ์ สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั เป็นผูมี้
อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัและมีอ านาจกระท ากิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษทัรวมทั้งการฟ้องร้อง และต่อสู้
คดี และการใชสิ้ทธิทางศาลดว้ยประการอ่ืนใด ตลอดจนกระท านิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  คณะกรรมการมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั   เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร 
และการจดัการ   คณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายอ านาจการบริหาร และการจดัการลงไปยงัผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ 
ลดหลัน่กนัลงไป 
 9.2.2  คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงัน้ี 
•คณะกรรมการตรวจสอบ : ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 199 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ นายลกัษณะนอ้ย  
พ่ึงรัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะท า
หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ไดต้ามคุณสมบติัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีใหเ้ป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบ
ทาน  ใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั 
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ี และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบติั  ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบั
ผูส้อบบญัชี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีท่ีปรึกษา
ภายนอกทางดา้นกฏหมายท่ีเป็นอิสระโดย บริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมด  กรรมการตรวจสอบมีการประชุม
สม ่าเสมอ ในปี 2557 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอ านาจ
หนา้ท่ีตามก าหนดไวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 172  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไดก้ าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Control) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ประเมินผลการปฏิบติังานของ
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฏหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูล
ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

•   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 182 อนุมติัให้รวม
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยใช้ช่ือว่า 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทั้งน้ีเพราะคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ี
สัมพนัธ์กนั  พร้อมกบัลดความซ ้ าซ้อนในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัของ
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนท่ีดี  โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมี
ความเป็นอิสระ ซ่ึงคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 2 ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน ในปี 2557  มี
การประชุมทั้งส้ิน 1 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุไวใ้น
รายละเอียดขอบเขต และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 183 ซ่ึงมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุม 

ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงัน้ี 
1. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซ่ึงนโยบาย และหลกัเกณฑ ์ส าหรับโครงสร้าง องค์ประกอบ 

คุณสมบติั การเลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ (Board 
committees) และฝ่ายบริหารอาวุโส ของบริษทั และบริษทัย่อยรวมทั้งแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ี
เหมาะสม  

2. ภายใตบ้งัคบันโยบายต่างๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ และการอนุมติัของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีก าหนด 
คดัเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมการซ่ึงบุคคลผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ไดรั้บการเสนอช่ือ
แต่งตั้ งเป็น (ก) กรรมการ (ข) กรรมการและประธานคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการ (ค) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารซ่ึงรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

3. พิ จ า ร ณ า เ ส น อ แ น ะ ต่ อ คณะกรรมการ ภายใตบ้งัคบัการอนุมติัของผู ้
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ถือหุน้ในกรณีท่ีก าหนด ซ่ึงนโยบาย โครงสร้าง และแผนต่างๆ เก่ียวกบัค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ
ส่ิงจูงใจ ส าหรับกรรมการ กรรมการ         

        ของคณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมี 
 
        จุดประสงค์ให้นโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบริษทัสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม วตัถุประสงค์ กล

ยทุธ์และระบบการควบคุมของบริษทั  
4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซ่ึงนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซ่ึงการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ปฏิบติัตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการดงักล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

5. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการดงักล่าวขา้งตน้ 
•   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 203 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
2557 มีมติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย และหลกัเกณฑใ์นการบริหาร
ความเส่ียงตามหลกัสากล และตามมาตรฐานการประเมินความเส่ียงของตลท.  ก าหนดมาตรการป้องกนั และ
สญัญาณเตือนภยั เพ่ือการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม และมีการก ากบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานปฏิบติัตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง สอบทานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั
เป็นประจ า และก าหนดใหมี้การทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพผลของการจดัการความเส่ียงพร้อมทั้ง
เสนอนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือท่ีจะรายงานให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบ พร้อมรับค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการ
บริหารงานใหดี้ข้ึน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
 ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 203 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้ าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดงัน้ี  

1 ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียงตามหลักสากลและหลกัเกณฑ์ของตลาด  
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2  ก าหนดนโยบายในขอบเขตของการพฒันาธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบับริษทัและสภาพแวดลอ้ม 
3  ก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงดว้ยมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม  
4 ก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียง และมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้  
5 ก ากบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานไดบ้ริหารความเส่ียงตามหลกัการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
6 ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
7 จดัท ารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  อย่างสม ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข  เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีบริษทัก าหนดไว ้ ในเร่ืองปัจจยัความเส่ียง  โอกาสจะเกิดความเส่ียง  
แนวทางจดัการความเส่ียง และคาดการผลกระทบ 

8 ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
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กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ตามมติคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดงัน้ี  
 ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่มีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั  ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
สามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่กรรมการผู้จดัการใหญ่ ดงันี ้
1) มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการขอกูย้ืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ ของบริษทัภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการ

ไม่เกิน  300 ลา้นบาท หรือจ านวนเทียบเท่า 
2) ด าเนินการ และบริหารจดัการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และสามารถอนุมติัรายการท่ีเป็นธุรกรรม

ตามปกติของบริษทั เช่น การจดัซ้ือสินคา้ ยานพาหนะ วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใช ้การอนุมติัค่าใชจ่้าย 
การอนุมติัการขาย เช่าซ้ือ การอนุมติัการตดัหน้ีสูญ (โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนของบริษทั)  
และการวา่จา้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ เป็นตน้ ท่ีมีมลูค่าส าหรับแต่ละรายการท่ีไม่เกิน 30 ลา้นบาทได ้

3) ด าเนินการ และบริหารจดัการ การด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกล
ยทุธ์ ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้  

4) มอบอ านาจ หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เห็นสมควรท าหนา้ท่ีแทนกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ในเร่ืองท่ีจ าเป็น และสมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ซ่ึงอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ ์และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

5) สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
6) ก าหนดโครงสร้างองคก์ร การบริหาร  โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การ

วา่จา้ง และการเลิกจา้งของพนกังานของบริษทัฯ 
7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
 

ทั้งน้ีการมอบอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจ 
และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ก าหนด) มี
ส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงการอนุมติัรายการใน
ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณา 
อนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
9.3.1 การสรรหากรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้  ในการกลัน่กรองสรรหา
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บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีครบถว้น และเหมาะสม ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีก าหนดไว ้ และ
เสนอรายช่ือบุคคลเหล่านั้น น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาอนุมติั และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

กรรมการอิสระของบริษทัทั้ง 4 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ไม่มีคุณสมบติั
หรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีขดัต่อขอ้ก าหนดของทางก.ล.ตและตลาดหลกัทรัพยฯ์ แต่อยา่งใด และในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่น
มา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ กบับริษทั 
คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั  เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั  คือ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 
และไม่มีธุรกิจกบับริษทัซ่ึงอาจท าใหผ้ลประโยชนข์องบริษทั และ/หรือ ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง  โดย
บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ี 
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุน้ท่ีถือโดย
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัหรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็น
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจ ากดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
 2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
 3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส       
พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้ก าหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ง
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการวิชาชีพ  และความสมัพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจทุกประเภท ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึน
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์
 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 
 6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็น
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บริษทัจดทะเบียน 
    8.   สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั   รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
   การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ี
พิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั
และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี เหมาะสมท่ีจะได้รับการคัดเลือกเพ่ือมาด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั และ SINGER (THAILAND)  B.V.   ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงถือหุน้
คิดเป็นร้อยละ 40 จะเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพ่ือลงมติพิจารณา  

การด ารงต าแหน่งของกรรมการนั้น ประธานกรรมการน าเสนอต่อผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมสามญัประจ าปี
ทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปน้ี  

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

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ Singer 
(Thailand) B.V. ซ่ึงถึอหุน้คิดเป็นร้อยละ 40 มีจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี นายกาวิน จอห์น วอลค์เกอร์ และนาย
โทไบอสั โจเซฟ บราวน ์

 และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย มีสิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลให้เขา้รับการเลือกตั้ง เป็น
กรรมการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น 
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
9.4.1 ในปัจจุบนั บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษทัย่อย ท่ีบริษทัถือหุน้คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99  จ านวน 

3 บริษทั คือ บจ. ซิงเกอร์ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย)  บจ. ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั และ บจ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) 
เท่านั้น ไม่มีบริษทัร่วม และเพ่ือให้เป็นไปตามกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าให้สามารถควบคุมดูแลการ
จัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท   
คณะกรรมการบริษทัมีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย โดยเป็นไปตาม
ระเบียบปฎิบัติของบริษทัซ่ึงได้รับมติ เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
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  ได้มีการน าผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยทั้ ง 3 บริษัท ท่ีทางผูส้อบบัญชีภายนอกได้มีการ
ตรวจทานแลว้ น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 
  ส าหรับการท ารายการอ่ืนท่ีมีความส าคญั อาทิเช่น การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง หรือการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(ถา้มี) จะด าเนินการผ่านกลไกการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่าน
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยพิจารณาเพ่ือเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัพิจารณาเพ่ือเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั  และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อยา่งเป็นระบบ  

9.4.2 ตวัแทนของบริษทัท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจ เช่น  การลงทุนในโครงการอ่ืนๆ  

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดงัน้ี 

- ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย ์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

- หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก   
หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบ
การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และบริษทัโดยฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดมี้การเผยแพร่และก าหนดเป็น
ตารางเวลา ช่วงระยะเวลา Silent Period การงดให้ขอ้มูลท่ีมีนัยส าคญั และช่วงเวลาการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทั แจง้ให้กบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูล
ส าคญัผ่านทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เพ่ือใหน้โยบายว่าดว้ยการซ้ือขายโดยใชข้อ้มูลภายใน และการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น ในระหว่างปีท่ีผ่าน
มากรรมการ และผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ี
หา้มเลย 

- บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรฐานการป้องกนัการน าเขา้ขอ้มลูภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั  โดยการ
จ ากดัจ านวนบุคคลท่ีจะทราบขอ้มูล  เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก  พร้อมทั้งมีการ
ก าหนดสิทธิในการรับทราบขอ้มูลส าหรับพนกังานในแต่ละระดบั  ใหเ้หมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
นอกจากน้ีบริษทัฯไดก้ าหนดใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั การไม่กระท าผิดเก่ียวกับพระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์  และการไม่ละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนกังานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสญัญาวา่จา้ง 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ
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บริษทัฯโดยบริษทัฯไดแ้จง้แนวปฎิบติัดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รยึดถือปฏิบติั   คณะฝ่ายจดัการ ท าหนา้ท่ีติดตาม 
ดูแลการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯอยา่งสม ่าเสมอ และเคร่งครัด  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 
- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม     --    บาท 
- ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบ

บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 2,580,000.-  บาท  และจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  -  บาท 

2. ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 
บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคต
อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม      --      บาท 

- ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบ
บญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก
การตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม         --      บาท 

-     บริษทัอ่ืนใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส านกังานสอบบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย ดงักล่าวในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามี  
      จ านวนเงินรวม 17,186.-  บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จใน 
       รอบบญัชีท่ีผา่นมา มีจ านวนเงินรวม        --        บาท 

9.7  การปฏบัิติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (Code of Best Practices – SET) 
1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการดูแล และรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายดงัน้ี   
1. ใหข้อ้มลูท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งชดัเจน และมีความถูกตอ้ง

เพียงพอ ทนัต่อเหตุการณ์อยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ 
2.  ผูถื้อหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้น  เพียงพอ รวมทั้ งมี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั เกินกว่า
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย  อีกทั้งบริษทัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซดข์องบริษทั  ในเร่ืองขอเชิญให้
ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ โดยมีหลกัเกณฑต์ามท่ีบริษทัก าหนด และเผยแพร่ขอ้มูล
ประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการจดัส่งเอกสาร  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวได้
อย่างละเอียด   

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถ
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มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนตน และลงมติแทนได ้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ี
ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือนดัประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนด
ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้ามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และผูถื้อหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดแบบ
หนงัสือมอบฉันทะผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้ และบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุน้ส าหรับปิด
หนงัสือมอบฉนัทะอีกดว้ย  บริษทัยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการ
ประชุมแลว้  สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็น
องคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 4.  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 4 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 48 ในปี 2558 และ/หรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดเพ่ือเขา้เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557  

5.  ในปี 2557  บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 47  ในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
ซ่ึงมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน  โดยบริษทัไดพิ้จารณาเห็นสมควรใหจ้ดัประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 47  
ณ หอ้งประชุม ชั้น 30  อาคาร กสท โทรคมนาคม  ถ. เจริญกรุง   บางรัก   กรุงเทพฯ  เช่นเดียวกบัในปี 2556  เน่ืองจาก
สามารถรองรับจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีให้ความสนใจเขา้ร่วมประชุมมากข้ึน  ซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนและสถานท่ีส าหรับ
จอดรถเพียงพอส าหรับผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีเพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเขา้ร่วมประชุม และซกัถามตลอดจน
แสดงความคิดเห็นต่างๆ  อยู่ภายในหอ้งประชุมเดียวกนั  ท าใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัแสดงผลิตภณัฑ์ของบริษทัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ
ผลิตภณัฑข์องบริษทั ซ้ือในราคาพิเศษอีกดว้ย   

6. ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัจดัให้มีเจา้หนา้ท่ี และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชม.  และบริษทัไดจ้ดัให้มีการ
ลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคต้  ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียน และ
หนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความสะดวกในการประชุม และท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  นอกจากน้ีในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระไดใ้ชวิ้ธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผูถื้อหุน้เฉพาะบตัรยืนยนั
การลงทะเบียนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  เพ่ือค านวนหกัออกจากผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และ
ส าหรับวิธีการนบัคะแนน   บริษทัไดใ้ช้โปรแกรมการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นเคร่ืองมือช่วยนบัคะแนนเพ่ือใหเ้กิดความ
ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ  โดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อ
หุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

7.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  จะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  ซ่ึงในวาระเลือกตั้งกรรมการ  ไดมี้การช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าตามขอ้บงัคบับริษทัในกรณี
ท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนไม่เกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดใ้นการเลือกตั้งคร้ังนั้น  โดย
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้ง ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี  26 กนัยายน 2557 – วนัท่ี 
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31 ธนัวาคม  2557  และในวาระเลือกตั้งกรรมการไดมี้การใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  
8.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค าถามในวาระต่างๆ  อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูล
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอย่างเพียงพอ  ทั้งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สังสัยหรือขอ้ซกัถาม ทางคณะกรรมการบริหาร
ไดต้อบขอ้ซักถาม  พร้อมทั้งไดเ้ตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไว ้ และเป็น
ผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

9.  ในแต่ละวาระการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้สามารถขอใหมี้การลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัได ้ หากผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกวา่หา้คนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั 

10.  ก าหนดใหมี้วาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร
หา และพิจาณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั  ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้
อย่างชดัเจน และโปร่งใส   เพ่ือช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบจ านวน และประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคน
ไดรั้บ  ซ่ึงไดมี้การช้ีแจงอยา่งละเอียดไวใ้นหวัขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั ประจ าปี  2557
ของรายงานประจ าปีน้ีดว้ย 

11. ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นในปี 2557  บริษทัไดพิ้จารณาตามล าดบัในระเบียบวาระท่ีได้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหนา้  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดบัวาระดงักล่าว  และไม่มี
การขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

12.  หลงัจากการประชุมสามญัประจ าผูถื้อหุน้ และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เสร็จส้ินทุกคร้ัง เลขานุการ
บริษทัร่วมกบับริษทั ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนดเ์ลอร์และทองเอก จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฏหมายอิสระของบริษทัเขา้
ร่วมประชุม และเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุมอย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมทั้งมีการ
เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14  วนั นบัจากวนัประชุม และน าส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ให้
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในเวลาท่ีก าหนด  มีการจดัท ารายงานการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป  ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นในวาระท่ีมีการรับรองรายงานการ
ประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  บริษทัไดเ้ปิดกวา้ง และใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได้  รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบในรูปแบบของเอกสารของบริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั และจดัเกบ็ในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์
พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัไดมี้การด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ ทุกราย  ทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  

นกัลงทุนสถาบนั ไดรั้บขอ้มลูของบริษทัท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 

การก าหนดให้กรรมการอสิระเป็นผู้มหีน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ ผ่าน    

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

mailto:chank@singerthai.co.th
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จะเป็นผูพิ้จารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และหาวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มี
ความเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการ
อิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

อีกทั้ง บริษทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม และ/หรือช่ือบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ใหก้รรมการอิสระ  พิจารณาก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เพ่ือให้โอกาสผูถื้อหุ้น มีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลบริษทั และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่าน
เดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด เสนอวาระการ
ประชุมหรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  ก่อนการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้  ในช่วงวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 47 ในปี 2557  บริษทัไดน้ าหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่
บนเวบ็ไซต์ของบริษทั พร้อมทั้งไดแ้จง้ไปกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีระยะเวลาตามท่ีกล่าวไปแลว้นั้น  
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเป็นกรรมการในระยะเวลา
ดงักล่าว 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย และการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ท าให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษทั และบริษทัย่อยไวใ้นรายงานประจ าปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์อง
คณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

 มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และผูถื้อ
หุน้ จึงท าใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในระหว่างแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีกรรมการ
บริษทัหรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนได้
เสียนั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพ่ือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ
ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรม เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

 การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการ และขอ้บงัคบั
พนกังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานน า
ขอ้มลูภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือน าไปใชป้ระโยชนส่์วนตน 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดในหวัขอ้ “การดูแลเร่ือง
การใชข้อ้มลูภายใน” 

 

3. บทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษทัมีการก าหนดเป็นนโยบายของบริษทัจะด าเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลใหมี้ระบบการบริหาร
จดัการท่ีเช่ือมัน่ไดว้่าสามารถรับรู้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ทั้งท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย และท่ีไดก้ าหนด
แนวทางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจนในหลกับรรษทัภิบาล และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  รวมทั้ง
รับผิดชอบดูแลให้มัน่ใจไดว้่าสิทธิดังกล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค อย่างเคร่งครัด 
ประกอบกบัสภาวะทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความ
ซบัซอ้นมากข้ึน และมีความคาดหวงัสูงข้ึนในการท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอย่าง เป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การตดัสินใจและการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมากข้ึน  โดยไดจ้ดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียรวมทั้งส้ินเป็น 12 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสียกลุ่มต่าง ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1) ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั เช่น สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจ านวนหุน้ สิทธิในการไดรั้บใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ ยงัไดใ้ห้
สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผ่าน
กรรมการอิสระโดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

2) พนักงาน  บริษทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และมุ่งมัน่ท่ีจะใหพ้นกังาน
ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเช่ือมัน่ในองคก์ร ในปีท่ีผ่านมาบริษทัไดจ้ดัท าโครงการต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน และ
เสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เสริมศกัยภาพของพนกังานใหพ้ร้อมส าหรับการ
ปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพ โดยบริษทัจดัให้พนกังานทุกระดบัใหมี้การตรวจ
สุขภาพเป็นประจ าทุกปี มาโดยตลอด   ส่วนในดา้นความปลอดภยั ไดมี้การป้องกนั และระงบัอคัคีภยั ในสถาน
ประกอบการ เพ่ือความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน  โดยจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ทั้งท่ีอาคารส านกังานใหญ่และคลงัสินคา้เป็นประจ าทุกปี  นอกจากน้ีทางบริษทั ไดจ้ดัท าป้าย
รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ เร่ืองอุบติัเหตุเป็นศูนย ์ เพ่ือมุ่งเนน้ลดการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานใหเ้ป็นศูนย์ และ
ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน  รวมถึงไดมี้การปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหเ้หมาะสมกบัการท างาน อีกทั้งไดมี้การส่งเสริมใหพ้นกังาน ไดรั้บความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใหมี้
การอบรมพนกังาน  เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั   และ
การจดักิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในการอนุรักษแ์หล่ง



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 

 

 
 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 52 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 3) ลูกค้า บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพ และ
ราคาตลอดจนมุ่งพฒันา และรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยืน  โดยบริษทัเลือกจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดรั้บใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมทั้ง บริษทัจดัใหมี้ศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลกลางทางโทรศพัท ์โดยเรียกว่า Call 
Center หมายเลขติดต่อ 0-2234-7171 ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
ใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดในสินคา้ และ
บริการ รวมทั้งไดมี้การจดัตั้ง ศูนยบ์ริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายด่วน หมายเลขโทรศพัท์ 0 – 818 – 404 - 555 เพ่ือ
ใหบ้ริการโดยตรงในการแจง้ซ่อมสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อีกดว้ย 

4) คู่ค้า บริษทัปฏิบัติตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 
จรรยาบรรณและค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครัด ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ใน
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั 

5)  คู่ธุรกิจ  บริษทัมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการท างาน 
และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บนอกจากน้ี ยงัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถ และพฒันาความรู้ทั้งในงาน และนอก
งานของคู่ธุรกิจใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6)  ผู้ร่วมลงทุน  บริษทัเคารพซ่ึงสิทธิของผูร่้วมทุน และปฏิบติัต่อผูร่้วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ให้ความร่วมมืออย่างดีกับผูร่้วมทุน ทั้ งน้ีเพ่ือให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องกิจการร่วมทุน 

7)  เจ้าหนี ้ บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี เช่น เจา้หน้ี
ทางธุรกิจ และเจา้หน้ีทางการเงิน ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั  ณ ปัจจุบนั บริษทัไดป้ฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีทุกรายอย่างเสมอ
ภาค ไม่มีการค ้าประกนัใดๆ ใหก้บัเจา้หน้ีรายใด รายหน่ึงโดยเฉพาะ  นอกจากมีการค ้าประกนัในหุน้กูข้อง บริษทั 
ซิงเกอร์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  โดย บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อย
ละ 99.99  

8)  ด้านสังคมและชุมชน   บริษทัด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และถือมัน่ใน
อุดมการณ์การด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรม
เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชนสุ์ขของชุมชนและสงัคมดว้ยการ สร้างสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสังคมใน
ดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น  ทางดา้นการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ รวมทั้งทางดา้นการศึกษา  อีกทั้งยงัส่งเสริมให้พนกังานของบริษทั มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองดีท่ีท าประโยชนใ์หก้บัชุมชนและสงัคม โดยผา่น CSR Club Singer 

9)  หน่วยงานราชการ  บริษทัใหค้วามส าคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดก้ าหนด
แนวปฏิบติั  เพ่ือให้พนักงานด าเนินการอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
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ราชการ และการสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

10) ส่ือมวลชน บริษทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสาร
ต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  

11) คู่แข่ง  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความ
เป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัไม่มีขอ้
พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

12) ด้านส่ิงแวดล้อม  บริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน  การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงคใ์หมี้การใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  บริษทัไดพ้ฒันาอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายจึง
เป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  ยิ่งไปกว่านั้น   ตูเ้ยน็ของซิงเกอร์ไดพ้ฒันาอีกขั้นโดยใชน้ ้ ายาท าความเยน็ท่ี
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มและไม่ท าลายชั้นบรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซ่ึงมีค่าในการท าลาย
โอโซนเป็นศูนย ์อีกทั้ง บริษทัไดป้ลูกจิตส านึก และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการฟ้ืนฟ ูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน 

 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษทั ด าเนินธุรกิจและส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฏหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฏหมายก าหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทุกชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาระบบ เท่านั้น  ซ่ึง
นโยบายอนัเก่ียวกบั พรบ.ว่าดว้ยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ไดมี้การประกาศเป็นค าเตือน และขอ้
หา้มไวบ้นหนา้ Desktop คอมพิวเตอร์ของพนกังานบริษทัทุกคน   นอกจากน้ีบริษทัฯไดก้ าหนดใหพ้นกังานทุกคน
รับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการ  ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเ ป็นความลับ การไม่กระท าผิดเ ก่ียวกับ
พระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์  และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนกังานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนาม
ในสญัญาวา่จา้ง 

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานเคารพกฏหมายและหลกัสิทธิมนุยชน 
 บริษัท สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษทัเข้าไปมีส่วนร่วม
เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน  ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก ให้
ความเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
โดยไม่เลือกปฏิบติั  ไม่แบ่งแยกถ่ินฐานก าเนิด  เช้ือชาติ  เพศ อาย ุ สีผิว ศาสนา  สภาพร่างกาย  ฐานะ  ชาติตระกลู 
การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รับช่ัน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 203 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมติั
นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่  พร้อมทั้งบริษทัยงัไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษทั  ประมวล



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 

 

 
 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 54 

 

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั หนงัสือนโยบายไม่ยอมใหมี้การทุจริต ( Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษทัได้
เขา้ร่วมเป็นบริษทัท่ีประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฎิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัมีการประเมินความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต  จดัใหมี้การส่ือสาร
นโยบายแนวทาง และการแจง้เบาะแสกรณีเก่ียวขอ้งหรือเห็นการทุจริต  โดยจดัตั้งคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษทัข้ึนมา  และไดท้ าหนงัสือแจง้รายละเอียดเง่ือนไข นโยบาย 
ให้พนกังานทุกคนในองค์กรไดล้งนามรับทราบไปแลว้  

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทั มีช่องทางการส่ือสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถจะแจง้แบะแส  ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณี
เก่ียวกบัการทุจริต และมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการมอบหรือรับของก านลั  ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด  การเล้ียง
รับรอง  หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจ ากดั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษทั  และแนวทางปฏิบติัดา้นการ
จดัซ้ือจดัจา้ง  การใหเ้งินบริจาคท่ีตอ้งด าเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฏระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของ
บริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การแจกระเบียบข้อบังคบัเก่ียวกับการท างานของบริษทั ให้แก่ผูบ้ริหารทุกท่านและ
ถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน   เ พ่ือทราบและลงนามรับทราบเพ่ือถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและภาคสนาม   เพ่ือให้พนักงานบริษทัทุกคนเขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษทั มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งอยา่งเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการ
รายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้ เพ่ือให้ผูร้้องทุกข์หรือผูร้้องเรียนไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในกระบวนการ
สอบสวนท่ีเป็นธรรม  รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต และส าหรับผูท่ี้แจง้
แบะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน  ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ
ตามกฏหมาย ซ่ึงไดมี้การก าหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  มีขอ้สงัสยั หรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฏหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  พร้อมส่ง
รายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ไดท่ี้ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรมของบริษทั   โดย
คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรม จะด าเนินการสืบหาขอ้เท็จจริง และมีการรายงาน
สรุปประเดน็ส าคญัใหผู้บ้ริหารของบริษทั พิจารณารับทราบ  ส าหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูตอ้งอยา่งเป็นธรรมของบริษทั 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ตู ้ปณ. 17 ท่ีท าการไปรษณียบ์างรัก   เขตบางรัก  กทม 10500 
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โทรศพัท ์0-2266-8324  โทรสาร 0-2234-7107 
e-mail  : amnesty@singerthai.co.th 

ทั้งนี ้ในปีที่ผ่านมา  บริษทัไม่มข้ีอพพิาทใดๆ ที่มนัียส าคัญกบัผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   
บริษทัก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูล และการส่ือสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษทั โดย

ไดจ้ดัให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษทั และเป็นส่ือกลาง
ระหวา่งฝ่ายจดัการในการส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มลู และยงัใหค้วามส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็น
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และก าหนด
มาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้ งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคญัครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดย
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั   โดย
ยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่ากฎหมายกฎเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้ง 
และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มลูการเงิน และขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูการเงินอยา่ง ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
2.  จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กบั

รายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 
3.  ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ยโดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงัน้ี 

 รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 
 รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 
 รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี 
 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดย

ต่อเน่ือง กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้งยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล
การมีส่วนไดเ้สีย 

 ให้กรรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษทั และ
เลขานุการบริษทัจะตอ้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน พร้อม
ทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส ไดมี้การบรรจุวาระเร่ืองรายงานการ
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มีส่วนไดเ้สียในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 
4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  
5.  เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะอนุกรรมการ และจ านวนคร้ังการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 
6.  เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงาน และการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยา่งชดัเจน 
7.  เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

เป็นรายบุคคล 
8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ 

และจ านวนค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
9.  เปิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และผลการปฏิบติัตามนโยบาย 
10.  รายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 
11.  เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส าคญัต่าง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้น นกัลงทุน ส่ือมวลชน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทัว่ถึง และ
โปร่งใส  

และสืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล และความโปร่งใสเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัส าคญัของการด าเนินธุรกิจ  จึงเป็นผลใหใ้นปี 2554 และ 2555 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บรางวลั Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม ” (Best Investor 
Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  2  ปีติดต่อกนั และส าหรับปี 2556  บริษทัไดรั้บรางวลั
ดีเด่น ดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ( Outstanding  Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2013 จากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ฝ่ายงานนกัลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กรของบริษทั   ไดท้ าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั 
นกัลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดย
หากผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อโดยตรงท่ี ฝ่ายงานนกัลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร e-mail : 
chank@singerthai.co.th  หมายเลขโทรศพัท ์0-2352-4777 ต่อ  4727    ซ่ึงในปี 2557  ไดมี้การจดักิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินไดพ้บปะกบันกัลงทุนรายย่อย นกั
ลงทุนสถาบนั และนกัวิเคราะห์ อย่างสม ่าเสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน 
ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ(Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจด
ทะเบียนพบนกัลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบริษทั  ตลอดจนแนวโนม้ใน
อนาคตสรุปไดด้งัน้ี 

 จดักิจกรรม เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดพ้บปะนกัลงทุนรายย่อย  เพ่ือช้ีแจง ส่ือสาร และ
สร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง บนแนวทางการด าเนินธุรกิจ และขอ้มลูทัว่ไปของบริษทั 

 Company  Visit  ต่างๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นกัวิเคราะห์  นกัลงทุน โดยตรงผ่านทาง
อีเมลแ์ละโทรศพัทอ์ยา่งสม ่าเสมอ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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 ร่วมกิจกรรม “ Thailand Focus 2014 ” เพ่ือพบปะกบันกัลงทุนสถานบนัจากต่างประเทศ 

5.   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ  เป็นผูมี้

บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น 
ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทส าคญัในการ
ก ากบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ   

ปัจจุบนัแมว้า่การด าเนินกิจการของบริษทัจะไดรั้บการช้ีแนะแนวทางการด าเนินธุรกิจจากบริษทั SINGER 
ASIA Limited ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ แต่ก็จะมีการควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั ให้ฝ่ายจดัการ
ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ของบริษทัพร้อมทั้งคอยใหค้ าปรึกษา และเฝ้าสงัเกตการณ์ท างานของ
ฝ่ายจัดการ ซ่ึงในการจัดการงานปกติของบริษัทเป็นหน้าท่ีในความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจัดการ   
คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการ
ในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจจ านวน  
8  ท่าน โดยเป็นกรรมการตวัแทนท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวน 2 ท่าน  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน 
และกรรมการท่ีเป็นอิสระ จ านวน 4 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนกรรมการอิสระเท่ากบัร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ 
บริษทัมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบนักรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั ดงัน้ี นาย
กาวิน จอห์น วอร์คเกอร์ นายบุญยง  ตนัสกุล และนายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์ สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั 
และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ส าหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่  เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า ประธาน
กรรมการบริษทัเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ  
กบัฝ่ายบริหาร 

เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั  ปัจจุบนัการด ารงต าแหน่งกรรมการ ใน
บริษทัฯ จดทะเบียนอ่ืน และบริษทัจ ากดั ของกรรมการแต่ละท่านมีจ านวนไม่เกิน  5 บริษทั 

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน และบริษทัอ่ืน  ยกเวน้แต่บริษทัยอ่ยท่ีทาง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เท่านั้น 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Charter) 
เพ่ือก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผย (Charter) ดังกล่าวไวใ้นเว็ปไซด์ของบริษทัด้วย 
นอกจากนั้นคณะกรรมการ ไดมี้การจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ                           
โดยใชแ้บบประเมินมาตราฐานท่ีทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัท าข้ึน และไดมี้การสรุปผลการประเมิน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหก้รรมการทุกท่านรับทราบ เพ่ือจะไดน้ าผลการประเมินใช้เป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
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การปฐมนิเทศกรรมการ  ในกรณีท่ีบริษทัมีกรรมการเขา้ใหม่   บริษทัมีนโยบายใหมี้การจดัการปฐมนิเทศ 
รวมทั้งจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  เพ่ือแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั   พร้อมทั้งจดัใหก้รรมการใหม่มีการประชุมพบปะกบัทางคณะกรรมการบริหาร  และทีมผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพ่ือรับทราบขอ้มลู แนวทางปฏิบติั  ในส่วนของกรรมการบริษทัและขอ้มูลของบริษทั  รวมทั้งจดัใหมี้การเขา้เยี่ยม
ชมคลงัสินคา้และสาขาของบริษทั  ก่อนท่ีกรรมการใหม่จะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทั  บริษทัยงั
สนบัสนุนใหก้รรมการใหม่เขา้รับการอบรมหลกัสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพ่ือ
เป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เขา้ร่วมอบรม
และสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษทัร่วมกบัส่วนฝึกอบรมของบริษทั  เป็นผูจ้ดัท าทะเบียนประวติัการเขา้ร่วม
อบรมของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร  พร้อมทั้งน าเสนอหลกัสูตรท่ีเหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่าน   เพ่ือ
พิจารณาเขา้ร่วมอบรม และสมัมนา   ในปีท่ีผา่นมากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรและร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ อาทิเช่น ผลกระทบวิกฤต
การเมืองต่อเศรษฐกิจไทย,  IOD Seminar:  Improving Corporate Governance "Key to Advance Thailand", World 
Bank Group:  Workshop ในหวัขอ้ “Thailand Capital Markets Development : Local Currency Bonds & 
Structured Products”, สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย: Roundtable Discussion – กรณีศึกษาโครงสร้างการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน และ สมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ: การบริหารพอร์ตการลงทุนเบ้ืองตน้ รุ่นท่ี 4   
เป็นตน้   

คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิม
ตามความจ าเป็น  บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผิดชอบจะจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหนา้ กรรมการทุกท่านสามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2557 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัมี
การประชุมทั้งส้ิน จ านวน 4 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ทั้งปี 4 คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้
การจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม ในแต่ละวาระส่งให้กบักรรมการบริษทัแต่ละท่านล่วงหนา้ เพ่ือให้
กรรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มลูในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ และบริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2557 จ านวน 1 
คร้ัง (โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2557 ของกรรมการแต่ละท่าน ไดน้ าเสนออยู่ในหวัขอ้ 
“โครงสร้างการจดัการ”)  

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทั้งน้ี การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก  โดย
ใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี
ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญั ในเร่ืองรายการระหว่าง
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กนั และเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส 
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอย่างครบถว้น ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดเ้สียกบั
ผลประโยชนเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองนั้น
เม่ือส้ินสุดการประชุม  เลขานุการบริษทัร่วมกบับริษทั ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนดเ์ลอร์และทองเอก จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ี
ปรึกษากฏหมายอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง และเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุมและ
ความคิดเห็นของกรรมการอย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือจดัท ารายงานการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มี
ความละเอียดถกูตอ้งมากท่ีสุดได ้ รายงานการประชุม ท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของเอกสารชั้นความลบัของบริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.1.  นโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
1.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

ไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายของบริษทั โดยใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ลูกคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนด
เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด / ลิดรอนสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เหล่านั้นดว้ย 
โดยก าหนดแนวทางดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ดงัน้ี 

   นโยบายและความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  
1. ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ  เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  โดยไดก้ าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั  พร้อมทั้ง
ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  ก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตาม
นโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
 2. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือประเมินบริษทัโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง  ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
3. จดัใหมี้ระบบ ซ่ึงใหค้วามมัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้ ทุกราย จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในการประชุมผู ้
ถือหุน้ 
   แนวทางเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1. พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษทัในการ
ติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลอ่ืนใด 

2. พนกังานตอ้งอุทิศตนและเวลาใหแ้ก่กิจการของบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี   ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งท างาน
อ่ืน เพ่ือเพ่ิมพนูรายไดห้รือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเวลาท างาน งานนั้นตอ้งอยูใ่นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน 
 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศิลธรรมอนัดีของประชาชน 
 ไม่มีผลเสียถึงช่ือเสียงและกิจการของบริษทัฯ 
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 ไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทั 
 ไม่เป็นการน าความลบัของบริษทัไปใช ้

   มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน   
บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษทั  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ  

หนงัสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต ( Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามในการแสดง
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และได้สอดคลอ้งกับสาส์นจากกรรมการผูจ้ ัดการ ซ่ึงได้กล่าวไวว้่า “ทุจริตไม่เคยเนรมิต
ความส าเร็จใหใ้คร”  

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนสมควรไดรั้บ ในการท่ีจะมีความสุขในฐานะท่ีเป็นมนุษยแ์ละเป็น

ส่วนหน่ึงของสงัคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลนั้นๆ  
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงส าคญัต่อความมัน่คงและความสงบสุขของสงัคม   

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   จึงให้ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และไดต้ระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษยแ์ละประสงคท่ี์จะใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร   
จึงไดส่้งเสริมบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยพนกังานจะไดรั้บการพฒันาส่งเสริมใหมี้ความรู้ ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสร้างคุณค่าและ
ด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใตแ้นวทางการบริหารงานบุคคล ดงัน้ี 

   ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม  
1.  การปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยข์องคนทุกคน
อยา่งเท่าเทียมกนั  
2.  การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส าเร็จของบริษทัฯ  ดว้ยหลกั
คุณธรรม หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถและความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใหไ้ด ้“คนดี” 
และ “คนเก่ง” ท่ีมีทศันคติสอดคลอ้งกบังานและวฒันธรรมขององคก์ร โดยค านึงถึงคุณสมบติัของแต่ละ
ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นแก่งาน และไม่มีขอ้กีดกนัเร่ือง
เพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา หรือความสมัพนัธ์ส่วนบุคคล 
3.  ก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนกังาน รวมทั้งจดัสิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคลอ้งกบัภาวการณ์
ทางดา้นเศรษฐกิจ และการปรับข้ึนค่าจา้งพิจารณาจากความส าเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบติังานความ
อุตสาหะของพนกังานในปีท่ีผา่นมา  
4. สนบัสนุนส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นความสามารถหลกัของธุรกิจ  
ความสามารถในเชิงบริหารจดัการ และความสามารถในการปฏิบติังาน  โดยสนับสนุนทั้ งทางดา้น
งบประมาณและเวลาในการพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาความสามารถในการท างาน เปิด
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โอกาสใหพ้นกังานกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ตลอดจนพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนมีคุณภาพ มีทศันคติท่ีดี 
และมีความรู้ในการท างาน 
5. เสริมสร้างบรรยากาศในการส่ือสารท่ีดี  ท่ีจะน ามาซ่ึงความสมัพนัธ์อนัดี และประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกนั 
 
 
6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางส่ือสารในการเสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองคบัขอ้งใจ 
เก่ียวกบัการท างาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวสัดิการผ่านคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ  โดยขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาอย่างจริงจงัและก าหนดวิธีการแกไ้ขเพ่ือให้เกิด
ประโยชนแ์ก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น  ในการไดไ้ปทศันศึกษายงัต่างประเทศ  เพ่ือเปิด
โอกาสโลกทศัน์และมุมมองในการท างานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  รวมทั้งน ามุมมองหรือองค์
ความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชก้บัการท างาน 
   ด้านการล่วงละเมดิ 
1. ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าใดๆ อนัเป็น
การไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
2. พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการ
กระท าต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

3.    การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
          บริษทัฯ เช่ือในพลงัของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นก าลงัส าคญัในการร่วมผลกัดนัองค์กรให้ไปสู่
วิสัยทศัน์และพนัธกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ   ดงันั้น บริษทั  
จึงมีการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรใหม่ๆ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี และมีความพร้อมท่ีจะเขา้
มาร่วมงานกบับริษทัฯ  ควบคู่ไปกบัการรักษาบุคลากรท่ีมีอยู่แลว้  ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน  สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีความรักความผกูพนั   อนัจะบรรลุไปสู่เป้าหมาย
ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท่ีส าคญัเหนือส่ิงอ่ืนใด ท่ีบริษทัฯ มุ่งเนน้มาโดยตลอด คือ
การใหพ้นกังานท างานอยา่งมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร    

   ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดกิารต่างๆ 
บริษทัฯ ยึดหลกัการบริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการ

สนบัสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกูส้วสัดิการต่างๆ รวมถึงสวสัดิการทางดา้นอ่ืน อีกมากมาย เช่น 
เคร่ืองแบบพนกังาน  การตรวจสุขภาพประจ าปี การท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ ควบคู่กบัการส่งเสริมใหพ้นกังานมี
ดุลยภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
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บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  โดยไดมี้การ
ดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ไม่ใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคน
ดว้ยความเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถร้องทุกขเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา  บริษทั
ยงัไดจ้ดัเตรียมตูห้รือกล่องรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้ร้องเรียนอ่ืนๆ ไวภ้ายในบริษทั เพ่ือเปิด
โอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ  น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้ร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีพนกังานแสดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียน
ไว ้ มาน าเสนอผูบ้ริหาร ในวนัท่ีมีการประชุมผูบ้ริหารพบพนกังานเป็นประจ า ในทุกๆ เดือน 

   ด้านพฒันาศักยภาพพนักงาน 
     บริษทัฯ มีกระบวนการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ส าหรับพนกังานทุกระดบั ทั้งการพฒันาศกัยภาพ 
และมีการจดักระบวนการพฒันาพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การสอนงาน (Coaching) การพฒันาใน
งาน (On the job training) การเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) และเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

   ด้านการมส่ีวนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 
  บริษทัฯ  ให้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม (CSR)  โดยก าหนดเป็นนโยบายใหแ้ต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษทั ท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ ไดมี้ส่วน
ร่วมแสดงพลงัในการท าความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้ งระดับท้องถ่ินและ
ระดบัประเทศ   โดยไดมี้การจดัตั้ง CSR Club ท่ีเกิดจากการรวมตวัของพนกังานท่ีมีจิตอาสา ร่วมกนับ าเพ็ญ
ประโยชนเ์พ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   

4.   ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า 
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

ยงัมีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือคู่คา้ ดงัน้ี 
   ลูกค้า 
1.  มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีต่อลกูคา้อยา่งเคร่งครัด  มีความเป็นธรรมและเช่ือถือได ้
2.  มุ่งมัน่ท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ทนัเวลา และส่งเสริมการส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ กบัลูกคา้
อยา่งต่อเน่ือง 
   คู่ค้าและคู่สัญญา 
1.  มุ่งมัน่ในการจดัหาสินคา้และบริการอยา่งมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการแข่งขนับนฐานขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั 
มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สัญญา จดัท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสม จดัการให้มี
ระบบการจดัการและติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถว้นและป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา และมีหลกัการการจ่ายเงินใหแ้ก่คู่คา้
และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 
2.  มุ่งมัน่ในการพฒันาและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ือง
คุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีคู่ควรกบัมลูค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
3. หา้มพนกังานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็น ส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญา 
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5.   การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดี 

ควบคู่ไปกบัการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรคส์ังคมไทยอย่างย ัง่ยืนเป็นส าคญั  โดยบริษทั ไดเ้ลง็เห็นว่า การ
ฝึกอาชีพใหก้บัสังคมไทยเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสังคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และใหก้ารสนบัสนุนดา้นการฝึก
อาชีพให้แก่นกัเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นท่ีมาของโครงการ สร้าง
งาน  สร้างอาชีพ  ท่ีทางบริษทัฯ  ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  

6.   การจดัการส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงคใ์หมี้

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหน่ึง  บริษทัไดพ้ฒันา
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายจึงเป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ่งไป
กว่านั้น ตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พฒันาอีกขั้นโดยใช้น ้ ายาท าความเย็นท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และไม่ท าลายชั้น
บรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซ่ึงมีค่าในการท าลายโอโซนเป็นศูนย ์ 

ทางบริษทัมีความตั้งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและ
ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งบริษทั  ยงัมีการรณรงคใ์หพ้นกังาน น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้น ามา Reused ใชอี้กดา้นหน่ึง 
รวมถึงใหมี้การคดัแยกขยะและการน ากล่องกระดาษบรรจุภณัฑม์าใชใ้หม่ 

7.   การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม ซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม  
ส่ิงแวดล้อมและผู้ที่เกีย่วข้อง 

ซิงเกอร์  คือ ผูผ้ลิตชั้นน าในดา้นจกัรเยบ็ผา้ เรามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัมายาวนานเก่ียวกบัการพฒันา คน้
คิดนวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลกัษณะโดดเด่นหลายประการ  
เพ่ือสนองความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบงานตดัเยบ็และเยบ็ปักถกัร้อย   อีกทั้งเรายงัมีคุณครูและบุคลากรท่ีมีความ
ช านาญ ท่ีจะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ช้ินงานดว้ยจักรเย็บผา้ซิงเกอร์  โดยเรามีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการสอนช้ินงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น  
รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อยา่งต่อเน่ือง  

10.2.  การด าเนินงานและรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

 “ซิงเกอร์”  นบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั  เราไดแ้บ่งปันความสุขสู่สงัคมไทยอยา่งสม ่าเสมอ  ควบคู่กบัการพฒันา
คุณภาพของสินคา้และการบริการท่ีเป็นเลิศจนถึงวนัน้ี 

พนัธกิจของเราคือตอ้งการยกระดบัคุณภาพชีวิตคนไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งความสุข  จึงเกิดโครงการและ
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตแ้นวคิด “การแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์  ดว้ยความ
ผกูพนัท่ีมีต่อชุมชนโดยมุ่งมัน่พฒันาเพ่ือกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนั” ดว้ยแนวคิดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพใหค้นไทย 
ดว้ยการพฒันาคนในทอ้งถ่ินมาเป็นผูแ้ทนขายของบริษทั  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ความเป็นอยู ่และส่งเสริมการสร้างงานใหค้นในทอ้งถ่ิน 
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ปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัตั้ง  “CSR Club ” เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมส่งเสริมสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีสัญลกัษณ์ “CSR Club ” คือ ตน้ไม ้ซ่ึงเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนกังานซิงเกอร์ ท่ี
เร่ิมตน้ดูแลจากตน้กลา้เลก็ๆ หมัน่ดูแล รดน ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย จนกลายเป็นตน้ไมใ้หญ่ท่ีมัน่คง แข็งแรง ออกดอก 
ออกผล สามารถยืนตน้อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน  เปรียบเสมือนกบัท่ีบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนดา้น
สังคม ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ทุกชุมนุม ส่ิงแวดลอ้ม สามารถพ่ึงพาตนเองได ้และเจริญเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน  

ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)  

ความรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นน้ี คือ การด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ ไดมี้การก าหนดนโยบายและ
การด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกค้า 
ผูบ้ริโภค  คู่คา้   พนกังาน รวมทั้งชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
อย่างโปร่งใส  ตระหนกัในความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของ
พนกังานนั้น  บริษทัไดดู้แลพนกังาน  โดยยึดหลกัการบริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม  มีความเหมาะสมต่อการ
ครองชีพอยา่งเป็นสุข  มีการสนบัสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกูส้วสัดิการต่างๆ  รวมถึงสวสัดิการ
ทางดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น เคร่ืองแบบพนกังาน  การตรวจสุขภาพประจ าปี การท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ ควบคู่
กบัการส่งเสริมใหพ้นกังานมีดุลยภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ตามแนวทางปรัชญาของหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างนิสัยการออมให้กบัพนกังาน  บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
Happy Money ของทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพ่ือใหพ้นกังานไดมี้วินยัทางดา้นการเงินและมีหลกัใน
การบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาทางการเงินให้กบัพนกังาน  
นอกจากน้ี ยงัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยดัไฟฟ้า กระดาษ เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและร่วมกนับ าเพญ็
ประโยชนเ์พ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   

ความรับผดิชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นน้ี เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
โดยไดใ้ห้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
โดยก าหนดเป็นนโยบายใหแ้ต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษทัท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ   ไดมี้ส่วนร่วมแสดง
พลงัในการท าความดี ตอบแทนและใหค้วามช่วยเหลือสงัคมและชุมชนทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ   โดยได้
ก าหนดขอบข่ายประเดน็ปัญหาสงัคม เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี  

1. ดา้นการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน  
2. ดา้นการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และสถาบนัครอบครัว   
3. ดา้นการช่วยเหลือสงัคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนท่ีไดรั้บจากภยัธรรมชาติ 
4. ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
5. ดา้นการพฒันาชุมชนและสงัคม 
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1. ด้านการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน  
ไดมุ่้งมัน่ท ากิจกรรมเพ่ือพฒันาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสใหมี้การศึกษา และ

ไดรั้บการอบรมพฒันาปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม   ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนโดยอาศยัชุมชน  
มีส่วนร่วม ปลูกจิตส านึกการอนุรักษแ์ละการประยุกต์ใชท้รัพยากรอย่างสอดคลอ้งเขา้กบัวิถีชีวิตพ้ืนบา้นและภูมิ
ปัญญาไทย  ส่งเสริมใหเ้กิดการกระจายทางดา้นการศึกษาและลดช่องวา่งความแตกต่างระหวา่งสังคมเมืองกบัสังคม
ชนบท    โดยในปี 2557 บริษทั ไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน   ดงัน้ี 

1. การจดักิจกรรมต่างๆ  เช่น การร่วมบริจาคหนงัสือเขา้หอ้งสมุดโรงเรียน และอุปกรณ์กีฬา 
2. บริจาคสินคา้และบริจาคเงิน  ใหก้บัสถานสงเคราะห์ และมลูนิธิต่างๆ  
3. โครงการ “คืนโรงเรียนใหล้กูหลาน สานสมัพนัธ์ชุมชน” 
4. โครงการทอดผา้ป่าเพ่ือการศึกษา 

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และสถาบันครอบครัว  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือใหพ้นกังานใชเ้ป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามคัคี 

ในองคก์ร  และอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามใหอ้ยูคู่่กบัคนไทย เช่นประเพณีวนัสงกรานต ์ประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ  และกิจกรรมต่างๆ  ท่ีตกทอดมาถึงในปัจจุบนัน้ี เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีการ
ถวายเทียนพรรษา ประเพณีทอดกฐิน  และยงัมีการจดักิจกรรมสร้างความเขม้แข็งใหก้บัสถาบนัครอบครัว เช่น  
กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ   

3. ด้านการช่วยเหลอืสังคมในการช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ  
ไดมี้ความห่วงใยกบัสังคม  และไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั หรือภยัท่ีเกิดกบัคน

หมู่มาก เช่น อคัคีภยั  วาตภยั  อุทกภยั  ตลอดจนสาธารณภยัอ่ืนๆ   ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  ไม่วา่จะเป็นการช่วยเหลือในรูปการบริจาคเงิน  หรือส่ิงของ  

4. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินมาอย่างต่อเน่ือง อนัจะ

น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว   โดยการสร้างอาชีพและส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีงานท า  ส่งผลให้
วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและมีความสะดวกสบายมากข้ึน  โดยไม่ตอ้งเขา้มาท างานในสังคม
เมือง  มีการเปิดรับพนกังานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี  เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้คนในทอ้งถ่ินมีงานท า  พร้อมกบัการ
เปล่ียนรูปแบบธุรกิจไปสู่สินคา้ท่ีสร้างอาชีพ และรายได ้เช่น  สินคา้ประเภทตูแ้ช่  ตูข้ายสินคา้แบบหยอดเหรียญ 
ประกอบดว้ย ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ  ตูเ้ติมน ้ามนั ตูน้ ้าด่ืม ตูเ้ติมลม ตูล้า้งรถ ตูช้  าระค่าอุปโภคและบริโภค เป็นตน้  
เพ่ือช่วยสร้างอาชีพ  สร้างรายไดอ้ยูก่บับา้น  ดว้ยราคาท่ีเขา้ถึงและซ้ือหาได ้  

5. ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกบั

การดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรคส์งัคมไทยอยา่งย ัง่ยืนเป็นส าคญั  โดยบริษทัไดเ้ลง็เห็นว่า การฝึกอาชีพใหก้บั
สังคมไทยเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสังคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนดา้นการฝึกอาชีพให้แก่
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นกัเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นท่ีมาของโครงการ สร้างงาน  สร้าง
อาชีพ  ท่ีทางบริษทัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ นบัถึงปัจจุบนัมีจ านวน
ดงัน้ี  

 
1. การจดักิจกรรมใหก้บัทางเรือนจ า 

 เรือนจ าจงัหวดัตรัง  อ. เมือง   จ. ตรัง 

การจัดท าโครงการ กิจกรรม  สร้างอาชีพ  ท่ีเข้าไปท าในเรือนจ านั้น   บริษัทได้ร่วมกับโครงการ  
“ก าลงัใจ”  ในพระด าริ พระเจา้หลานเธอ  พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา   ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือประทานความช่วยเหลือแก่ผูท่ี้
ตอ้งการโอกาสในสังคมไทย  เร่ิมตน้จากกลุ่มผูต้ ้องขังท่ีเป็นสตรีมีครรภ์  โดยพระเจา้หลานเธอฯ ทรงโปรด
ประทานความช่วยเหลือจากทุนส่วนพระองคแ์ละโปรดฯ  ใหวิ้ทยาลยัพยาบาล  สภากาชาดไทย  โดยความร่วมมือ
จากกรมราชทณัฑ ์ เขา้ไปด าเนินการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ใหค้วามรู้ดา้นสุขอนามยัในการดูแลสุขภาพ  ซ่ึงการ
ด าเนินงานนบัไดว้า่บรรลุเป้าหมายท่ีทรงด าริไวทุ้กประการ 

จากผลส าเร็จดงักล่าว ท าใหท้รงด าริว่า น่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยงักลุ่มอ่ืนๆ อีกจึงทรงโปรดฯ  
ใหก้ระทรวงยติุธรรมถวายงานในการใหค้วามสนบัสนุนแก่โครงการเพ่ือเผยแพร่ผลงานและแนวคิดใหข้ยายเป็นวง
กวา้งออกไป  โดยยงัคงมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มผูต้อ้งขงัหญิง แต่เพ่ิมเร่ืองการฝึกอาชีพในดา้นต่างๆ  เพ่ือใหมี้โอกาสใน
การเขา้สู่สังคมภายนอกหลงัจากท่ีพน้โทษ ไม่ให้กลบัไปสู่วงัวนของการกระท าผิด  ซ่ึงทางบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการจดัท าโครงการดงักล่าว ท่ีจะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการโอกาส 
เพ่ือฝึกฝนตนเองในการฝึกหดัการตดัเยบ็ช้ินงานประดิษฐ ์

ในการน้ีทางบริษทั ไดจ้ดัส่งครูผูส้อนพร้อมดว้ยสมาชิก ท่ีมีความช านาญทางดา้นน้ีเขา้ไปอบรมในเร่ือง
การตดัเยบ็ช้ินงานประดิษฐ ์เสริมสร้างใหมี้ทกัษะและความช านาญ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพอิสระไดภ้ายหลงั เพ่ือ
จะคืนคนดีใหส้งัคม รวมถึงยงัไดส่้งช่างบริการเขา้ไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจกัรเยบ็ผา้ท่ีมีอยู่ในเรือนจ าเพ่ือใหส้ามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   โดยงานน้ีไดส้ร้างรอยยิม้และความประทบัใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นอยา่งมาก 

2. การจดักิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นและชุมชน 
 แม่บา้นชุมชนแฟลตหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง กทม.  (ร่วมกบัทาง สโมรสซอนตา้สากล)   

3. การจดักิจกรรมใหก้บักลุ่มผูพิ้การ  
 ศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาคนพิการและผูสู้งอายโุดยชุมชน อ าเภอ

บา้นหม่ี  จ.ลพบุรี 
 ศูนยฟ้ื์นฟอูาชีพคนพิการภาคใต ้อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
 ศูนยพ์ฒันาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาส  ดูแล ฟ้ืนฟ ูและพฒันาผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูมี้รายไดน้อ้ย
ให้ไดรั้บการฝึกอาชีพ และการพฒันาตนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างภาคภูมิใจ  โดยทางบริษทัได้
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จดัส่งครูสอนการตดัเยบ็พร้อมดว้ยสมาชิก ท่ีมีช านาญทางดา้นเยบ็ผา้ เขา้ไปสอนเทคนิคการออกแบบการตดัเยบ็ 
การประดิษฐ์ช้ินงานให้  และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ช้ินงานต่างๆ  ท่ีสามารถน าไปจ าหน่าย เป็น
สินคา้  OTOP  ใหก้บัหน่วยงาน  เพ่ือใหเ้กิดรายไดส้ าหรับผูด้อ้ยโอกาส และกลุ่มคนพิการ  

 

ในการน้ีทางบริษทั ไดร่้วมกับศูนยพ์ฒันาอาชีพคนพิการ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ไดจ้ัดท าโครงการ
เสริมสร้างคนพิการท างานในหน่วยงาน   โดยรับคนพิการ มาเป็นพนกังานของบริษทั จะมีหนา้ท่ีในการเยบ็ช้ินงาน  
และช้ินงานท่ีไดน้ั้น จะน ามาเป็นสินคา้ท่ีระลึกของบริษทั  เพ่ือจะไดน้ ามาใชเ้ป็นของขวญั ของช าร่วย ของท่ีระลึก
ของบริษทัใชใ้นเทศกาลต่างๆ  รวมถึงจะมีการขายสินคา้นั้นๆ  ในอนาคตอีกดว้ย  ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้ลุ่ม
คนพิการ และท าใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึน และมีความมัน่คงมากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ีบริษทั  คือ ผูน้ าในดา้นจกัรเยบ็ผา้ ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัมายาวนานเก่ียวกบัการพฒันา คน้คิด
นวตักรรมใหม่ๆ  รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลกัษณะโดดเด่นหลายประการ  เพ่ือ
สนองความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบงานตดัเย็บและเย็บปักถกัร้อย   อีกทั้งเรายงัมีคุณครูและบุคลากรท่ีมีความ
ช านาญ ท่ีจะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ช้ินงานดว้ยจักรเย็บผา้ซิงเกอร์  โดยเรามีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการสอนช้ินงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น  
รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อยา่งต่อเน่ือง  

สถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ท่ีสนใจท าโครงการ  สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกนั เพ่ือ
เป็นการพฒันาศกัยภาพ  ทกัษะอาชีพ ใหก้บักลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสท่ีถูกละเลยการจา้ง
งานและว่างงานให้มีโอกาส มีรายได ้สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคม   อีกทั้งเป็นการ
น าไปสู่การพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง และคุณภาพชีวิตท่ีดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป  ทางบริษทัยินดีและมี
ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือสังคมร่วมกนั  ติดต่อมายงั ส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคม   บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน)  โทรศพัท ์ 02 - 352 -  4777 ต่อ 4202 หรือทาง E-mail : nitiphatk@singerthai.co.th  เพ่ือท าส่ิงดีๆ ให้
สงัคมร่วมกนั   
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบติั

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด จ านวน 3 ท่าน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษทัให้มี
ความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  ตลอดจนปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทั  มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และไดมี้การแต่งตั้ง นายณรงค์เดช   เกตุสงคราม เป็น
ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบติัตามขอ้มลูและประวติั (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งาน
ผูต้รวจสอบภายใน) ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ นายณรงคเ์ดช   เกตุสงคราม เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสม
ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหนา้งานผูต้รวจสอบ
ภายใน จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558  โดยมีคณะกรรมการ
อิสระทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดมี้การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดย
การซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบคือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย จากการท่ีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอแลว้ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั แต่ขอใหบ้ริษทัไปด าเนินการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงขององค์กร
ERM (Enterprise Risk Management )ใหเ้ป็นระบบมากยิ่งข้ึน โดยไดแ้นะน าใหไ้ปจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Committee) เพ่ือเขา้มารับผิดชอบในการตรวจสอบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนในองคก์ร ดว้ยการแต่งตั้ง Risk Owners จากหวัหนา้ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาและระบุความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนในหน่วยงานท่ีแต่ละท่านดูแลรับผิดชอบแลว้น ามาเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาร่วมกนั
เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงเหล่านั้นใหเ้หมาะสม พร้อมกบัใหมี้การติดตามการบริหารความเส่ียง
ดงักล่าว แลว้จึงน ามารายงานผลการบริหารดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) ไดรั้บทราบ 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชีจ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน
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รายไตรมาสและประจ าปี 2557 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทัตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานการรายงานทาง
การเงิน โดยไดมี้การแจง้ใหท้ราบถึงเร่ืองของการเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับปี 2557 ท่ี
เก่ียวกบัการรับรู้ก าไร/(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังานท่ีไปรายงานในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็จเสร็จอ่ืนแทน พร้อมกบัไดใ้ห้มีการเปิดเผยการตีราคาท่ีดินอาคาร
และการเปิดเผยเงินกูร้ะยะยาวท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษทัซิงเกอร์ลิสซ่ืง (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถึงการแจง้ให้ทราบถึง
เหตุการณ์หลงัการรายงานของงบการเงินประจ าปี 2557 ท่ีไดมี้การน าเสนอให้ผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการของปี 2557   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 204  เม่ือวนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2558  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจดัการ ไดป้ระเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์  2558  แลว้สรุปไดว้่าคณะกรรมการบริษทัไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจาก
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดมี้การเนน้การก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในมี
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
บริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน และสามารถวดัผลได้ มีการ
ตั้งเป้าหมายงานท่ีเหมาะสม และค านึงถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีวางไว ้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ 
และระเบียบปฏิบติัส าหรับฝ่ายบริหาร และพนกังานในเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์กบักิจการ นโยบาย และ
ระเบียบวิธีการปฏิบติังานในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและเหมาะสม นอกจากน้ี
ยงัมีการก าหนดนโยบาย และแผนการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกคา้เพ่ือประโยชน์ของบริษทัใน
ระยะยาวอีกดว้ย 

2. การบริหารความเส่ียง 
บริษทัไดมี้การประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายนอก และภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะก าหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกท่านรับทราบ และ
ปฏิบติัตาม เพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้มาตรการควบคุมความ
เส่ียงดา้นสินเช่ือโดยมีศูนยอ์นุมติัเครดิตก่อนขายสินคา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากลูกคา้ท่ีมีคุณภาพไม่ดี 
และมีการตรวจสอบบญัชีลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ ส่งผลใหบ้ญัชีลกูหน้ีของบริษทัมีคุณภาพดี  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 

 

 
 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 71 

 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 
บริษทัมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน และ

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี และขอ้มูลสารสนเทศ 
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน รวมทั้งมีมาตรการท่ีรัดกุมในการท าธุรกรรมต่าง ๆ กับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพ่ือป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และท าใหเ้กิดความ
โปร่งใสในการท างาน โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัเป็นส าคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มูล เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีส่ือสารออกไปเป็น

ขอ้มลูท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดใ้ช้นโยบายการบญัชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป และ
เหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆของคร้ังก่อนอย่างเหมาะสม และ
สามารถตรวจสอบได ้ มีการจดัท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม  รวมทั้งรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณีให้
พิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ีบริษทัยงัได้
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของบริษทัให้กบับุคคลภายนอก และพนกังานภายในบริษทัทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ เพ่ือใหท้ราบถึงการท างานของบริษทัอยา่งชดัเจนดว้ย 

5. ระบบการตดิตาม 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจท่ี

ก าหนดไวห้รือไม่ และจดัให้มีการตรวจสอบระบบการปฏิบติังาน ระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม 
และปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอหรือไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน และรายงานผลการ
แกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร และฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
การทุจริต เหตุการณ์ท่ีมีความน่าสงสัย การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระท าผิดท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง 
และฐานะการเงินของบริษทั 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2557 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมี

คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดจ านวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 
ท่าน ดงัน้ี 

 
1.  นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.  นายคริสโตเฟอร์  จอห์น   คิง  กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   กรรมการตรวจสอบ 
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    และ นายณรงคเ์ดช   เกตุสงคราม            เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ส าหรับการก ากบัดูแลงบการเงินรวม
ของบริษทั  ให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  สอบทานให้บริษทัมีรายงานทาง
การเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ และไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยมี์การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  ให้
ความเห็นในการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  ใหบ้ริษทัจดัท ารายงานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส   รวมทั้งหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานอยา่งมีอิสระและไม่มีขอ้จ ากดัในการไดรั้บขอ้มูล พร้อมมุ่งเนน้ใหบ้ริษทั
มีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัไดแ้ก่การปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความ
โปร่งใสยุติธรรม เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอ านาจ อนัน าไปสู่ประโยชน์สูงสุด 
ไม่เพียงแต่ส าหรับผูถื้อหุน้ แต่ยงัรวมถึงพนกังาน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ในปี  2557  คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผูต้รวจสอบภายใน   ผูต้รวจสอบบัญชีภาย
นอกจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ ากดั  พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามวาระอนัควร รวม 
ทั้งหมด  4  คร้ัง  อีกทั้งยงัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย  
เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน  แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นการ
วิเคราะห์ถึงท่ีมาของขอ้มลูในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2557  อย่างเป็นอิสระ  เพ่ือใหร้ายงาน
ทางการเงินไดจ้ดัท าอยา่งถกูตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  และมิไดมี้
การปฏิบัติใดๆ อนัเป็นการขัดแยง้กับข้อบัญญติัของกฎหมาย   พร้อมทั้ งได้มีการรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม  ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญั ๆ 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจ าปีก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเพ่ือ 
พิจารณา  

- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในกบัสภาพธุรกิจในปัจจุบนั   

- ติดตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลท่ีจะน ามาใช้กบับริษทั  พร้อม
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบังบการเงินของบริษทั  

- ติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผูส้อบบญัชีภายนอก – KPMG 
ท่ีเก่ียวกบัผลการตรวจสอบในการปฏิบติังานในแต่ละปีของบริษทั 

- ติดตามผลความคืบหนา้  และใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษทั  (SIS 
PROJECT) พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

- ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งใหค้ าแนะน าเพ่ือน าไปพฒันาและปรับปรุง 
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วิธีการตรวจสอบ  การจดัท ารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือสอดคลอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั  

- ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัระบบควบคุมสินเช่ือ ศูนย์อนุมติัสินเช่ือ ระบบการตรวจสอบบญัชีลูกค้า และ
โปรแกรมติดตามลกูคา้ 

- ติดตามผลการด าเนินงานของ บริษทั ซิงเกอร์ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั 
จ ากดั พร้อมทั้งใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

- พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ าปี 2558  พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 
- พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ   

- แนะน าใหบ้ริษทั  ก าหนดใหผู้บ้ริหารมีการจดัท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   
เป็นประจ าทุกปี 

- พิจารณาค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี  2558 เพ่ือน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา และเสนอต่อผูถื้อ
หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินของบริษทัเพียงพอ และถูกตอ้งตามท่ีควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมี
ความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็น
สาระส าคญัพร้อมไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เหมาะสม   

ส าหรับรอบปีบญัชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นใหแ้ต่งตั้งนางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน แห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 
       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
              -------ลงลายมือช่ือ-------- 
              (นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
              วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558  
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12.   รายการระหว่างกนั        
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินหวัขอ้ท่ี 5 นั้น  เกิดข้ึนเพ่ือใหบ้ริษทัสามารถวดัผลการด าเนินธุรกิจของแต่ละกิจกรรมไดอ้ย่างเด่นชดั โดย
สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับปี 2557 เทียบกบัปี 2556  พบวา่ 

1. บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมี้ภาระผูกพนัตามสัญญาการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และ
สัญญาการบริการกบั Singer Asia Holdings B.V โดยบริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้ (Trade Mark License Agreement) ร้อยละ  0.1 ของยอดสุทธิ  เฉพาะสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมาย 
“SINGER” เท่านั้น และตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการ (Consultancy Agreement) โดยค านวณร้อยละ  
1 ของยอดขายสุทธิรวมกบัดอกเบ้ียรับจากการผ่อนช าระไดป้รากฏในงบการเงินประจ าปี  ซ่ึงในสัญญาจะ
ระบุขอบเขตของการใหบ้ริการท่ีบริษทัจะไดรั้บ เช่น การให้ขอ้มูลทางการตลาด การวางแผนในการท า
ธุรกิจ การวางแผนผลิตภณัฑ์ การให้การสนับสนุนทางดา้นระบบต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศกัยภาพทางดา้นการขาย พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการปฏิบติังานของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2546  
Singer Asia Holdings B.V  ไดแ้จง้ใหบ้ริษทั ทราบว่า นบัตั้งแต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป ให้
บริษทัโอนค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และการบริการใหก้บั Singer Asia Holdings B.V ซ่ึง
เป็นบริษทัในเครือของผูถื้อหุน้เดิมในต่างประเทศ แต่ภาระผกูพนัต่างๆ ยงัคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ  
อตัราค่าบริการดงักล่าวขา้งตน้ Singer Asia Holdings B.V     จะคิดกบับริษทัในเครือ SINGER ดว้ยกนัใน
ระดบัอตัราท่ีใกลเ้คียงท่ีร้อยละ  1.75  ถึงร้อยละ 3.0  กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่ถา้เป็นบริษทัในเครือจะ
คิดท่ีร้อยละ  1   

2. บริษทัไดมี้การคิดค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายแทนให้กบั SINGER ASIA LIMITED ส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบั SINGER ASIA LIMITED โดยตรง เช่น ค่าขนส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการปรึกษาธุรกิจ 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูบ้ริหารระดบัสูงของ SINGER ASIA LIMITED ในกรณีเดินทางเขา้มาประชุม
ในประเทศไทย เป็นตน้  อน่ึงบริษทัจะใหมี้การคิดดอกเบ้ียจากยอดคงคา้งลูกหน้ี SINGER ASIA  ณ ส้ินเดือน
ในแต่ละเดือน โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามตลาดทัว่ๆ ไป ณ วนัท่ี เกิดรายการ และจะให้มีการช าระยอดเงินคา้ง
ช าระประมาณไตรมาสละคร้ัง 

3. บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  ด าเนินธุรกิจโดยเป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตโดยตรง  ส าหรับปี 2557 
มียอดรายได ้และก าไรสุทธิลดลงกวา่ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 28.0 และ 29.4 ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากได้
มีการพฒันารูปแบบของการท างานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการประกนัภยั เพ่ือจะไดท้ าใหก้าร
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ท างานคล่องตวัมากยิ่งข้ึนและเป็นประโยชนก์บัลกูคา้มากท่ีสุด บริษทัจึงไดมี้การโอนยา้ยพนกังานขายท่ีมี
ความตอ้งการท่ีจะขายประกนัให้ไปรายงานการขายประกนัในฐานะตวัแทนการขายประกนักบับริษทั
เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โดยตรง  

 

4. บริษทัซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั  หลงัจากท่ีไดมี้การพิจารณาปรับโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจใหม่โดย
ใหห้นัมาท าธุรกิจใหบ้ริการติดตั้ง และลา้งเคร่ืองปรับอากาศ พร้อมกบัการบริการซ่อมสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ี
บา้น (At home service) แทนและใหมี้การโยกยา้ยช่าง และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริการไป
เป็นพนกังานประจ าของบริษทั เพ่ือใหส้ามารถวดัผลการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯส าหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2557 ก็เร่ิมมีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 10.95 ลา้นบาท
เปรียบเทียบจากผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 6.89  ลา้นบาทในปี 2556 โดยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดเท่ากบั 
24.49 ลา้นบาทและ 15.49 ลา้นบาทตามล าดบั  

5. บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือน มิถุนายน 2555 เพ่ือ
มาด าเนินการธุรกิจเช่าซ้ือแยกออกจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือ
หุน้อยูร้่อยละ 99.99  ในช่วงท่ีจดทะเบียนบริษทัใหม่มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แลว้ก็ไดมี้การเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเป็น 1,450 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การเรียกช าระทุนครบถว้นแลว้หลงัจากท่ีไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุน 
เพ่ือน าเงินมาจ่ายช าระเป็นค่ารับโอนธุรกิจเช่าซ้ือบางส่วนจาก บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากมูลค่าของ
ธุรกิจเช่าซ้ือท่ีไดมี้การประเมินราคาของผูเ้ช่ียวชาญทางการเงินซ่ึงมีมูลค่าทั้งหมดเท่ากบั 2,548.3 ลา้นบาท
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯส าหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2557 มีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 104.21 
ลา้นบาทเปรียบเทียบจากผลก าไรสุทธิเท่ากบั 161.21 ลา้นบาทในปี 2556 โดยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทั้งหมดเท่ากบั 2,373.8  ลา้นบาทและ 1,669.0 ลา้นบาทตามล าดบั 

จากความเห็นของคณะผูบ้ริหาร ต่อรายการระหว่างกนัของบริษทั สรุปไดว้่ารายการระหว่างกนัท่ีท ากนั
ระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายการท่ีแสดงในงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนท าให้บริษทั ได้รับ
ผลประโยชนจ์ากการท ารายการดงักล่าว 

เพ่ือให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัไม่มีนโยบายให้เกิดรายการลกัษณะขดักนัทางธุรกิจ ยกเวน้
กรณีพิเศษหรือกรณีท่ีบริษทัจะได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมท่ีสุด ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วม
พิจารณาและให้ค าแนะน าก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัอนุมติัต่อไป  ตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษทัยงัคงมีนโยบายการให้
กูย้ืมระหวา่งกนัส าหรับบริษทัในเครือ ในกรณีท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน โดยจะคิดดอกเบ้ียกูย้ืมดงักล่าว ตาม
อตัราดอกเบ้ียในตลาด   
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บริษทัที่อาจมคีวามขัดแย้ง 

    
บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะรายการและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  (SLL)  โดยมี บมจ. ซิง
เกอร์ ประเทศไทย ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

ด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือโดยซ้ือสินคา้มาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย  
มาเพ่ือท าเช่าซ้ือให้กบัลูกคา้ภายใตก้ารสนบัสนุนของพนกังานขาย
ของ  บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พร้อม
ค าแนะน า และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะใหมี้การคิดค่าบริการ
ดงักล่าวตามสญัญาบริการท่ีลงนาม นอกจากนั้นก็มีการกูย้มืเงินจาก  
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใชใ้นการด าเนินการ 

บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั  (SSPL)  โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประ
เทศไทย ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.88 

ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และบริการหลงัการ
ขายใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยไดมี้
การคิดค่าบริการดงักล่าวจากสินคา้ท่ีบริษทัฯ ขายให้กบัลูกคา้เป็น
รายเดือน 

บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  (SBL)  โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประ
เทศไทย ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.70 

ด าเนินธุรกิจโดยเป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตโดยตรงให้กบั บมจ.
เมืองไทย ประกนัชีวติ โดยผา่นพนกังานขายของ บมจ.ซิงเกอร์ประ
เทศไทย แต่ในปี2554 ได้มีการเปล่ียนวิธีการด าเนินการโดยให้
พนักงานขายเหล่านั้นไปรายงานต่อ บมจ.เมืองไทยประกนัชีวิต
โดยตรง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบของกรมประกนัภยั 
จึงไม่ไดมี้รายการระหวา่งกนัเกิดข้ึน 

SINGER ASIA HOLDINGS B.V. ถือหุ้น 100% ผ่านบริษทั 
SINGER (THAILAND) B.V. มาถือหุ้น บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
เท่ากบัร้อยละ 40  

เป็นผูใ้ห้บริการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าในเร่ืองของการตลาดและ
การบริหารให้กบั บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย อีกทั้งเป็นผูม้อบสิทธ์ิ
ในการใช ้Trademark licenses ของ SINGER ใหใ้ช ้
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ประเภทและขนาดของรายการระหว่างกนั  
                                                                                                                                                               หน่วย : '000  บาท 

ซงิเกอรล์สิซิง่
ซงิเกอร ์

เซอรว์สิพลสั

ซงิเกอร ์

โบรกเกอร ์

1. ขายสนิคา้ 2557 2,163,094    577                2,163,671    

2556 2,163,682    205                2,163,887    
2. รายไดจ้ากการบรหิารจดัการ 2557 307,094       5,400            43            312,537       

2556 370,199       4,882            58            375,139       
3. รายไดจ้ากดอกเบีย้ 2557 42,734          86                  42,820          

2556 64,211          6                    64,217          
4. การซือ้สนิคา้ 2557 144,744       144,744       

2556 124,595       124,595       
5. ตน้ทุนบรกิาร 2557 64,982          64,982          

2556 66,886          66,886          
6. ดอกเบีย้จา่ย 2557 -                     

2556 81                  81                  

7. คา่เครือ่งหมายการคา้ 2557 3,110             3,110            

2556 3,279             3,279            

8. คา่บรหิารจดัการจากตา่งประเทศ 2557 31,236           31,236          

2556 33,584           33,584          
9. เงนิปนัผลรบั 2557 36,250          36,250          

2556 -                      -                     

ประเภทรายการระหวา่งกนั ปี ยอดรวม

บรษิทัในเครอื

ซงิเกอรเ์อเซยี

 
นโยบายการก าหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกนั 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  

ขายสินคา้ ราคาตลาด – ราคาเงินสด 

ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 

ตน้ทุนบริการ ราคาคงท่ีก าหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์

รายไดค่้าบริหารจดัการ 

ร้อยละ 15 ของรายไดค่้านายหนา้ประกนัชีวิตของบริษทั ซิงเกอร์ 
(โบรคเกอร์) จ ากดั 

วิธีการปันส่วนจากค่าใชจ่้ายจริงบวกส่วนเพ่ิมส าหรับบริษทัซิงเกอร์  
ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
ร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ (เฉพาะสินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมาย 
“Singer” เท่านั้น) 

ค่าธรรมเนียมการบริการ ร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิ  

ดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 

ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

1.     สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 
บริษทัมีสัญญากบั Singer Asia Holdings B.V. ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ใน
จ านวนร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมาย “Singer” เท่านั้น และค่าธรรมเนียมการบริการเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางดา้นการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภณัฑใ์นจ านวนร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิและดอกเบ้ียจากการผ่อน
ช าระท่ีปรากฏในงบการเงิน 
2.     สัญญาการโอนธุรกจิ 

 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาการโอนธุรกิจกบับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั โดยบริษทัตกลงท่ี
จะโอนธุรกิจเช่าซ้ือและลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ใหแ้ละบริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ตก
ลงท่ีจะด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
3.     สัญญาเงนิกู้ยืม 

 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัไดท้ าสัญญาให้เงินกูย้ืมกบับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 
1,877.681 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้ืมจะคิดจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูป้ระจ าปีถวัเฉล่ียของบริษทัในแต่ละไตรมาส การ
ช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถท่ีจะกู ้หรือ
คืนเงินกูก่้อนก าหนด หรือขอกูย้ืมใหม่ ภายใตว้งเงินตามระยะเวลาของสญัญาไดต้ราบเท่าท่ีเงินกู ้ณ เวลาใดๆ ไม่เกินกว่าจ านวน
เงินของวงเงิน ณ ขณะนั้น 
ตารางการลดลงของเงนิต้นภายใต้วงเงินกู้ยมื แสดงดังต่อไปนี ้เว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอืน่ 
1)  500 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2557  
2)  500 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2558  

3)  500 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 
4)  377.681 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 บริษทัไดมี้การใหเ้งินกูจ้  านวนเงิน 1,877.681 ลา้นบาทกบับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ภายใตส้ญัญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดน้ าเงินท่ีไดรั้บจากเงินกูย้ืมน้ีมาช าระคืนใหก้บั
บริษทัเพ่ือช าระหน้ีท่ีบริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั คา้งช าระแก่บริษทัจากการโอนธุรกิจในวนัเดียวกนัฃ 
 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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4.     สัญญาบริการ 
เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้ าสญัญาบริการกบับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว
บริษทั ตกลงท่ีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืนๆแก่บริษทัซิงเกอร์ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัในการน้ีบริษทัซิงเกอร์ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัตอ้งจ่ายค่าธรรรมเนียม
การใหบ้ริการตามตน้ทนทุนบริการบวกก าไรใหแ้ก่บริษทั 
 
ยอดหนีค้งเหลอืระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

 

                                                                                                                                                      หน่วย : '000  บาท 

ซงิเกอรล์สิซิง่ ซงิเกอรเ์ซอรว์สิพลสั ซงิเกอรโ์บรกเกอร ์

2557 297,790              36                              -                                -                      297,826     

2556 345,203              32                              -                                -                      345,235     

2557 2,907                   525                           19                            223                3,674          

2556 2,672                   13,042                     26                            11                   15,751       

2557 23,728                439                           -                                -                      24,167       

2556 27,874                545                           -                                -                      28,419       

2557 724,181              -                                 -                                -                      724,181     

2556 1,030,681          -                                 -                                -                      1,030,681 

2557 23,195                23,195       

2556 19,030                19,030       

2557 218,759              3,421                        317                          32,104          254,601     

2556 233,796              4,069                        512                          34,563          272,940     
6. เจา้หนี้อืน่

1. ลูกหนี้การคา้

2. ลูกหนี้อืน่

3. รายไดค้า้งรับ

4. เงนิกูร้ะหวา่งกนั

5. เจา้หนี้การคา้

ประเภทรายการระหว่างกนั ปี
บรษิทัในเครอื

ซงิเกอรเ์อเซยี ยอดรวม

 
     

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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ส่วนที่ 3  :   ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
 
งบการเงิน      

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3920 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ไดใ้หค้วามเห็นในปีงบการเงิน 2555 และ 2556 ดงัน้ี  

•   รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2555 ไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  ว่างบ
การเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ตามท่ี
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  และ 4 กิจการไดใ้ชม้าตราฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 
 
•  ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2556 ไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  
วา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ตามท่ี
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  และ 3 โดยมีภาพรวมในการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชี ดงัน้ี:- 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 การน าเสนอขอ้มลูส่วนงานด าเนินงาน 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (ค) ดงัน้ี ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น
ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี ในปี 2556 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัวิธีการค านวณราคาตน้ทุนของ
สินคา้คงเหลือ รายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยู่ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ง) เรียบร้อยแลว้ 
 
นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิ่งยง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3636 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จ ากดั ไดใ้หค้วามเห็นในปีงบการเงิน 2557 ดงัน้ี 
•  ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2557 ไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  

วา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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ตารางสรุปงบการเงิน  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 พ.ศ. 2555 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2557 
(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,007.89 81.91 1,056.97 26.80 1,061.60 28.79 
สินทรัพยร์วม 3,671.99 100.00 3,943.90 100.00 3,687.64 100.00 
หน้ีสินหมุนเวียน 665.43 18.12 1,001.79 25.40 929.65 25.21 
หน้ีสินรวม 1,509.59 41.11 1,703.81 43.20 1,388.43 37.65 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,162.41 58.89 2,240.09 56.80 2,299.21 62.35 
งบก ำไรขำดทุน       

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 2,949.96 99.55 3,024.75 97.54 2,973.43 97.08 
รายไดร้วม 2,963.35 100.00 3,101.04 100.00 3,062.93 100.00 
ตน้ทุนขาย 1,340.55 45.24 1,623.05 52.34 1,608.97 52.53 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,278.30 43.14 1,234.39 39.81 1,233.65 40.28 
ภาษีเงินได ้ -63.33 -2.64 -40.80 -1.38 -34.08 -1.10 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 226.45 7.64 158.68 5.12 152.35 4.97 
ก าไรต่อหุน้ * (บาท) 0.84 - 0.59 - 0.56 - 
ทุนจดทะเบียน (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 
ทุนช าระแลว้ (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 
จ านวนหุน้ *(หุน้) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.52 1.06 1.14 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.29 0.54 0.68 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.68 2.74 0.22 
อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ (เท่า)     4.46 16.12 8.29 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั)      80.72 22.33 43.43 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.85 6.21 5.18 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 61.54 57.97 69.50 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 9.36 9.23 7.32 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 38.46 39.00 49.18 
ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  103.80 41.30 63.75 
    

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY RATIO )    
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 54.56% 46.34% 45.89% 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 7.64% 5.12% 4.97% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 14.43% 7.21% 6.71% 
อตัราก าไรจาการด าเนินงาน (%) 9.82% 6.60% 6.27% 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.45% 2.46% 2.92% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร% 121.58% 1,143.63% 115.03% 
    
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

 ( EFFICIENCY RATIO) 
   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.68% 4.17% 3.99% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 71.15% 47.75% 44.78% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.00 0.81 0.80 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 0.70 0.75 0.60 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า)  8.80 52.71 8.18 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า (0.44) (18.58) (1.56) 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 23.85% 51.05% 79.75% 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 
 

 พ.ศ. 2555 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2557 
(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,794.31 66.21 2,232.15 68.55 2,272.19 67.71 
สินทรัพยร์วม 2,710.08 100.00 3,256.35 100.00 3,355.65 100.00 
หน้ีสินหมุนเวียน 660.28 24.36 786.58 24.16 819.09 24.41 
หน้ีสินรวม 1,517.35 55.99 1,824.05 56.02 1,777.67 52.98 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,192.73 44.01 1,432.30 43.98 1,577.98 47.02 
งบก ำไรขำดทุน       

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 2,950.66 99.55 3,626.82 99.65 3,427.39 99.63 
รายไดร้วม 2,964.05 100.00 3,639.46 100.00 3,440.11 100.00 
ตน้ทุนขาย 1,340.58 45.23 1,776.73 48.82 1,618.52 47.05 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,279.20 43.16 1,423.42 39.11 1,470.83 42.76 
ภาษีเงินได ้ -63.35 -2.14 -63.94 -1.76 -50.99 -1.48 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 226.22 7.63 320.57 8.81 241.43 7.02 
ก าไรต่อหุน้ * (บาท) 0.84 - 1.19 - 0.89 - 
ทุนจดทะเบียน (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 
ทุนช าระแลว้ (บาท) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 
จ านวนหุน้ *(หุน้) 270,000,000 - 270,000,000 - 270,000,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.72 2.84 2.77 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.71 2.80 2.86 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.27 -0.31 0.45 
อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ (เท่า)     2.00 1.95 1.63 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั)      180.00 184.62 220.86 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.85 6.74 5.19 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 61.54 53.02 69.36 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 9.35 10.67 8.12 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 38.50 33.74 44.33 
ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  203.04 203.90 245.89 
    

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY RATIO )    
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 54.57% 51.01% 52.78% 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 7.63% 8.81% 7.02% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 20.81% 24.42% 16.04% 
อตัราก าไรจาการด าเนินงาน (%) 9.81% 10.60% 8.53% 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.45% 0.35% 0.37% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร% 48.66% -58.04% 124.13% 
    

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

 ( EFFICIENCY RATIO) 
   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 9.16% 10.70% 7.30% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 71.01% 92.56% 68.61% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.20 1.22 1.04 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 1.27 1.27 1.13 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า)  4.12 -2.81 8.32 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า (0.18) 0.82 -1.10 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 23.87% 25.27% 50.33% 
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 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเท่ากบั 241.4 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
ผลก าไรสุทธิเท่ากบั  320.6 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น  24.7 %  อนัมีผลท าใหก้ าไรต่อหุน้ของบริษทัเท่ากบั 0.89 
บาท เทียบกบัก าไรต่อหุน้ปีก่อนท่ีเท่ากบั 1.19 บาท   
  
 บริษทัฯ ขอช้ีแจงประเดน็ส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งระหวา่งปี 2557 ดงัน้ี 
 

 ยอดขายสินคา้ของบริษทัฯ เม่ือเทียบกบัปีก่อนลดลงเท่ากบั 11.2% หรือคิดเป็นเงิน 320.2 ลา้นบาท  
เน่ืองมาจากการขายสินคา้กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีลดลง หกัลบการขายสินคา้กลุ่มเชิงพาณิชยท่ี์
เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ตูเ้ติมน ้ ามนัหยอดเหรียญ และตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือแบบออนไลน์ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจท่ียงัอยู่ในสภาวะชะลอตัว ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศฟ้ืนตัวช้า การบริโภค
ภาคเอกชนและก าลงัการจบัจ่ายใชส้อยลดลง ตลอดจนภาคการส่งออกสินคา้ซบเซาและราคาสินคา้ทาง
การเกษตรตกต ่า 

 อตัราก าไรขั้นตน้ของสินคา้บริษทัฯ เพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อน ทั้งน้ีมาจากการปรับปรุงอตัราก าไรขั้นตน้ในกลุ่ม
สินคา้เชิงพาณิชย ์และอตัราก าไรท่ีสูงข้ึนของสินคา้กลุ่มตูเ้ยน็ รวมถึงการตั้งส ารองส าหรับสินคา้ยึดคืนท่ี
ลดลงเน่ืองจากมีการขายสินคา้ยึดคืนท่ีเพ่ิมข้ึน  

 มูลค่าบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัฯ  เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธนัวาคมของปี 2556 เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 27.5 ลา้น
บาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของบญัชีเช่าซ้ือใหม่ท่ีมีมลูค่าสูงในกลุ่มสินคา้เชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ ตูเ้ติมน ้ามนั
หยอดเหรียญ และตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน ์ 

 เน่ืองจากการขายส าหรับบญัชีเช่าซ้ือรายใหม่ และการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมีจ านวนลดลง ท าใหก้ระแสเงินสด
จากการด าเนินงานของบริษทัฯในปี พ.ศ 2557 เป็นบวกเท่ากบั 363.0 ลา้นบาท 

 เงินกูร้ะยะยาว ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา ลดลงจาก 
770.0 ลา้นบาท ลงเหลือเท่ากบั 678.2 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินกูร้ะยะสั้นซ่ึงรวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้
ระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระคืน เพ่ิมสูงข้ึนเลก็นอ้ยจาก 375.0 ลา้นบาท มาเท่ากบั 379.2 ลา้นบาท  

 เปอร์เซ็นต์การเก็บเงินซ่ึงค านวณมาจากจ านวนบญัชีท่ีช าระต่อจ านวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ ส้ินเดือน
ธนัวาคม 2557 เทียบเท่ากบั 90.18%     

 บริษทัฯ สามารถบริหารมูลค่าคงคา้งในบญัชีเช่าซ้ือให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทัฯก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 
แมว้า่มลูค่าของบญัชีเช่าซ้ือจะเพ่ิมสูงข้ึนกต็าม 

 ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อทุนเท่ากบั 0.67 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนเท่ากบั 1.13 เท่า เทียบกบัยอด ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 ท่ีเท่ากบั 0.80 เท่า และ 1.27 เท่า 
ตามล าดบั 
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14. การวเิคาระห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน  
ปีการเงิน  2557  ( 1  มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 )   
เศรษฐกจิมหภาคและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของไทยในปี 2557 ไดรั้บอิทธิพลมาจาก 2 ปัจจยัหลกั อนั
ไดแ้ก่ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกท่ียงัคงชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง และสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองท่ี
ส่งผลใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกิจตอ้งประสบกบัภาวะชะงกังนัมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ประกอบกบัการขาดรัฐบาล
ท่ีมีอ านาจเตม็ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสมบูรณ์ ท่ีสามารถบริหารบา้นเมืองและเศรษฐกิจใหมี้ประสิทธิภาพไดต้ลอด
ทั้งปี 2557 จึงส่งผลต่ออตัราเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปีลดลงและท่ี
ส าคัญไปกว่านั้น คือการยื้อเวลาในการด าเนินมาตรการประกันราคาและโครงการรับจ าน าขา้วเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร อนัส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการเกษตรท่ีถือเป็นแกนหลกัรวมไปถึงชุมชนในชนบท ซ่ึงผูค้น
กลุ่มน้ีคิดเป็น 10-20% ของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบริษทัฯเลยทีเดียว ความไม่สงบทางการเมืองยงัคงด าเนินต่อไป
จนส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ท่ีนบัเป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จนมีผลท าใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงถึง 7-8% เลยทีเดียว 
หลงัจากท่ี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เขา้ยึดอ านาจทางการเมืองเม่ือปลายพฤษภาคม 2557   แลว้ไดมี้การ
จดัตั้งคณะรัฐบาลในเวลาต่อมานั้น  สถานการณ์เศรษฐกิจไทยกมี็การปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3  ซ่ึง
โดยภาพรวมนั้นสามารถเรียกความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภคและนกัลงทุนกลบัคืนมาได ้ประกอบกบัมีการขบัเคล่ือน
ผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในเชิงรุกอย่างเร่งด่วนโดยรัฐบาลเฉพาะกาล ตลอดจนมาตรการเงินอุดหนุน
เกษตรกรโดยการมอบเงินช่วยเหลือชาวนาในชนบท ถึงกระนั้นการเติบโตผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ของประเทศ
ในปี 2557 กข็ยายตวัไดเ้พียง 0.8% ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีเติบโตอยู่ท่ี 2.9% ขณะท่ีภาคการส่งออกมีอตัราการ
เติบโตเพียง 0.4% ลดต ่าลงเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนัรวมถึงการน าเขา้กล็ดลงถึง 9%  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีเป็นไปในเชิงลบท่ีเกิดข้ึนในปี 2557  มีผลมาจากความเช่ือมัน่ของภาคเอกชน
ลดต ่าลง การริเร่ิมโครงการใหม่ท่ีลงทุนโดยภาคเอกชนมีน้อย การบริโภคภายในประเทศลดลง การเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐเป็นไปอยา่งล่าชา้ อีกทั้งการลงทุนโดยภาครัฐกมี็ไม่มากนกั ท าใหค่้าดชันีราคาผูบ้ริโภคประจ าปี 
2557 อยูท่ี่ 1.8% ซ่ึงต ่ากวา่คาดการณ์ถึง 2.2% 
ภาพเศรษฐกจิในปี 2558 : เป็นท่ีคาดการณ์วา่การเติบโตผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ของประเทศไทยในปี 2558 จะมี
อตัราขยายตวัอยู่ท่ี 2.5 - 3.0 % ซ่ึงมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีค่อยๆฟ้ืนตวัจากความไม่ชดัเจนท่ียงัมีอยู ่
โดยเฉพาะในภูมิภาคยโุรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและจีน นบัเป็นแนวโนม้ในเชิงบวกท่ีภาครัฐขบัเคล่ือนใหริ้เร่ิมการ
กระตุน้ทางเศรษฐกิจข้ึน ไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะ การเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อการ
บริโภคภายในประเทศ การลดลงของอตัราเงินเฟ้อโดยเฉล่ีย 1.3-1.5 % ต่อปี  รวมถึงการปรับแผนเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียว   ส าหรับภาคการส่งออกทั้งปีเป็นท่ีคาดการณ์ว่าจะฟ้ืนตวัข้ึนจากความตอ้งการของตลาดส่งออกส าคญัๆ 
ท่ีมีผลท าให้เกิดการปรับตวัเพ่ิมข้ึน 1.5-2.5%  โดยจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือการคา้ขายขา้มพรมแดนกบัประเทศ
เพ่ือนบา้นกลุ่ม AEC เฉกเช่นเดียวกบัภาคการเกษตรท่ีคาดว่าจะฟ้ืนตวัดีข้ึน อนัเป็นผลเน่ืองมาจากความช่วยเหลือ
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จากภาครัฐต่อโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ซ่ึงทั้งหมดน้ีนบัเป็นปัจจยัทางธุรกิจเชิงบวกท่ีจะส่งผลดี
ต่อกลุ่มบริษทัฯ ภายในปี 2558 
ภาคอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกบับริษทัฯ ในปี 2557 
กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนและสินคา้เชิงพาณิชยเ์ป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีซบ
เซาและสภาวะการจบัจ่ายท่ีลดลงของผูบ้ริโภค ไม่เวน้แมแ้ต่ธุรกิจให้บริการเช่าซ้ือก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั 
กระทัง่ซิงเกอร์ประเทศไทยเองก็ประสบกบัยอดการขายท่ีลดต ่าลง แต่ทว่ามูลค่าของบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมดโดยรวม
ยงัคงเพ่ิมสูงข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัการเติบโตอยา่งมากตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 
ผลการด าเนินงานในปี 2557 
กลยทุธ์ธุรกิจท่ีส าคญั : ถึงแมใ้นปีท่ีผ่านมาจะเป็นปีท่ีมีความทา้ทายดว้ยก าลงัการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคท่ีลดลง 
แต่กลุ่มบริษทัฯยงัคงด าเนินกลยทุธ์ในการตีแลกเปล่ียนสินคา้ (Trade-in) ทุกชนิด ทุกยี่หอ้ จากการก าหนดมูลค่าของ
ราคาตีแลกสินคา้ท่ีลดลง เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจส าหรับตลาดสินคา้ทดแทนท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลอย่างต่อเน่ือง
ตลอดไป  ตลอดปี 2557 กลุ่มบริษทัฯยงัคงด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้และใหค้วามสนใจกลุ่มธุรกิจรายย่อยหรือเจา้ของ
กิจการขนาดเลก็ในชุมชนต่างจงัหวดั พร้อมขยายการขายสินคา้เชิงพาณิชย ์อาทิ ตูเ้ติมน ้ามนัหยอดเหรียญ และตูเ้ติม
เงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์ ใหเ้ติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนใหมี้การบริหารบญัชีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัฯ
ใหมี้คุณภาพท่ีดีตลอดไป  
นอกเหนือจากการจ าหน่ายสินคา้ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์แลว้ กลุ่มบริษทัฯยงัใหบ้ริการลูกคา้เพ่ิมเติม
ดว้ยการด าเนินการจดัซ้ือแอร์ไทม์จากผูใ้ห้บริการระบบมือถือทั้ ง 3 เครือข่ายผ่านช่องทางบริหารจดัการระบบ
เซิร์ฟเวอร์ในแต่ละเครือข่ายเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของตูเ้ติมเงินมือถือดว้ย  จากการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือดงักล่าว ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนการขาย (รีเบต) และส่วนลดค่าแอร์ไทมจ์ากผูใ้หบ้ริการ
ระบบ รวมทั้งยงัเป็นการสร้างโอกาสในการพฒันาธุรกิจใหม่ๆผา่นระบบ GPRS ของผูใ้หบ้ริการต่อไป 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงพฒันาการใหบ้ริการหลงัการขายถึงบา้นของลกูคา้มาอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมตน้จากการบริการลา้ง-
ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศให้แก่ลูกค้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ทั้งในรูปแบบท่ีพกัอาศยัและการให้บริการใน
รูปแบบองค์กรต่อองค์กร (B --> B) เพ่ือสร้างธุรกิจการให้บริการภายใตช่ื้อ “ซิงเกอร์” ผ่านบริษทั ซิงเกอร์
เซอร์วิสพลสั จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 
จากผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯท่ีมีการเติบโตอยา่งมากตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯกลบัตอ้งเผชิญ
กบัสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีสับสนเกือบตลอดทั้งปี  จนมีผลท าให้รายไดร้วม
ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯลดลง 5.5% เม่ือเทียบกบัปีก่อนตามท่ีปรากฎในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557  ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯมีรายไดร้วมทั้งหมด มูลค่า 3,440 ลา้นบาท โดยในช่วงตน้ปี 2557 รายไดร้วม
ทั้งหมดยงัเพ่ิมข้ึน 2-3% เม่ือเทียบกบัปี 2556  อนัเป็นผลมาจากการมุ่งเนน้กลยุทธ์สินคา้เชิงพาณิชย ์“ซิงเกอร์ เก็ท 
ริช” (SINGER Get Rich)  ส าหรับกลุ่มลกูคา้เอสเอม็อี (SME)  ในต่างจงัหวดั พร้อมการขยายเครือข่ายร้านสาขาจน
มีจ านวนถึง 216 ร้านสาขา และพนกังานขายเดินตลาดถึง 3,332 คน  แต่ดว้ยสภาพการณ์ทางธุรกิจท่ีผนัผวนจึงท าให้
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ยอดขายของกลุ่มบริษทัฯในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ลดลงอย่างมากอนัเป็นผลท าให้ยอดรายได้รวมทั้ งปีของกลุ่ม
บริษทัฯลดลง 
รายได้จากการขายสินค้า 
ในปี 2557 รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 2,531 ลา้นบาท ลดลง 320 ลา้นบาท หรือลดลง
เท่ากบั 11.2% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  ซ่ึงเป็นผลมาจากการขายสินคา้กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนท่ีลดลง หกัลบกบั
การขายสินคา้เชิงพาณิชย ์อาทิ ตูเ้ติมน ้ามนัหยอดเหรียญ และตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี
สืบเน่ืองมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีท าให้อุปสงคใ์นประเทศฟ้ืนตวัชา้ การบริโภคและก าลงัการจบัจ่ายใช้
สอยของภาคเอกชนลดลง ภาคการส่งออกซบเซา และราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า อย่างไรก็ตาม จากการ
ผสมผสานการขายสินคา้อุปโภค-บริโภคควบคู่พร้อมไปกบัสินคา้เชิงพาณิชยเ์ช่นน้ีจึงก่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่าง
การขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในครัวเรือนและร้านคา้ธุรกิจขนาดเลก็ อนัถือเป็นการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจท่ีจะช่วย
ใหก้ลุ่มบริษทัฯสามารถท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
ยอดขายสินคา้บริษทัฯในปี 2557 ประกอบดว้ย ตูแ้ช่ (21%) ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์ (17%) ตูเ้ติม
น ้ามนัหยอดเหรียญ (15%) เคร่ืองซักผา้ (11%) โทรทศัน์ (10%) เคร่ืองปรับอากาศ (9%) ตูเ้ยน็ (9%) จกัรเยบ็ผา้ 
(3%) และอ่ืนๆ (5%) 
ดอกเบีย้รับจากการให้บริการด้านผ่อนช าระทางการเงนิ 
ในปี 2557 ดอกเบ้ียรับจากการขายผอ่นช าระเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้เท่ากบั 48.4 ลา้นบาท ซ่ึงสดัส่วนของรายไดด้อกเบ้ีย
รับจากการขายผ่อนช าระทั้งหมดน้ีคิดเป็น 23.9% ของรายไดร้วมทั้งหมดของบริษทัฯ สาเหตุหลกัของดอกเบ้ียรับ
จากการผอ่นช าระท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการรับรู้ดอกเบ้ียรับจากบญัชีเช่าซ้ือของสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์มีมูลค่าสูงและเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีจ านวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯกลบัมีจ านวนท่ีลดลงเท่ากบั 166,121 บญัชี เม่ือ
เทียบกบัจ านวนบญัชีเช่าซ้ือ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2556 ท่ีเท่ากบั 176,900 บญัชี 
รายได้จากธุรกจิแอร์ไทม์ 
ในปี 2557 นอกเหนือจากการจ าหน่ายสินคา้ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือแบบออนไลน์แก่ลูกคา้แลว้  บริษทัฯยงัได้
ใหบ้ริการจดัซ้ือแอร์ไทมจ์ากผูใ้หบ้ริการระบบมือถือทั้ง 3 เครือข่ายผ่านช่องทางบริหารจดัการระบบเซิร์ฟเวอร์ของ
แต่ละเครือข่าย  เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของตูเ้ติมเงินมือถือ จากการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ดงักล่าว  ท าให้กลุ่มบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนการขาย (รีเบต) และค่าคอมมิชชัน่จากผูใ้ห้บริการระบบ อนัถือเป็น
โอกาสในการพฒันาธุรกิจใหม่ๆของบริษทัฯผา่นระบบ GPRS ของผูใ้หบ้ริการต่อไป 
รายได้จากการให้บริการ 
หลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั เพ่ือใหบ้ริการหลงัการขายถึงบา้นข้ึนมาแลว้นั้น  รายได้
จากการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนภายในปี 2557 ก็ไดเ้พ่ิมข้ึนเท่ากบั 14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึน 619% เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากรายไดค่้าบริการรับประกนัตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือท่ีเพ่ิมข้ึนรวมกบัการขยายขอบข่ายการ
ใหบ้ริการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศไปในรูปแบบองคก์รต่อองคก์ร (B --> B)   
รายได้อืน่ๆ 
รายไดอ่ื้นๆมีมลูค่าเท่ากบั 12 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการจ าหน่ายสินคา้ตีแลกเปล่ียน (Trade-in)  
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ต้นทุนขาย 
ยอดการขายสินคา้ท่ีลดลง ตน้ทุนขายจึงลดลง ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั 158 ลา้นบาท หรือลดลงจากปีก่อน 8.9% อนัมีผล
ท าใหก้ าไรขั้นตน้โดยรวมของสินคา้ลดลงเท่ากบั 162 ลา้นบาทหรือคิดเป็นลดลงเท่ากบั 15.1% เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
ทั้งน้ีมาจากก าไรขั้นตน้โดยรวมของสินคา้กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนท่ีลดลงเท่ากบั 189 ลา้นบาท หกัลบกบั
ก าไรขั้นตน้โดยรวมของสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 27 ลา้นบาท  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เปอร์เซ็นต์ของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อยอดรายไดร้วม เม่ือเทียบกบัปีก่อนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 3.3% โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพ่ิมข้ึนจากยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือคา้งช าระท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมกบัผล
ขาดทุนจากการยึดคืนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตามมาตรการยึดคืนสินคา้จากลกูหน้ีบญัชีเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระมาเป็นเวลานานท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 
ดว้ยนโยบายไม่ยอมใหมี้การทุจริต (Zero Tolerance Policies) และความสามารถในการเก็บหน้ีทุจริตเดิมไดม้ากข้ึน
เม่ือเทียบกบัหน้ีทุจริตท่ีเกิดข้ึนใหม่ระหว่างปี ยงัผลให้ภาพรวมผลเสียหายจากการทุจริตลดลงกว่าท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปี 
ทั้งน้ี เปอร์เซ็นตข์องตน้ทุนค่าใชจ่้ายคงท่ี ทั้งหมดต่อยอดรายไดร้วม (ไม่นบัรวมหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ) เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนลดลง 0.7 % เป็นผลมาจากแผนการลดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯท่ีไดด้ าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 
ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 3.5 ลา้นบาท เป็นผลมาจากดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้นและเงินกูเ้บิกเกินบญัชีท่ีได้
ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน   
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ในปี 2557  กลุ่มบริษทัฯมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติเท่ากบั 241 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงเท่ากับ 
24.7% เม่ือเทียบกบัปี 2556 โดยสามารถวิเคราะห์ส่วนแตกต่างท่ีลดลงไดด้งัน้ี 

 ลา้นบาท 
1.) ยอดขายของผลิตภณัฑล์ดลง -320.2 
2.) รายไดด้อกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระเพ่ิมข้ึน 48.5 
3.) รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 14.4 
4.) รายไดจ้ากธุรกิจแอร์ไทมเ์พ่ิมข้ึน 58.0 
5.) ตน้ทุนขายลดลง 207.8 
6.) ตน้ทุนธุรกิจแอร์ไทมเ์พ่ิมข้ึน -49.6 
7.) ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน -7.8 
8.) ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน -39.6 
9.) ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึน -3.7 
10.) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง 13.0 
        รวมผลต่าง -79.2 
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รายการพเิศษที่เกดิขึน้ (ไม่ใช่รายการประจ า) 
ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการประเมินสินทรัพยใ์หม่ในส่วนของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ท าใหสิ้นทรัพยด์งักล่าวเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 33 ลา้นบาท  พร้อมกบัไดมี้การรับรู้ขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเท่ากบั 2 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เท่ากบั 5 ลา้นบาท จากผลของการประเมินสินทรัพยน์ั้น 
ฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 99.3 ลา้นบาท โดยมีผลมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 ลกูหน้ีเช่าซ้ือและลกูหน้ีอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน (สุทธิ)         มลูค่า  2.8  ลา้นบาท 

 สินคา้คงเหลือลดลง (สุทธิ)    มลูค่า  -30.6  ลา้นบาท 

 เงินสดในมือเพ่ิมข้ึน    มลูค่า  88.1  ลา้นบาท 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (สุทธิ)  มลูค่า   25.8 ลา้นบาท 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  มลูค่า  4.0 ลา้นบาท 

 สินทรัพยอ่ื์นๆ เพ่ิมข้ึน    มลูค่า  8.5 ลา้นบาท 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน   มลูค่า  0.5 ลา้นบาท 

ลูกหนีผ่้อนช าระและลูกหนีอ้ืน่ สุทธิ 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 2.8 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของบญัชีเช่าซ้ือใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงของสัญญาเช่าซ้ือสินคา้เชิง
พาณิชยใ์หม่ท่ีเพ่ิมข้ึน   ทั้งน้ี จ านวนบญัชีลูกหน้ีผ่อนช าระ ณ ส้ินปี 2557  ทั้งหมดเท่ากบั 166,121 บญัชี เทียบกบั
ส้ินปี 2556 ท่ีมีเท่ากบั 176,900 บญัชี หรือลดลง  10,779  บญัชี อนัเป็นผลมาจากบญัชีเช่าซ้ือท่ีถูกปิดลงดว้ยสาเหตุ
การยึดคืนสินคา้ท่ีคา้งช าระเป็นเวลานาน ท่ีมีจ านวนมากกวา่บญัชีเช่าซ้ือท่ีเปิดข้ึนใหม่ 
ถึงแมว้่าสภาพบรรยากาศการใชจ่้ายของลูกคา้ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนต่างจงัหวดัซ่ึงคิดเป็นประมาณ 20% ของฐาน
ลกูคา้หลกัของบริษทัฯจะเป็นไปในเชิงลบ อนัมีผลท าใหก้ าลงัการอุปโภค-บริโภคกลุ่มสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
ครัวเรือนลดลง แต่บญัชีเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระเกินกวา่สามเดือนข้ึนไป ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 ก็เพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 
โดยท่ีเปอร์เซ็นตก์ารเก็บเงินซ่ึงค านวณมาจากจ านวนบญัชีท่ีช าระต่อจ านวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมด ยงัคงอยู่ในระดบั
เท่ากบั 90.2 % ซ่ึงถือเป็นบญัชีในปัจจุบนัท่ียงัมีการความเคล่ือนไหวปรกติ    
จากผลความส าเร็จดงักล่าวน้ี ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนมาจากการจดัตั้งบริษทัในเครือเพ่ิมข้ึนใหม่เม่ือปี 2556 ภายใตช่ื้อ 
“บริษทั ซิงเกอร์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั” เพ่ือมามุ่งเนน้บริหารจดัการธุรกิจเช่าซ้ือและบริหารความเส่ียงในเชิง
ปฎิบติัการท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยในปี 2557 
ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่บริหารมูลค่าคงค้างในบัญชีเช่าซ้ือให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทัฯก าหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนมีการเขม้งวดในการควบคุมและก ากบัดูแลสินเช่ือของ“บญัชีเช่าซ้ือ” เหล่าน้ี  เพ่ือท่ีจะสร้างการ
ป้องกนั การติดตาม และการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเช่าซ้ือและการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ย่างทนัท่วงที บริษทัฯได้
มีการด าเนินการมาตราการดงัต่อไปน้ี : 
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 ก าหนดให้มีนโยบายการแจ้งแหล่งข้อมูลทุจริต โดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในภาคสนามเป็นความลับ 
(Whistleblower Policy) ดว้ยการติดต่อใหข้อ้มูลการทุจริตนั้นเป็นการเฉพาะเพ่ือเป็นการป้องกนัแหล่ง
แจง้ขอ้มลูนั้นๆ 

 ก าหนดใหมี้รายงานการเตือนล่วงหนา้ (Early Warning Report) เพ่ือบ่งช้ีสัญญาณของการทุจริตพร้อม
กบัใหมี้การแบ่งเกรดของร้านสาขาโดยจ าแนกตามระดบัของความเส่ียงในความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 เขม้งวดในการด าเนินการตามนโยบายการที่ไม่ยอมให้มกีารทุจริตเกิดข้ึน (Zero Tolerance Policy) 
 จดัให้มีการประสานงานอย่างใกลชิ้ดระหว่างหน่วยงานกฎหมายและผูบ้ริหารของภาคสนามในการ

ติดตามและด าเนินการแกไ้ขปัญหาการทุจริต 
 การเขา้สู่ระบบนโยบายประกันความซ่ือสัตย์ (Fidelity Insurance Policy) เพ่ือลดผลความเสียหายต่างๆ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากปัญหาการทุจริต 
 จดัตั้งอนุคณะกรรมการสอบสวนกระท าความผิด (คสส.) เพ่ือท าการสอบสวนการทุจริตท่ีเกิดข้ึนและ

น าเสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริต (ปปป.) ภายในองค์กร เพ่ือพิจารณาตดัสิน
ลงโทษผูก้ระท าทุจริต 

สินค้าคงเหลอืสุทธิ 
มีมลูค่าลดลง 30.6 ลา้นบาท โดย ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2557 บริษทัฯไดมี้การตั้งส ารองสินคา้คงเหลือเท่ากบั 18.0 
ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าการตั้งส ารอง ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2556  ท่ีเท่ากบั 23.6 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากแผนการ
บริหารและควบคุมสต็อกสินคา้คงเหลือจากการสั่งซ้ือแบบใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั 
และการจ าหน่ายออกของสินคา้ยึดคืนและสินคา้มือสอง  
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
เพ่ิมข้ึน 25.8 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการประเมินราคาสินทรัพยท่ี์ดินและอาคารใหม่ ซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 28.3 ลา้น
บาท  การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระดว้ยการ
ใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ีมูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีประเมินเพ่ิมข้ึนดา้นหน่ึงจะถูกบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และอีกดา้นหน่ึงก็แสดงในส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพยใ์นงบดุล ยกเวน้กรณีท่ี
เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนแลว้ จะบนัทึกเฉพาะส่วนท่ีประเมิน
มลูค่าเพ่ิมในคร้ังหลงัท่ีเกินกวา่ส่วนท่ีเคยบนัทึกมลูค่าลดลงของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนั 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
มลูค่าเพ่ิมข้ึน 4 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ดอกเบ้ียรับจากการใหบ้ริการผ่อนช าระ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ตลอดจนการตั้งส ารองสินคา้ยึดคืนหกัลบกบัการประเมินราคาสินทรัพยท่ี์ดิน
และอาคารใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 
หนีสิ้น 
หน้ีสินทั้งหมดของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 1,777.7 ลา้นบาท  ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2557 หรือคิดเป็นลดลงเท่ากบั  
46.4 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 
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 เจา้หน้ีการคา้ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 เพ่ิมข้ึนเป็น 211.8 ลา้นบาท (เทียบกบัส้ินปี 2556 ท่ีมีมลูค่า

เท่ากบั 186.6 ลา้นบาท) อนัเป็นผลมาจากการขยายระยะเวลาช าระค่าสินคา้ (เครดิตเทอม) ของตูเ้ติม

เงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลนจ์ากเดิม 30 วนั มาเป็น 60 วนั 

 เงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียลดลงเป็น 1,057.4 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2556 ท่ีเท่ากบั 

1,145.0 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากบั 87.6 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการช าระคืนหุน้กูท่ี้ครบก าหนด

ไถ่ถอน มลูค่า 250 ลา้นบาท หกัลบกบัเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั ซิงเกอร์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั

และส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีจะถึงก าหนดครบช าระภายในหน่ึงปีท่ีเพ่ิมข้ึน   

แหล่งที่มาเงนิทุน  
ณ ส้ินปี 2557 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อทุนเท่ากบั 1.13 เท่าและ 0.67 เท่า
ตามล าดบั ซ่ึงมีความหมายวา่หากกลุ่มบริษทัฯประสงคท่ี์จะระดมทุนเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและขยายธุรกิจ บริษทัฯก็
สามารถท่ีจะจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมจากธนาคารและการออกหุน้กูไ้ม่มีประกนัได ้โดยท่ียงัคงรักษาอนัดบัเครดิต
องคก์รท่ีระดบั “BBB”   
การลงทุนที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพือ่เพิม่ฐานเงนิทุนส าหรับแผนขยายงานในอนาคต 
กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีแผนในการลงทุนขนาดใหญ่ใดๆ นอกจากการลงทุนพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ปรับปรุงการท างานให้รองรับการขยายตวัทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ธุรกิจแอร์ไทมแ์ละธุรกิจการขนส่ง-จดัจ่าย
น ้ามนั 
กระแสเงนิสดสุทธิในปี 2557 
ดว้ยสาเหตุท่ีการขายส าหรับบญัชีเช่าซ้ือรายใหม่และการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมีจ านวนลดลง อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจท่ีอุปสงคใ์นประเทศฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ ตลอดจนการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนและก าลงัการจบัจ่าย
ใชส้อยท่ีลดลง ภาคการส่งออกสินคา้ซบเซาและราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า ท าใหก้ระแสเงินสดสุทธิของบริษทั
ฯเป็นบวกเท่ากบั 88.1 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ท่ีเป็นบวกเท่ากบั 363.0 ลา้น
บาท หกัลบดว้ยการช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอน ตลอดจนการจ่ายเงิน
ปันแก่ผูถื้อหุน้ คิดเป็นมลูค่าทั้งส้ิน 268.4 ลา้นบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
มีมลูค่าเพ่ิมข้ึน 145.7 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2557 เท่ากบั 241.4 ลา้นบาท รวม
กบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเท่ากบั 25.8 ลา้นบาท และหักกบัเงินปันผลท่ีจ่ายไปให้กบัผูถื้อหุ้นส าหรับผลการ
ด าเนินงานในปี 2556 ท่ีไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในเดือนพฤษภาคม 2557 ท่ี
ผา่นมา เป็นมลูค่าเท่ากบั 121.5 ลา้นบาท 
แผนการด าเนินธุรกจิส าหรับปี 2558 
เป็นท่ีคาดหวงัว่า สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในปี 2558 จะเป็นไปในทิศทางบวกมากกว่าปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งลกูคา้ท่ีอาศยัในชุมชนชนบทตามต่างจงัหวดั ท่ีถือเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของบริษทัฯ ทั้งดา้นการจ าหน่ายสินคา้ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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และการให้บริการดา้นเช่าซ้ือ  ท าให้บรรยากาศทางธุรกิจส าหรับบริษทัฯยงัคงมีความทา้ทายท่ีจะด าเนินการและ
บริหารงานใหมี้ความเติบโตทั้งรายไดแ้ละก าไรอย่างย ัง่ยืน ดว้ยความสามารถในการจดัการธุรกิจ และบริหารความ
เส่ียงทางการเงินใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งรักษาวิสัยทศัน์ของการเป็นผูน้ าตลาดเชิงรุกในดา้นการขายและบริการเช่าซ้ือ ส าหรับสินคา้
เคร่ืองใชภ้ายในบา้นไปยงัตลาดในครัวเรือน และสินคา้เชิงพาณิชยไ์ปสู่ธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนน าเสนอบริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือตามตลาดต่างจงัหวดัทัว่ประเทศไทยท่ียงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงความส าเร็จน้ีเกิดข้ึนไดโ้ดย 

 มุ่งเนน้การขายสินคา้เชิงพาณิชยภ์ายใตช่ื้อ “ซิงเกอร์ เก็ท ริช” (SINGER Get Rich) สู่ชุมชนใน

ชนบท  

 เสริมทพัดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัการใช้งานท่ีหลากหลายผนวกเขา้กบัการน าเสนอการบริการ

ใหก้บัลกูคา้ธุรกิจรายยอ่ยหรือขนาดเลก็ 

 เพ่ิมโอกาสการคา้ขายขา้มพรมแดนกบัประเทศเพ่ือนบา้นกลุ่ม AEC 

 น าเสนอเง่ือนไขระยะเวลาการเช่าซ้ือใหมี้ความยืดหยุน่  ขณะเดียวกนักก็ าหนดใหมี้ขั้นตอนใน

การอนุมติัสินเช่ือ บริหารบญัชีเช่าซ้ือ และการเกบ็เงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบอยา่งเขม้งวดควบคู่

กนัไป 

 ขยายขอบเขตทางการตลาดให้กวา้งมากข้ึน ดว้ยการเพ่ิมและปรับปรุงตกแต่งสาขาให้มีความ

ทนัสมยัและโฉบเฉ่ียวยิ่งข้ึน (ประมาณ 5 สาขา) 

 เพ่ิมการว่าจา้งงานพนกังานใหม่ 80 ต าแหน่งเพ่ือรองรับการขยายงาน และเพ่ิมพนกังานขายเพ่ือ

มาเดินตลาดอีก 500 คน ในการเสริมสร้างเครือข่ายใหเ้ขม้แขง็ 

ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัฯสามารถสร้างรายไดโ้ดยรวมเพ่ิมข้ึนมากกว่า 10% ต่อปี 
อนัจะน ามาซ่ึงการปรับปรุงก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนตามล าดบั 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯไดเ้ตรียมแผนท่ีจะใชป้ระโยชน์จากภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ และสิทธิประโยชน์จากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในการท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและจดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษทัท่ีซิงเกอร์เอเซียไปก่อตั้ง
ข้ึนในตลาดกลุ่มประเทศ AEC โดยอาศยัความร่วมมือจากผูผ้ลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพในประเทศไทย เพ่ือกา้วไปสู่
โอกาสในการร่วมลงทุนในกิจการนั้นๆ และในขณะเดียวกนัก็ยงัคงมุ่งพฒันาธุรกิจแอร์ไทมใ์ห้ดียิ่งข้ึน ตลอดจน
ผลกัดนัโครงการขนส่ง-จดัจ่ายน ้ามนัใหด้ าเนินการไดใ้นระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้น ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทั*  ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  พร้อมทั้งมอบ
อ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความ และ
รูปแบบดงัน้ี 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระส าคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงิน และขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และ
บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทั และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย 

ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย     
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บ
รองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”  

 

                   ช่ือ - สกลุ                                        ต าแหน่ง                                       ลายมอืช่ือ  

1.  นายบุญยง  ตนัสกุล         กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                 ................................................        

2.  นายไพฑรูย ์ ศุกร์คณาภรณ์   กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  ............................................... 

                  ช่ือ - สกลุ                                         ต าแหน่ง                                                               ลายมอืช่ือ  

ผูรั้บมอบอ านาจ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์ กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ……………………… 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 
 

ช่ือ/สกลุ 
 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/57 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

พลเรือเอก ม.ล.อศันี ปราโมช  
*  ****  
 
 

80 -ประธานกรรมการ 
-กรรมการอิสระ 

76,500 หุน้/
0.03% 

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

          ปัจจุบนั 
          ปัจจุบนั 
         ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุปัน 
2536 – มี.ค. 2558 
2527 – ปัจจุบนั 
 
2512 - ปัจจุบนั 

-  องคมนตรี 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
-  ประธานกรรมการ 
-  ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการและ 
   กรรมการอิสระ 
-  ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วน 
    พระองค ์

- 
- มลูนิธิมหาวชิราลงกรณ์ 
-  มลูนิธิอานนัทมหิดล 
- บจ.ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
- บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- ส านกังานจดัการทรัพยสิ์น 
  ส่วนพระองค ์

นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี   
*   **   ****   

62 -ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 
 

ไม่มี -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 

 

2558 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
 
2548 – 2555 
 

-กรรมการอิสระ 
-ประธานคณะกรรมการ
บริษทั 
ท่ีปรึกษาส านกัผูช่้วย
ผูจ้ดัการใหญ่ การเงิน 
และการลงทุน 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 

-บริษทั Nok Scoot  Airlines จ ากดั 
-บริษทั Origin Property จ ากดั 
(มหาชน) 
-บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 
 
-บจ. SCG Accounting Service  
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/57 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายบุญยง ตนัสกลุ 
**** 

50 -กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

ไม่มี - ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 
- Northwestern University 
Kellogg Graduate School of 
Management, Certificate in Executive 
Development Program 
- Sanno Institute of Management 
   Thai-Japanese Technological  
   Promotion Association, Certificate  
   of Introductory Manufacturing 
   Management 

 

2556 – ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุปัน 
2552 –  2555 
2551 – 2552 
2550 – 2551 
 
2550-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 
2547 – 2549 
 
2546 – 2547 
2535 - 2546 

-กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
-รองประธานบริหาร 
- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ, ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูจ้ดัการประจ าประเทศ
ไทย 
- ผูจ้ดัการทัว่ไป 
- ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และ   
   การตลาด 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  
- ซิงเกอร์เอเชีย 
- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั 
- บริษทั ซิงเกอร์ (โบรกเกอร์) 
- บจ. อิมเมชัน่ (ประเทศไทย)  
- บจ. ไซเบอร์ดิกส์เทคโนโลย ี
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง 
*  **  ***   ****    

70 -กรรมการอิสระ 
-ประธาน
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

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

-  Postgraduate Practical 
   Certificate in Law 
   University of Singapore 

2555 – ปัจจุปัน 
2548 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2556 - 2557 
2540 – 2547 
2540 – 2546 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการธนาคาร/
กรรมการ อิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
, ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษทัภิบาล 
- กรรมการอิสระ 
- Partners 
- Managing  Partners 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
 
- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
- บมจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  
- Linklaters  
- Linklaters  
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/57 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** **** 

54 -กรรมการอิสระ 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ไม่มี - รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท พฒันศาสตร์
มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2555 – ปัจจุปัน 
2552 – ปัจจุบนั  
 
2546 – ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
 
- รองผูอ้  านวยการ 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บมจ. อาพีซีจี 
- บมจ. สมัมากร 
- บจ. เพียวสมัมากรเวลลอปเมนท ์
- บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั 
- บมจ. ไทยประกนัภยั 
- บมจ. สุวรรณชาต ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
- บจ. มงคลชยัพฒันา 
- ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วน
พระองค ์
- โครงการพฒันาส่วนพระองค ์

นายโทไบอสั โจเซฟ บราวน์ 
 

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

2546 –ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2534 
2529 -2533 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- Board of Directors 
- Senior Vice President 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- UCL Asia Limited 
- General Oriental Investments 
- Asia Securities 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/57 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายกาวนิ จอห์น วอร์คเกอร์   
***   

45 -กรรมการ 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน   

1% of 
Singer Asia 

Limited 

- Wits University, South Africa,  
Bachelor of Commerce Degree 
- Wits University, South Africa,  
Bachelor of Accounting Degree 
- Chartered Accountant (South Africa) 
- Harvard University Graduate 
School of Business  
Strategic Retail Management 
- RAU University, South Africa – 
Diploma ‘Financial Markets & 
Instruments’ 

2555 – Present 
2549 – Present 
 
 
2548 – Present 
2547 – 2548 
2545 – 2546 
2538 – 2545 
 
 
2538-2538 
2534-2538 

- Director 
- Director 
- Member of Nomination 
and Remuneration 
Committee 
- President  & CEO 
- Managing Director  
- Managing Director    
- Chief executive  
(Previously Financial 
Director) 
- Marketing Manager 
- Audit and Corporate 
Finance 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
-  Singer Asia Limited 
- Ashton Chase Group Limited 
- First Prize Solutions (PTY) 
Limited 
- Profurn Limited 

 

 

- - First National Bank Limited 
- - KPMG 

 

นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  
**** 

57 กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

4,000 หุน้/
0.001% 

  - ปริญญาโท บริหารการเงิน   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิายาลยั 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                                                              
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
 

2555 – ปัจจุปัน 
2551 –ปัจจุบนั 
 
2550 - ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั
2550-2551 
 
2548 – 2550 
   
2538 –  2548 
 
 2532 – 2538 

- กรรมการ 
- กรรมการ ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
-  กรรมการ 
-  กรรมการ 
- รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
การเงิน 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี                                

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 -บจ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั  
- บจ.ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บจ. ยนิูไทยชิปยาร์ดและเอน็จิเนีย
ริงค ์
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บมจ. ยนิูไทยไลน ์



 
                          เอกสารแนบ 1 (Page 5 of 7) 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/57 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ช่ือ/สกลุ อายุ 

นายคณิศร  นุชนาฏ 59 ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 5,000 หุน้/ 
0.002% 

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ 
   สาขากฏหมายธุรกิจ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิายาลยั 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต          
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ก.ค. 54 – ปัจจุบนั  
 2552 – ก.ค. 54 

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

- ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย  
- ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและ 
   การตลาด 
- ผูอ้  านวยการฝ่าย
ปฏิบติัการ  
- ท่ีปรึกษาโครงการ  
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด
สินคา้พิเศษ 
 

 

 

 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บจ. เจอาร์ ซินเนอร์จ้ี 
- บจ. เพมโก ้อินเตอร์ไลท ์
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 

นายสยาม  อุฬารวงศ ์ 46 กรรมการผูจ้ดัการ ไม่มี 
 

- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั กรุงเทพฯ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวา่ง  
ประเทศ สาขาธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ มหาวทิยาลยัโนวา เซาท์
อิสเทิร์น มลรัฐ ฟลอริดา สหรัฐฯ 
 

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

- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายสินเช่ือ 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
- ผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาด 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บจ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/57 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ช่ือ/สกลุ อายุ 

นายสมพร กิจทวสิีนพนู 
 

45 ผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาด 
 

4,000 หุน้/ 
0.001% 

 

- บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ
ทัว่ไปมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
กรุงเทพฯ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ  สาขาบริหารธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัเซาท์
แบงค ์(โดยความร่วมมือกบั 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั), 
 ลอนดอน, ประเทศองักฤษ 
 

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

   
 
 
 
 

 
 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑอ์าวโุส 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 

นางสาวจนัทรจิรา    กอ้งทอ้งสมุทร์ 48 เลขานุการบริษทั
และผูจ้ดัการฝ่ายนกั
ลงทุนสมัพนัธ ์& 
ส่ือสารองคก์ร 

1,840 หุน้/ 
0.0007% 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสูตรพิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์วทิยาลยั  หลกัสูตร 
“กฎหมายและระเบียบปฏิบติั
ส าหรับเลขานุการบริษทั” 
- จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย หลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  Corporate Secretary 
Development Program รุ่นท่ี 2 
2.  หลกัสูตรพ้ืนฐานส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั รุ่นท่ี 
22  
3.  หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจด
ทะเบียน  
 

2551 – ปัจจุบนั 
 
 
2550 – 2551 
 
2547 – 2550 
 
 
2536 – 2547 
 
 

- เลขานุการบริษทั และ
ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ & ส่ือสารองคก์ร 
- ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ และส่ือสารองคก์ร 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและบริหาร 
- ผูจ้ดัการฝ่ายหลกัทรัพย ์
(นกัลงทุนสมัพนัธ์) & 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บมจ. ดี อี แคปปิตอล 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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หมายเหตุ 1.   * กรรมการอสิระ   (Independent Director) 
  2. ** คณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) 
  3.             *** คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) 
  4.           **** ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

5.              กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพนักับบริษทัตามที่ก าหนดในหนังสือรับรอง 
6.                     ผู้บริหารทุกคนไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 
7.                กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงนิ 
 

  



 
 
                             เอกสารแนบ 2 

 

2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 
รายช่ือ 

  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

บริษทัย่อย 

บ. ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั 

นายบุญยง  ตนัสกุล /, // /, // /, // /, // 
นายไพฑรูย ์ ศุกร์คณาภรณ์ /. // / / /, // 
นายสยาม  อุฬารวงศ ์ - /, //  - / 
นายคณิศร  นุชนาฏ // - /, // // 
นายสมพร  กิจทวีสินพูน // - - // 

 
หมายเหตุ:- /     =  กรรมการ 
  x    =  ประธานกรรมการ 
  //    =  คณะฝ่ายจดัการ 
 
   



เอกสารแนบ 3 

ช่ือ    นายณรงคเ์ดช  เกตุสงคราม  

ต าแหน่งปัจจุบัน     ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน    ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วุฒิการศึกษา Education: 

2536 - 2538  - ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

การท างาน Working Experience: 

1/1/2014 - ปัจจุบนั  - ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

1/1/2012 – ปัจจุบนั              - ประธานผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานซิงเกอร์ จ ากดั 

1/1/2012 - 31/12/2013  - ผูช่้วยผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

1/1/2010 – 31/12/2011  - หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

1/1/2009 – 31/12/2009  - หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

10/7/1995 - 31/12/2008  - เจา้หนา้ท่ี ตรวจสอบภายใน บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

อบรมหลกัสูตร 

27 – 29 /5/2013 - “หลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”  

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 

17 – 18 /5/2012 - “Internal Audit Management” การบริหารงานตรวจสอบภายใน กบั Audit 

Committee สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 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 - “การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน” หลกัสูตรท่ี 1 รุ่น 28 สมาคมนกับญัชีและ  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

สถานทีต่ิดต่อ : บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทร 089 6914725  

Email:NarongdejK@Singerthai.co.th 
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