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ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกจิ 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  “บริษทั”  เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  
“ซิงเกอร์” เช่น จกัรเย็บผา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัจ าหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย์ เช่น ตูแ้ช่ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู ้ เติมน ้ามนัแบบหยอดเหรียญ เคร่ืองท า
น ้ าหวานเกล็ดหิมะ และเป็นตวัแทนจ าหน่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ียี่ห้อต่างๆ  เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกคา้บา้น และกลุ่มลูกคา้เชิงพาณิชย ์ ผ่านร้านคา้ปลีก ซ่ึงเป็น
สาขาของบริษทัเอง และผ่านทางตวัแทนจ าหน่ายต่างๆ   มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซ้ือ 
โดยบริษทัให้เช่าซ้ือผ่านทาง 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
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การพ่ึงพาลกูคา้ครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว 

 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 บริษทัไดใ้หมี้การมุ่งเนน้ น าระบบขออนุมติัเครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) โดย
ผ่านศูนยอ์นุมติัเครดิต (Center Credit Officers) จนท าให้ยอดขายสินคา้ของบริษทัลดลงไป
ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกบัปีก่อน  แต่บริษทัก็ยงัคงมุ่งเนน้ท่ีจะท าต่อไปเพ่ือให้ได้
บญัชีเช่าซ้ือท่ีมีคุณภาพ 

- ปี 2554 เป็นปีท่ีบริษทัไดข้ยายตลาดเขา้สู่กลุ่มผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการรายเลก็
ในต่างจงัหวดัอย่างมีนยัส าคญั  สัดส่วนการขายสินคา้เขา้สู่ตลาดน้ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั เช่น 
กลุ่มตูแ้ช่ทั้งตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่แขง็ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน ์เป็นตน้ 

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

- ปี 2555 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายลูกคา้กลุ่มครัวเรือนท่ี 60% และกลุ่มผูป้ระกอบเชิง
พาณิชยท่ี์ 40% โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่เคร่ืองด่ืมและตูแ้ช่แข็งมีสัดส่วนการขายมากเป็น
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อนัดบัหน่ึง ตามดว้ยเคร่ืองซกัผา้และเคร่ืองปรับอากาศ และในปีต่อๆไป บริษทัฯ  ก็ยงัคงมุ่งมัน่ท่ี
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 

- ปี 2558 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัในระหว่างปีไดแ้ก่ Singer (Thailand) B.V. (ถือหุน้ร้อยละ 40.0) 
เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนในประเทศเนเธอร์แลนด ์จนถึงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 
และ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 Singer (Thailand) B.V. ไดข้ายหุน้ทั้งหมด และบริษทั เจ มาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ไดซ้ื้อหุ้นบริษทั ร้อยละ 24.99  จึงเป็นผลให ้
บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

- บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  ไดด้ าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้งส้ิน 4 ลา้นบาท (จ านวนหุ้นสามญั 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 
บาท) โดยมี บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

 
 
 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 

 

 
 ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 4 

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- -99.88% Owner Ship- -99.99% Owner Ship-

SINGER THAILAND GROUP

Singer Thailand PCL.
(STL)

-               99.99% 

-                                          
                                         

-               99.88%

-                        

-               99.99% 

-                   

   �              
(Boonyong Tansakul)

                      
(Chief Executive Officer)

               
                  - -

 
บริษทัย่อย 

•    บริษทั ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด    

บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)  จ ากดั  (SLL)  จากรากฐานการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ของซิงเกอร์ โครงสร้างรากฐานท่ีส าคญัอีกจุดหน่ึงของบริษทั คือจุดแขง็ของความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจเช่าซ้ือ  
คณะผูบ้ริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในจุดแข็งดงักล่าว ซิงเกอร์จึงได้ท าการจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 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.  
โดยไดมี้การรับโอนธุรกิจเช่าซ้ือ รวมทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบับญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือสินคา้ทั้งหมด  และด าเนินธุรกิจใหเ้ช่า
ซ้ือสินคา้ต่อจาก บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้จาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศ
ไทย  เม่ือวนัท่ี  26  พฤศจิกายน  2555  ท่ีผา่นมาเพ่ือใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือในผลิตภณัฑต่์างๆ ภายใต ้ แบรนดซิ์ง
เกอร์  อีกทั้งยงัสามารถท่ีจะขยายธุรกิจเช่าซ้ือไปยงัสินคา้ภายใตย้ี่หอ้อ่ืนๆ ส าหรับกลุ่มลูกคา้ทั้งภายในกลุ่มธุรกิจ
ซิงเกอร์ และลกูคา้ทัว่ไป รวมถึงการขยายตวัไปยงัธุรกิจการใหสิ้นเช่ือต่างๆ ในอนาคต เพ่ือความเติบโตท่ีย ัง่ยืน  

ทั้งน้ีเพ่ือให้การคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีคุณภาพและมีมาตราการให้สินเช่ือท่ีดี บริษทั  ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศ
ไทย)  จ ากดั  จึงเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั เต็มรูปแบบเม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2556  
ท าใหส้ามารถ ด าเนินการตรวจสอบเครดิตลกูคา้ไดท้ั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
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 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 และกลุ่มลูกคา้ทัว่ๆไป ซ่ึง
ตอ้งการในส่วนของสินคา้ภายใตย้ี่หอ้ซิงเกอร์ หรือยี่หอ้อ่ืนๆ อาทิเช่น สินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูเ้ติม
เงินหยอดเหรียญอตัโนมติั  ตูน้ ้ามนัหยอดเหรียญอตัโนมติั ฯลฯ ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย ์

 นอกจากน้ี ทางบริษัทยงัสนใจท่ีจะขยายสินเช่ือการซ้ือสินค้าบางประเภทเป็นลกัษณะสินเช่ือบุคคล 
เน่ืองจากสินคา้บางประเภทไม่เหมาะท่ีจะท าสัญญาแบบเช่าซ้ือท่ีตอ้งมีการยึดคืน ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

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

1. สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการการเช่าซ้ือสินคา้ และบริการยี่หอ้ซิงเกอร์  
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
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ธุรกิจดา้นการบริการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่หอ้ พร้อมทั้งจดัจ าหน่ายอะไหล่ ภายใตก้าร
ควบคุมของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้ งน้ีบริษัท มีจุดมุ่งหมายในการบริการท่ีเป็นหน่ึง 
เปรียบเสมือนช่างขา้งบา้นคุณ  

ปี 2559 การด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในเชิงรุกเนน้การให้บริการท่ีรวดเร็ว ภายใตก้ารลงทุนระบบ
โปรแกรมใหม่ ท่ีสามารถตรวจสอบงานไดทุ้กสถานะและทนัที (Real Time) มีการสร้างระบบรองรับงานบริการและ
อะไหล่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน สามารถควบคุมตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยระบบ
บาร์โคด้   ขยายเครือข่ายงานบริการไปยงัโครงการใหญ่ งานประมูลภาครัฐ โรงงาน โรงแรม และรีสอทร์ต่างๆ 
รวมถึงวางระบบการขายอะไหล่แทซิ้งเกอร์ และอะไหล่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่หอ้ 

 ในส่วนดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัไดพ้ฒันาช่างใหไ้ดม้าตราฐานฝีมือแรงงาน หลกัสูตร ช่างไฟฟ้าใน
อาคารระดบั 1 และหลกัสูตร แอร์พานิชขนาดเลก็ระดบั 1 เพ่ือใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีกระทรวงแรงงานบงัคบัใช ้
และมีการอบรมสินคา้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง   รวมถึงมีการสร้างช่างรุ่นใหม่ทดแทนช่างรุ่นเก่าแบบประสานต่อเน่ืองโดย
บริษัท  มีข้อตกลงการท าสัญญาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กับ
สถานศึกษา ในส่วนของภาคใต ้ภาคอีสานและภาคเหนือ 

ภายใตส้ายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนยก์ลางการบริการ และประสานงาน โดยมีช่างบริการ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และทุกจงัหวดั จ านวน 201 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
กวา่ 200 สาขาท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นงานบริการกบับริษทั SSPL ไดอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ถึง  

•    บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  
บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั ประกอบธุรกิจตวัแทนขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตใหแ้ก่บริษทัประกนัภยั 

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

บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  ไดด้  าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 ปัจจุบนัมีทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้งส้ิน  4  ลา้นบาท  (จ านวนหุน้สามญั 40,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท) โดยมี บริษทั ซิงเกอร์ 
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 99.99 

1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไดท้ าการประกอบธุรกิจร่วมกบับริษทั เจมาร์ท 

จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่โดยตรงของบริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
โดยบริษทัจะท าธุรกิจดา้นต่างๆ กบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั(มหาชน) ตามความจ าเป็นและสมควรโดยเป็นไปตามกรอบ
การท างานตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัก าหนด เช่น การขายสินคา้กลุ่มโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดย ซ้ือผ่านบริษทั       
เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นการสั่งซ้ือเพ่ือให้ไดร้าคาดีท่ีสุดจากผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงดา้นภาพลกัษณ์ และคุณภาพ  
เพ่ือให้การขายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถขยายตวัไดม้ากข้ึนในฐานลูกคา้ของบริษทั และสามารถเพ่ิมยอดขายได้
อยา่งต่อเน่ือง  สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้ของบริษทั  อีกทั้งไดมี้จา้งบริหารลูกหน้ี และติดตามหน้ีกบับริษทั เจ
เอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าวตกลงท่ีจะให้บริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ี 
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ตามแต่ท่ีประเภทของลูกหน้ีท่ีจะตกลงกนั ในการน้ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าบริการ ในอตัราตามท่ีระบุในสัญญา 
สญัญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2558  
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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 3,000 คน กระจายตามสาขามากกว่า 209 สาขาทัว่
ประเทศไทย ซ่ึงถือวา่บริษทัมีเครือข่ายการกระจายสินคา้ จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น และสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์
ครอบคลุมไปทัว่ทุกภาคในประเทศไทย 

ส าหรับสินคา้ซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภณัฑด์งัน้ี :- 

ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ได้แก่:- 

•    ผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ เช่น จกัรเยบ็ผา้ เข็มจกัร น ้ ามนัหล่อล่ืนอเนกประสงคช์นิดหยอด และแบบสเปรย์
พ่น กรรไกร เป็นตน้ 

•   ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ เตาแก๊ส เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 
•    ผลิตภณัฑก์ลุ่มภาพ และเสียง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) ชุดจานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดิจิตอล และ

โฮมเธียเตอร์ เป็นตน้ 
ผลติภัณฑ์เชิงพาณิชย์  ได้แก่:- 
• กลุ่มตู้แช่ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู ้แช่เคร่ืองด่ืม ตู้แช่เบียร์ ตู ้แช่ไวน์ ตูแ้ช่ไอศครีม ตู้แช่เบเกอร่ีและเคร่ืองท า
น ้าหวานเกลด็หิมะ  

• กลุ่มสินคา้หยอดเหรียญ เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ ตูน้ ้ าด่ืม
หยอดเหรียญ ตูเ้ติมลมหยอดเหรียญ และตูจ้  าหน่ายสินคา้อเนกประสงคห์ยอดเหรียญ เป็นตน้ 

• สินคา้เคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน ้า และเคร่ืองพ่นยาสะพายหลงั 

ในช่วงคร่ึงปีหลงั บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นใหญ่รายเดิม คือ SINGER 
(Thailand) B.V. ท่ีถือหุน้ 40% ไดข้ายหุ้นท่ีถืออยู่ออกไปทั้งหมด บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่รายใหม่ คือ มีสัดส่วนการถือหุ้น 24.99% ในช่วงคร่ึงปีหลงั บริษทัไดน้ าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เขา้มาจ าหน่ายใน
ช่องทางการจ าหน่ายของบริษทั ทั้งในรูปแบบการขายผ่านหนา้ร้านซิงเกอร์จ านวน 10 สาขา และการขายผ่าน
เครือข่ายร้านซิงเกอร์ทัว่ประเทศในรูปแบบ Direct Sales บริษทัฯไดจ้ าหน่ายโทรศพัท ์Smart Phone ของ Samsung 
เป็นหลกั ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีการขาย การกระจายสินคา้  และการเกบ็เงินใหม่ใหส้อดคลอ้งและรองรับ
การจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีแตกต่างจากการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 

นอกจากน้ีบริษทั ยงัไดรั้บประโยชน์จากธุรกิจบริหารหน้ีของบริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั 
(มหาชน) ในการบริหารลกูหน้ีเช่าซ้ือ และตามเกบ็หน้ีคา้งช าระของบริษทัอีกดว้ย 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างในคร้ังน้ี เป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัอีกจุดหน่ึงของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการ
ผนึกก าลงักบัผูถื้อหุน้รายใหม่ น าจุดแขง็ของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกนัเพ่ือขยายฐานธุรกิจเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต  

 ดงันั้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทันบัตั้งแต่ช่วงคร่ึงปีหลงัเป็นตน้มา ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีจดั
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จ าหน่ายภายใตผ้ลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุ่ม
สินคา้ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น และผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์และท่ีเพ่ิมเติมเขา้มาคือ
ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้อ่ืนๆ เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Samsung, Lenovo รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ  

 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 

2558/2015 
 

% 2557/2014 
 

% 2556/2013 
 

% 

เคร่ืองซกัผา้ / Washing Machine 364,211 11 390,774 11 441,932 12 
ตูเ้ยน็ / Refrigerator 303,036 10 307,664 9 322,808 9 
ตูแ้ช่ / Freezer 647,604 20 757,756 22 844,032 23 
โทรทศัน ์/ Television 329,100 10 348,507 10 374,050 10 
จกัรเยบ็ผา้ / Sewing Machine 98,768 3 102,750 3 109,583 3 

เคร่ืองปรับอากาศ / Air Conditioner 487,323 15 343,359 10 484,009 13 
ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ / ATVM     405,912 13     556,480 16     459,167 13 
ตูเ้ติมน ้ามนัแบบหยอดเหรียญ/       
Petrol Vending Machine 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี / Mobile Phone 

368,866 
 

52,318 

12 
 
 

483,233 
 

- 

14 
 
- 

347,627 
 

- 

10 
 
- 

รวมมลูค่าการจ าหน่ายในประเทศ 3,057,138 94 3,290,523 95 3,383,208 93 
ผลิตภณัฑอ่ื์นในประเทศ 178,202 6 171,074 5 241,310 7 
มลูค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ - - - - - - 
รวมรายได้จากการขายและดอกเบีย้รับฯ   3,235,340 100 3,461,597 100 3,624,518 100 

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

 -6.54% -4.49% 22.84% 
 

หมายเหตุ     บริษทัด าเนินธุรกิจขายสินคา้ในส่วนงานทางธุรกิจเดียว และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 
             ในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
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โครงสร้างรายได้บริษัทย่อย  
 

      

     

        ( หน่วย:พนับาท )  

ประเภทธุรกจิ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2558 % ปี 2557 % 

รายได้จากการขาย  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 2,493,910 73.5 2,639,718 74.4 
ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนช าระ 

 
  

 
  

 
  

- บ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  (SLL) SLL 99.99 741,430 21.8 821,879 23.2 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 

 
0.0 

 
0.0 

รายได้จากธุรกจิบริการ 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 99.88 121,029 3.6 58,035 1.6 
- บ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั  (SSPL) SSPL 99.88 20,838 0.6 16,578 0.5 
รายได้จากนายหน้าประกนัชีวติ 
- บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  (SBL) SBL 99.99 216 0.0 304 0.0 
รายได้อืน่ๆ 

 
  

 
  

 
  

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 13,282 0.4 10,423 0.3 
- บ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  (SLL) SLL 99.99 3,257 0.1 1,696 0.0 
- บ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั  (SSPL) SSPL 99.88 566 0.0 258 0.0 
- บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  (SBL) SBL 99.99 30 0.0 39 0.0 

รวม 3,394,558 100.0 3,548,930 100.0 

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 เคร่ืองรับโทรทศัน์แบบ แอลอีดี ทีวี ขนาด ตั้งแต่ 22, 32, 42 และ 50 น้ิว แอลอีดี 
ทีวทุีกรุ่นรองรับสญัญาณแบบดิจิตอลได ้
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 กล่องรับสัญญานทวีแีบบ 
 ดจิติอล (Digital Set Top Box) 

กล่องรับสญัญานทีวแีบบดิจิตอล สามารถรับสญัญาณแบบดิจิตอล ใชส้ าหรับ
เคร่ืองรับโทรทศัน์รุ่นเก่าท่ีไม่รองรับการรับสญัญานแบบดิจิตอล 

 เคร่ืองซักผ้า   
         แบบ 2 ถงั ก่ึงอตัโนมติั 
 
        แบบถงัเด่ียว อตัโนมติั 

 
ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 7.5 – 14 กิโลกรัม มีสีสรรสวยงาม 
 
ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 9.0 กก.ถึง 11 กิโลกรัม โดยมีระบบ Low 
Water Pressure ซกัผา้ไดแ้มน้ ้ าไหลเบาในรุ่น 9 และ 10.5 กิโลกรัม  

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

 
-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 – 32 ลวดลาย สามารถปรับเป็นฟรีอาร์ม ปรับต าแหน่งเข็มได ้ใส่เข็ม
ทางเดียว ตีนกดผา้แบบงบัติด 
  
-   ความเร็วรอบสูงสุด 4,500 รอบต่อนาที เหมาะส าหรับเยบ็ผา้บางถึงผา้ค่อนขา้ง
หนา ระบบน ้ ามนัหล่อล่ืนอตัโนมติั 
-   เยบ็ไดท้ั้งแบบฝีเขม็ตรงและแบบฝีเข็มซิกแซ็ก สามารถท ารังดุม มว้นริมแบน
และเย็บซิปได้ เหมาะส าหรับผ้าบางและหนาปานกลางในการตัดเย็บผ้า
อุตสาหกรรม 
 
-   เยบ็ซิกแซ็กริมผา้ 5 เส้นความเร็วรอบสูงสุด 5,500 รอบต่อนาที มีระบบหล่อ
เยน็พิเศษบริเวณเขม็ท าใหเ้ขม็ไม่เกิดความร้อนในขณะท่ีเยบ็ดว้ยความเร็วสูง 
 

 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 
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 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 

 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)  
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 

 โทรศัพท์เคลือ่นที ่ Samsung Galaxy S6 และ Galaxy S6 Edge สมาร์ทโฟนจอสัมผสัขนาด 5.1 น้ิว 
แบบ Super AMOLED ระบบปฏิบติัการ Android 5.0 (Lollipop) หน่วยความจ า 
32 GB  
Lenovo A536 สมาร์ทโฟนจอสัมผสัขนาด 5 น้ิว รองรับ 2 ซิมการ์ด (Dual Sim) 
ระบบปฏิบติัการ Android 4.4.2 (KitKat) หน่วยความจ า 8 GB.(ตวัเคร่ือง) 
รองรับการ์ดหน่วยความจ า micro SD สูงสุด 32 GB  
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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  
2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ

เพ่ือนบา้น เช่น ลาว กมัพชูา และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเนน้สินคา้จกัรเยบ็ผา้ พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง  สินคา้กลุ่มตูแ้ช่แขง็ ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่ไวน ์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 

ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ าหน่ายตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือไดม้ากกว่า 50,000 เคร่ือง บริษทัไดส้ร้างระบบ Server 
ข้ึนมาเพ่ือบริหารจดัการการเติมเงินผ่านเครือข่ายตูเ้ติมเงินของซิงเกอร์ บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายแอร์ไทม ์(Air 
time) ใหก้บัเครือข่ายผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือทั้ง 3 ราย คือ AIS, Dtac และ Truemove ซ่ึงสามารถสร้างรายได้
เพ่ิมเติมและเป็นฐานรายไดใ้หม่ของบริษทัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 บริษทัขายสินคา้ผ่านร้านสาขาของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนกว่า 209 สาขาทัว่ประเทศ มีเครือข่ายพนกังานขาย
กว่า 3,000 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
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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 2558 อยู่ท่ีประมาณ 2.7 – 2.9%  การบริโภคภาคเอกชนยงัไม่ฟ้ืนตวั จากรายได้

เกษตรกรท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า หน้ีครัวเรือนท่ียงัอยู่ในระดบัสูงกดดนัการใชจ่้ายภาคครัวเรือน การลงทุนในช่วง 2 ไตรมาส
สุดทา้ยของปีลดลง การส่งออกยงัคงหดตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองทั้งจากการชะลอตวัของอุปสงค์ภายนอกและปัจจยัเชิง
โครงสร้าง เช่น การยา้ยฐานการผลิต ส าหรับปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตดีข้ึน จากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีจะเห็นผลมากข้ึน มีงบประมาณลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 20% จะช่วยกระตุน้การลงทุนของภาคเอกชน 
แต่รายไดค้รัวเรือนภาคการเกษตรจะยงัคงอยู่ในระดบัต ่าจากราคาสินคา้ในตลาดโลกท่ียงัอยู่ในสภาวะทรงตวัและยงัมี
ภาระหน้ีครัวเรือนท่ีสูง 

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 – 4,000 บาท พร้อมทั้งการผอ่นสบายๆ และการบริการอย่างยอดเยี่ยมกบัร้านสาขา
ซิงเกอร์ท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัในการขยายตลาดของสินคา้ทุกชนิดท่ีบริษทัจดัจ าหน่าย 

จกัรเยบ็ผ้า 
  สินคา้อุปโภคบริโภคหลายประเภทท่ีผลิตใชใ้นชีวิตประจ าวนั อาทิ เส้ือ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเทา้ 
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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) 

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 125 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 
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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 ผูผ้ลิตจะผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษทัโดยผูผ้ลิตหลกัซ่ึงผลิต
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นใหแ้ก่บริษทัไดแ้ก่:- 

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

2.    บริษทั พานาโซนิค แอพ็ไลแอน็ซ์ โคลดเ์ชน (ประเทศไทย) จ ากดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่
เคร่ืองด่ืม และตูแ้ช่ไวน ์  

 3.    บริษทั ไทยซมัซุง อิเลค็โทรนิคส์ จ ากดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ 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 ออนไลน์ จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์และตูเ้ติมน ้ ามนั
หยอดเหรียญ 

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 เจมาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) ในการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น โดยยี่ห้อหลกัท่ีจัดจ าหน่ายได้แก่ 
Samsung รุ่น Galaxy S6และ Galaxy S6 Edge ซ่ึงท าใหส้ามารถขยายกลุ่มฐานลูกคา้ของบริษทัเขา้สู่กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆได้
มากข้ึนดว้ย 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงคใ์หมี้การ
ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษทัไดพ้ฒันาอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบบประหยดัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถือ
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหน่ึง  ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายจึงเป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ่ง
ไปกว่านั้น ตูเ้ย็นของซิงเกอร์ไดพ้ฒันาอีกขั้นโดยใช้น ้ ายาท าความเย็นท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และไม่ท าลายชั้น
บรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซ่ึงมีค่าในการท าลายโอโซนเป็นศูนย ์ 

เน่ืองจากบริษทัไม่มีโรงานผลิตสินคา้ แต่ใชวิ้ธีการสั่งซ้ือสินคา้ดว้ยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
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Manufacturer) จากโรงงานท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ และหลีกเล่ียงการสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
โดยบริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินคา้ (Quality Assurance) เพ่ือคดักรองสินคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน  และ
บริษทัมีนโยบายเลือกโรงงานท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและในเร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

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 โดยบริษทัยึดหลกัการในการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี  
 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

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

 - การบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงโดยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ โดยมีการจดัตั้ งฝ่าย
บริหารความเส่ียงองคก์รซ่ึงความเป็นอิสระในการท างานโดยรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบ  และ
มีการจดัตั้งทีม Risk Owner ซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีควบคุมรับผิดชอบในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระและเช่ือถือได ้ รวมทั้งการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใตร้ะดบัท่ี
ยอมรับได ้

 - การมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร จะท า
หนา้ท่ีก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตแ้นวทางท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

 - การบริหารความเส่ียงโดยรวมความเส่ียงทุกประเภทที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกรรม โดยการบริหาร
ความเส่ียงควรค านึงถึงการบริหารความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกรรม อีกทั้งยงั
จะตอ้งครอบคลุมถึงทุกระดบังานภายในองคก์ร 

 - การวดัผลงานโดยปรับความเส่ียงของหน่วยธุรกจิ  โดยหน่วยงานธุรกิจไดมี้การแต่งตั้ง Risk Owner ซ่ึง
จะเป็นผูก้ารประเมินความเส่ียงในหน่วยงาน การปรับเปล่ียนงานตามประสิทธิภาพของการท างานท่ี
ปรับหลงัจากไดรั้บการประเมินความเส่ียงแลว้ รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ 
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 กระบวนการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล บริษทัจึงมีกระบวนการบริหารความเส่ียง  

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 เป็นขั้นตอนของการรายงานความเส่ียงประเภทต่างๆ อยา่งครอบคลุม ซ่ึงจะตอ้ง
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 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 าหน่ายสินค้า ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จักรเย็บผ้า ตู ้แช่  ตู ้เ ติมเงิน

โทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีเป็นสินคา้ท่ีมีการ
แข่งขนักนัสูงตอ้งอาศยัการพฒันาดา้นเทคโนโลยีไปตามวงจรของสินคา้แต่ละชนิดอยู่ตลอดเวลา แต่เน่ืองจากบริษทั
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตดงันั้นความเส่ียงในดา้นเทคโนโลยีจึงไม่ไดมี้ผลกระทบโดยตรงกบักลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั  ประกอบกบับริษทัไดมี้การสืบหาผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตสินคา้ และบริการ แต่ไม่มีช่องทางการจ าหน่ายหรือตอ้งการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหค้รอบคลุมทัว่
ประเทศท่ีบริษทัสามารถเขา้ไปช่วยเหลือพร้อมทั้งเชิญมาเป็นพนัธมิตรทางการคา้ จึงท าให้สินคา้ของบริษทัมีการ
พฒันาไปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นบริษทัไดมี้การตั้งส ารองสินคา้ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพเพ่ือรองรับความเส่ียง
ดงักล่าวบางส่วนท่ีจะมากระทบกบังบการเงินของบริษทั รวมถึงขยายฐานลูกคา้กลุ่มโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไปยงักลุ่ม
ลกูคา้ท่ีมีเงินเดือนประจ าเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองรายไดแ้ละคุณภาพของลกูคา้  
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2.    ดอกเบ้ียรับจากการใหเ้ช่าซ้ือ ซ่ึงระบุไวใ้นสญัญาเช่าซ้ือในอตัราคงท่ี ณ วนัท่ีท่ีไดมี้การท าสัญญาเช่าซ้ือ 
ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูซ่ี้งถือเป็นตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท่ีเกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อนัถือเป็นความเส่ียงของตน้ทุนทาง
การเงินของกลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุน้ีกลุ่มบริษทัจึงไดใ้หมี้การบริหารการกูย้ืมเงินจาก ธนาคารสถาบนัการเงินและการ
ออกห้นกูท้ั้งระยะสั้นและระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีคงท่ีและผนัแปรเพ่ือให้เหมาะสมกบัลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งมูลค่า
และระยะเวลาของบริษทั 

3. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ การใหบ้ริการหลงัการขาย (After Sale Service) เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
ธุรกิจท่ีซิงเกอร์ไดด้ าเนินการมาโดยตลอดจนถือเป็นจุดแข็งท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจมาเลือกซ้ือสินคา้ซิงเกอร์ แต่การ
ให้บริการดังกล่าวน้ีนั้น ก็มีความเส่ียงของการท่ีไม่สามารถให้บริการได้ทันตามความต้องการของลูกค้า อัน
เน่ืองมาจากจ านวนช่างบริการท่ีไม่เพียงพอ และการขาดอะไหล่ในการใหบ้ริการจนเป็นเหตุท าให้ลูกคา้ขาดความ
เช่ือมัน่และเปล่ียนใจไปเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้อ่ืนแทน ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯจึงไดมี้การจดัตั้ง บริษทั 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 บริษทัจึงไดมี้การจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ข้ึนจากโครงสร้างการบริหารของฝ่าย
ควบคุมและพฒันาสินเช่ือ (Credit Control and Development Department) ท่ีแยกเป็นอิสระจากการขาย และการเก็บ
เงินจากเดิม เพ่ือใหก้ารท างานสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน สินเช่ือเช่าซ้ือทั้งหมดจะตอ้งมีผูค้  ้าประกนัหรือหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนั  หลงัจากท่ีบริษทัไดใ้หมี้การตรวจสอบเครดิตของลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการขาย โดยแผนกอนุมติัเครดิตก่อนขาย 
(Credit Control Officers)  อนัเป็นผลท าใหย้อดขายของบริษทัลดลงมาก็ตาม บริษทัก็ยงัคงใหมี้การตรวจสอบเครดิต
ของลูกคา้ก่อนขายต่อไป พร้อมทั้งยงัใหมี้การขยายการตรวจสอบเครดิตก่อนขายเพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือให้ไดบ้ญัชีใหม่ท่ีมี
คุณภาพ และยงัให้มีการพฒันาปรับปรุงฐานขอ้มูลของลูกคา้ และวิธีการปฏิบติัการดา้นสินเช่ือ  ให้มีความถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีเช่าซ้ือ พร้อมทั้งให้มีการตั้งส ารองความ
สูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีอย่างต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัความระมดัระวงัโดยใหมี้การตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ
ทนัทีท่ีมีการขายเช่าซ้ือ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบังบการเงิน 

ในดา้นการก ากบัดูแล นอกจากบริษทัยงัคงเน้นให้มีการปฏิบติัตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero 
Tolerance) ท่ีเร่ิมน ามาใชต้ั้งแต่ปี 2553 แลว้บริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้การต่อสัญญาประกนัภยัพนกังานทุจริต (Employee 
Fidelity Insurance) กบับริษทัประกนัภยัเป็นประจ าทุกปี เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตภายใน
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องค์กร  ซ่ึงในปี 2559 บริษทัฯได้มีการปรับทุนประกันความซ่ือสัตยข์องพนักงานข้ึนตามต าแหน่งเพ่ือความ
เหมาะสม  

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 60.6% ของเงินกูท้ั้งหมดโดยมีหุ้นกูด้งักล่าวท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเท่ากบั 83.9% 
ส าหรับสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) ของ
บริษทั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 เท่ากบั 1.6 เท่าอนัประกอบดว้ยเงินกูร้ะยะสั้น เงินกูร้ะยะยาว และหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด
ช าระคืนภายในหน่ึงปีเท่ากบั 865.4 ลา้นบาทโดยมีความเส่ียงในการก่อหน้ีของบริษทั(Leverage Ratio) เท่ากบั1.12 
เท่าซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัต ่า 

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

             ความเส่ียงจากการปฎิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงิน (Covenant) /ผิดนดัช าระหน้ี/ภาระการลงทุนในอนาคต ใน
การกูย้ืมทั้งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทุนนั้น ไดมี้การก าหนดเง่ือนไขส าคญัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัอนัไดแ้ก่ 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 : 1 และอตัราส่วนเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตอ้งไม่เกิน (Interest Bearing Ratio) ไม่เกิน 2:1 ซ่ึงจากงบการเงินส าหรับปี 2558 ล่าสุด บริษทักย็งัรักษาอตัราส่วนทั้ง
สองอยู่ในระดบัท่ีต ่า โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัอยู่ท่ี 1.12 เท่าและอตัราส่วนเงินกูท่ี้มี
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.65  เท่า  
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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 าใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบกบัผูบ้ริโภค
ได ้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 บริษทัก็จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอนั
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 
อีกทั้งร้านของบริษทันั้นตั้งกระจายไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศไทย อนัถือเป็นการกระจายความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน กล่าวคือหากมีภยัธรรมชาติเกิดข้ึนท่ีทอ้งท่ีหน่ึง ร้านอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในทอ้งท่ีอ่ืนก็ยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจต่อไป
ไดโ้ดยไม่หยดุชะงกั ยิ่งไปกวา่นั้นลกัษณะของการด าเนินธุรกิจของบริษทัก็อาศยัการเดินตลาด (Canvassing) ท่ีไม่ได้
เป็นการขายท่ีร้านเท่านั้น ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ไดท้ าให้การขายของร้านหยุดลงแมจ้ะเกิดน ้าท่วมท่ีร้านก็ตาม  
ดงัไดป้รากฏแลว้กบัเหตุการณ์น ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในหลายจงัหวดัในภาคกลางและกรุงเทพฯ ท่ีผ่านมา แต่ผลการขาย
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และการเกบ็เงินของบริษทักย็งัด าเนินต่อไปไดแ้ละกส็ามารถฟ้ืนตวักลบัมาอยูใ่นภาวะปรกติไดภ้ายในระยะเวลาสั้นๆ  
และเพ่ือเป็นการลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดกบัทรัพยสิ์น เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ บริษทัก็ยงัไดมี้การโอนความเส่ียงน้ี
ดว้ยการท าประกนัภยัท่ีเรียกวา่ All Risk กบับริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ดว้ย 

ความเส่ียงจากทรัพยากรบุคคล 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงของความส าเร็จของบริษทั และเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความ
เส่ียงต่อการด าเนินงานของบริษทัได ้เช่น การเกษียณอาย ุ การลาออก เป็นตน้ ท่ีอาจจะมีผลท่ีท าใหเ้กิดการหยุดชะงกั
ของธุรกิจได ้ บริษทัจึงไดใ้หค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคน และดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนกังานทุกคนเสมือน
หน่ึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั พร้อมสนบัสนุนใหท้ างานตามต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความสามารถ และ 
การบริหารความเส่ียง 
 บริษทัไดมี้การฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ บริษทัไดมี้การตั้งส ารองกองทุนพนกังาน
เกษียณอาย ุ(Retirement Funds) เพ่ือมิใหมี้ผลกระทบกบังบการเงินเม่ือมีพนกังานเกษียณอายเุกิดข้ึน 

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

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร  
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการหมายถึง ความเส่ียงเน่ืองจากความผิดพลาด หรือขั้นตอนการควบคุมไม่เพียงพอ

ในกระบวนการท างาน พนกังาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจยัภายนอก ซ่ึง
ท าใหไ้ดรั้บความเสียหายต่อรายไดห้รือบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัทั้งทางตรง 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 
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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 

ความเส่ียงจากสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และเคร่ืองหมายการคา้กบั Singer Asia 

Limited ซ่ึงสัญญาใหม่ฉบบัน้ีอา้งอิงสิทธิจากสัญญาให้ใชสิ้ทธิฉบบัหลกัระหว่าง Singer Asia Limited กบั The 
Singer Company Limited (Isle of Man) โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใชช่ื้อการคา้และเคร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อย
ละ 0.7 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 
กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสญัญาก่อน 

มีความไม่แน่นอนบางประการเกิดข้ึนเก่ียวกบัสิทธิทั้งหมดท่ี Singer Asia Limited ไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้และได้
อนุญาตต่อให้กบับริษทัภายใตส้ัญญาฉบบัใหม่คือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และช่ือทางการคา้ ขณะน้ีการเจรจา
ระหวา่งบริษทั Singer Asia Limited และตวัแทนเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ยงัคงด าเนินอยู่ ซ่ึงบริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า
จะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   

4.1 ทีด่ิน อาคาร และเคร่ืองจักร 

  จ านวนร้านสาขาทั้งหมด 209 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 
ดว้ยสญัญาเช่าท่ีมีอายกุารเช่า 3 ปีส้ินสุดสญัญาในวนัท่ี 14  มกราคม  2561  โดยในสัญญาเช่าก าหนดค่าเช่าพ้ืนท่ีรวม
เป็นเงิน  602,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการรวมเป็นเงิน 367,950 บาทต่อเดือน นอกจากนั้นก็จะมีการเช่าอาคาร
คลงัสินคา้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีบริษทัท าสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา  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. 2558 ของ บมจ.ซิงเกอร์ 
ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย มีจ านวนเท่ากบั  383,732,909.-  บาท     

4.2 บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
  - 

4.3 สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 สิทธิบัตร ไม่มี   

 เคร่ืองหมายการค้า 

สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 

 บริษทัมีสัญญากบั Singer Asia Limited ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียม
การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินคา้ที่ใชเ้คร่ืองหมาย 
“Singer” เท่านั้น และค่าธรรมเนียมการบริการเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นการตลาด การวางแผน การ
ออกแบบ วางแผนผลิตภณัฑใ์นจ านวนร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิ  

เม่ือวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2558 บริษทัและ Singer Asia Limited มีความเห็นร่วมกนัและออก
หนงัสือเพ่ือยุติสัญญาการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และค่าธรรมเนียมการบริการ  

สัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 
 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และเคร่ืองหมายการคา้
กบัทาง Singer Asia Limited ซ่ึงสัญญาใหม่ฉบบัน้ีอา้งอิงสิทธิจากสัญญาให้ใชสิ้ทธิฉบบัหลกัระหว่าง 
Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใชช่ื้อ
การคา้และเคร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อยละ  0.7 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีก าหนด
ระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอก
เลิกสัญญาก่อน 
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มีความไม่แน่นอนบางประการเกิดข้ึนเก่ียวกบัสิทธิทั้งหมดท่ี Singer Asia Limited ไดรั้บอนุญาตให้ใช้ 
และไดอ้นุญาตต่อให้กบับริษทัภายใตส้ัญญาฉบบัใหม่คือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และช่ือทางการคา้ 
ขณะน้ีการเจรจาระหว่างบริษทั Singer Asia Limited และตวัแทนเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ยงัคง
ด าเนินอยู่ ซ่ึงบริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้

 
 บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี  

 
4.4   เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
          รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี  

                                                                  

      ช่ือบริษทั            ประเภทกจิการและลักษณะธุรกจิ   ทุนที่เรียก       % การถอืหุ้น        มลูค่าเงินลงทุน  
                                              ช าระแล้ว                (ตามราคาทุน)  
                                    (บาท)                (บาท)   
บริษทัย่อย        
 
บริษทั ซิงเกอร์                ประกอบธุรกิจนายหนา้คา้    4,000,000       99.99       3,999,400 
(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 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย เหล่าน้ีจะยงัคงการถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเท่าเดิม 
ทั้งน้ีคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัย่อย เป็นผูบ้ริหารท่ีคณะฝ่ายจดัการคดัเลือกจากผูบ้ริหารภายใน
บริษทั ให้ท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลในการด าเนินงานของบริษทัย่อย   เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัในการ
ประกอบกิจการของบริษทั  บริษทั มีเงินลงทุนรวมในบริษทัย่อยเท่ากบั 1,458.99 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 43.66 ของสินทรัพยร์วม    
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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 

วนัที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 2558 
      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) ประกอบด้วยหุ้น

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

 (2) โครงการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 45 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2555 มีมติยืนยนัออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 750 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดสรุปดงัน้ี 

“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 บริษทั หลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

 (3) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR)  
 ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็น        

หลกัทรัพยอ์า้งอิง จ านวน  15,492,210 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.738  ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 
ซ่ึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้  อนัเน่ืองมาจาก บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ไม่ใช้
สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
  •    ปัจจุบันบริษทัไม่มหุ้ีนบุริมสิทธิ  
 

•    พนัธะผกูพนัของบริษทัเกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต  - ไม่มี 
 

•    ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจบัุน  
 

หุน้สามญัของบริษทั ปัจจุบนัซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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7.2 ผู้ถือหุ้น   
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  วนัที่ 16 มนีาคม 2559  มดีังนี:้-   

ล าดบัท่ี 
 

ช่ือ – สกลุ 
 

จ านวนหุน้ 
 

% ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
 

1 บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 67,499,900 24.99 

2 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 15,492,210 5.783 

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

4 บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 5,637,200 2.088 

5 กองทุนเปิด  กรุงไทย ซีเลค็ทิฟ อิควิตี ฟันด ์ 5,409,900 2.004 

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

7 นายอนุชา อาวีลาสกลุ 4,018,500 1.488 

8 นายดิเรก  ตาครู 3,556,900 1.317 

9 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 3,500,000 1.296 

10 บริษทั สหพฒันพิบูล  จ ากดั (มหาชน) 3,500,000 1.296 

11 นายกิตติ  งามมหรัตน ์ 2,644,200 0.979 

12 บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 2,450,000 0.907 

13 นายศิริศกัด์ิ  สนโสภณ 2,294,000 0.850 

14 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE 2,208,600 0.818 

15 นายสุชาย  ศรีปรัชญาอนนัท์ 2,005,400 0.743 

16 นางขนัทอง  อุดมมหนัติสุข 2,000,000 0.741 

17 นายเชาว ์ การะ 2,000,000 0.741 

18 นายณฐัชาต  ค าศิริตระกลู 1,980,000 0.733 

19 นายสมชาย  สาธิตอเนกชยั 1,608,000 0.596 

20 นายพีรนาถ  โชควฒันา 1,438,700 0.533 

21 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,383,770 0.513 

22 กองทุนเปิด กรุงไทย วีเลค็ทีฟ อิควิตี เพ่ือการเล้ียงชีพ 1,352,700 0.501 

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิตบุิคคล 

 บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

http://www.singerthai.co.th/
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7.3  การออกหลักทรัพย์อืน่ 
        ยงัไม่มีขอ้มลู 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล    
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ

ของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้ ส ารองตามกฏหมายและส ารองอ่ืนๆ ในแต่ละปี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลจะ
ข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต 

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปียอ้นหลงั  มีดงัน้ี:-  
                                                                   พ.ศ. 2558               พ.ศ. 2557              พ.ศ. 2556             (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล                                                -                                 -                             -                                     
เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                                        0.30                         0.53                         0.45                              
รวมเงินปันผลจ่าย                                       0.30                         0.53                         0.45            
มลูค่าหุน้ละ                                                                 1                             1                              1                                     

* ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 210 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 49 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

หมายเหตุ    1. บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 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 2558               พ.ศ 2557              พ.ศ. 2556             (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล                                                  -                                 -                              -                                     
เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                                     30.00          40.00                       25.00                                                    
รวมเงินปันผลจ่าย                                   30.00             40.00                       25.00                
มลูค่าหุน้ละ                                                    1,000.00                     1,000.00                   1,000.00                                                        

* ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 15 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 5 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 
เน่ืองจากบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษทัย่อยดงันั้นการ

จ่ายเงินปันผลจึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูถื้อหุน้ใหญ่ตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมายท่ีก าหนด 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 การจัดการ: โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 
พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวิทยา   รองประธานกรรมการ 
นายบุญยง ตนัสกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี   กรรมการอิสระ 
นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง  กรรมการอิสระ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการอิสระ 
นายวิชยั  กลุสมภพ   กรรมการ 
นายไพฑรูย ์ศุกร์คณาภรณ์    กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการตรวจสอบ 
  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง    กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง   ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา 
     ค่าตอบแทน 
นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

  นายพิพิธ พิชยัศรทตั                กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
  นายอดิศกัด์ิ   สุขมุวิทยา   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการบริหาร * 
นายอดิศกัด์ิ   สุขมุวิทยา   ประธานกรรมการบริหาร 
นายวิชยั  กลุสมภพ   รองประธานกรรมการบริหาร 
นายบุญยง   ตนัสกลุ   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา   กรรมการบริหาร 
นายสุพจน์  วรรณา   กรรมการบริหาร 
นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  กรรมการบริหาร 
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นางสาวศุภมาศ  ไข่แกว้   กรรมการบริหาร 
นายไพฑรูย ์ ศุกร์คณาภรณ์   กรรมการบริหาร  
นายสยาม  อุฬารวงศ ์   กรรมการบริหาร   
นางอรุณรุ่ง  ตนัเกียรติชยั   กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายบุญยง   ตนัสกลุ   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายไพฑรูย ์  ศุกร์คณาภรณ์  กรรมการบริหารความเส่ียง  
  นายคณิศร  นุชนาฏ **   กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายสยาม  อุฬารวงศ ์   กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายสมพร  กิจทวีสินพูน ***  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายเฉลิม  ชาโรจน์   กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
หมายเหตุ   * คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 209  เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 
        โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

** ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
*** ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559    

 
(โดยคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มข้ีอยกเว้นและเงือ่นไขใดๆ) 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิม
ตามความจ าเป็น  บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผิดชอบจะจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหนา้ กรรมการทุกท่านสามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2558 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัมี
การประชุมทั้งส้ินจ านวน 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ทั้งปี  4  คร้ัง และคร้ังพิเศษ 2 คร้ัง  ในการ
ประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละท่าน
ล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มลูในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ และบริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 
2558 จ านวน 1 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2558  ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได ้ 
ดงัน้ี 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2558 
 

รายช่ือกรรมการ 

                                                                           

วาระการด ารง

ต าแหน่ง 

การประชุม (ครั้ง) / ปี 

สามญัประจ  าปี 

ผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 

48 

คณะกรรมการ   

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. พลเรือเอก ม.ล. อศันี  ปราโมช เม.ย. 58 – เม.ย. 61 -/1 1/6 - - 
2. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง     เม.ย. 56 – เม.ย. 59 (ก) 1/1 5/6 3/4 4/4 
3. นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวทิยา *  *** เม.ย. 57 – เม.ย. 60 -/- 2/2 - 2/2 
4. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  เม.ย. 57 – เม.ย. 60 1/1 6/6 4/4 4/4 
5. นายวชิยั  กุลสมภพ *** เม.ย. 56 – เม.ย. 59 (ก) -/- 2/2 - - 
6.  นายบุญยง  ตนัสกุล  เม.ย. 58 – เม.ย. 61 1/1            6/6 - - 
7.  นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  เม.ย. 57 – เม.ย. 60 1/1            6/6 - - 
8. นายลกัษณะนอ้ย  พึ่งรัศมี ** เม.ย. 56 – เม.ย. 59 (ก) 1/1           6/6 4/4 2/2 

หมายเหตุ        *  กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุน้รายใหญ ่  
          **  กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
        *** ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 

(ก) กรรมการผูท่ี้จะพน้จากต าแหน่งตามวาระในเดอืน เม.ย 59  จะมีการเสนอช่ือเพ่ือถกูเลือกใหก้ลบัเขา้มา 
           ด  ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระใหมอี่กครัง้หน่ึง  ในการประชมุผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2559 ณ วนัท่ี 28 เม.ย 2559 น้ี  

8.2   ผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

  นายบุญยง ตนัสกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  นายไพฑรูย ์ ศุกร์คณาภรณ์   ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
  นางอรุณรุ่ง  ตนัเกียรติชยั *   ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

นายคณิศร  นุชนาฏ **   ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
  นายสมพร  กิจทวีสินพูน ***  ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
   

ฝ่ายบริหาร บริษทั ซิงเกอร์ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  

นายสยาม  อุฬารวงศ ์   กรรมการผูจ้ดัการ 
 

หมายเหตุ    *  แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558  เป็นตน้ไป  
** ลาออก เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
*** ลาออก เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
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แผนผงัองค์กร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3   เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การแต่งตั้ง นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์ เป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้
มีคุณวุฒิ 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
สนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ส าหรับคุณสมบติัขอ้มูลและประวติัของเลขานุการบริษทั น าเสนออยู่ในเอกสารแนบ 1 ส่วนเลขานุการ
บริษทั 

   

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปี 2558 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
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อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีเพ่ิม การพิจารณาไดเ้ปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก  “ รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ” ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้   

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
โดย จะพิจารณาจากผลการปฏิบติังานรายบุคคล  และเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทั  ประกอบกบัผลการ
ปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ของแต่ละฝ่ายงาน นอกจากน้ียงัมีการส ารวจ  เปรียบเทียบค่าตอบแทน
ของบริษทัชั้นน าซ่ึงอยูใ่นธุรกิจเดียวกบับริษทั  เพ่ือใหมี้ขอ้มลูท่ีเพียงพอกบัการก าหนดค่าตอบแทน   

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2558 : บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้ 

1.   ค่าตอบแทนกรรมการ :  ที่เป็นตวัเงนิ  

ช่ือ –สกุล 

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

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 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

170,000 

 

283,000 

  

กรรมการ 50,000 

 

503,000  

 

นายคริสโตฟอร์ จอห์น คิง ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

 

 

 - 

136,000 

283,000 

กรรมการ 

 

50,000 

 

469,000  

 

นายพิพิธ  พิชยัศรทตั  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

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:  ที่เป็นตวัเงนิ  

                                          รายการ 
 

พ.ศ. 2558 

          จ านวนราย         บาท 
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั  และเงินรางวลั           5 20,208,130.- 

4.     ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอืน่ ๆ 

                                          รายการ 
 

                      พ.ศ. 2558 
        จ านวนราย            บาท 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ           5       1,163,928.- 

หมายเหตุ   การเปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเป็นค่าตอบแทนรวม และจ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยค่าตอบแทน 
เป็นไปตามนิยามท่ีประกาศก าหนด และมีความสอดคลอ้งกบัจ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยตาม Organization Chart ของ
บริษทั 

5.    การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษทั และผู้บริหาร 
 
 

ช่ือ-สกลุ 

จ านวนหุ้น 

1 มกราคม 2558 
การซ้ือขายระหว่างปี 

31 ธันวาคม 2558 
ซ้ือเพิม่ จ าหน่าย 

1. พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี ปราโมช 76,500 - - 76,500 
2. นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา - - - - 
3. นายบุญยง ตนัสกุล - - - - 
4. นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรัศมี - - - - 
5. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง - - - - 
6. นายพิพิธ พิชยัศรทตั - - - - 
7. นายวิชยั กลุสมภพ 135,000 - 135,000 - 
8. นายไพฑรูย ์ศุกร์คณาภรณ์ 4,000 - - 4,000 
9. นายสยาม อุฬารวงศ ์ - - - - 
10. นายคณิศร นุชนาฏ 5,000 - - 5,000 
11. นายสมพร กิจทวีสินพนู 4,000 - - 4,000 
12. นางอรุณรุ่ง ตนัเกียรติชยั - - - - 
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โดยหากมีการเปล่ียนแปลงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวกรรมการ และผูบ้ริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน
เลขานุการบริษทัทราบ เพ่ืออ านวยความสะดวกและประสานงาน ในการจัดส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  นอกจากนั้น บริษทัยงัก าหนดให้มีรายงาน
ขอ้มลูการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

8.5  บุคลากร 
1. บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  3,696 คน  โดยเป็นพนกังานของบริษทัย่อย 375 คน  ในปี 2558  บริษทัได้

จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน  768.8 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานใน
บริษทัย่อยจ านวน  76.2 ลา้นบาท   ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่  เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพ  เงินโบนสั  เงินส่งเสริมการขายและเกบ็เงิน  เงินรางวลั  เงินสมทบประกนัสงัคม  เงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เงินสมทบกองทุนเงินสะสม   
 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน ปี 2558 

ประจ าปี  2558 
บริษทั  

ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัยอ่ย  
บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั ซิงเกอร์

เซอร์วิสพลสั จ ากดั 
พนกังานปฏิบติัการภาคสนาม/
บริการภาคสนาม (คน) 

 3,060 65 175 

พนกังานในส านกังานกลาง (คน) 248 72 59 
ผูบ้ริหาร (คน) 13 4 - 
จ านวนพนกังานรวม (คน) 3,321 141 234 
ค่าตอบแทน (ลา้นบาท)  692.5  34.0 42.1 
 

การบริหารจดัการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลกั ๆ ดงัต่อไปนี ้

1.  การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management: HRM) 
1.   การออกแบบและก าหนดหนา้ท่ีการท างาน ( Job Designing & Job Description ) จดัท าโครงการ 
       ทบทวนและออกแบบใบก าหนดหนา้ท่ีการท างานทุกฝ่ายงาน 
2. การวางแผนอตัราก าลงัพนักงาน ( Personnel Planning ) จดัให้มีการทบทวนและส ารวจจ านวน

พนกังานเพ่ือใหถู้กตอ้งกบัระบบขอ้มูลพนกังานในฐานทะเบียนประวติั ระบบ HRMS เพ่ือน าขอ้มูล
มาใชใ้นการบริหารจดัการในการวางแผนจดัท าอตัราก าลงัพนกังาน 

3. การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน ( Recruiting & Selecting ) ใชช่้องทางผ่านการหาพนกังานขายโดย
ตวัแทนขาย ผูจ้ดัการหน่วย หรือผูจ้ ัดการสาขา โดยบริษทัได้เพ่ิมช่องทางในการสรรหาโดยส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ทางอินเตอร์เนต หนงัสือสมคัรงานส่วนกลางและทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมกบักรมจดัหางาน
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เพ่ือคดัรายช่ือกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนดัแรงงาน การจา้งงาน การบรรจุพนกังาน และระบบ
ขอ้มลูทะเบียนประวติัพนกังาน (Hiring & Employee  History ) บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
พิจารณาบุคคลท่ีเขา้มาสมคัรงานในต าแหน่งต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดแต่ละต าแหน่งงาน  
รวมถึงการตรวจสอบประวติัทางการเงินก่อนเขา้งาน และด าเนินการจา้งงานให้เป็นไปตามระเบียบ
บริษทัโดยใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัการท างานและพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทย 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  บริษทัไดจ้ัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลกัการประเมินแบบ Performance Management : PM 
เพ่ือให้พนกังานและหัวหนา้งานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามให้ค าแนะน าระหว่างการ
ท างาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของแต่ะคนท่ีตั้งไว ้

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

6. การลาออก และการเลิกจา้ง บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัการท างานซ่ึงสอดคลอ้งตามท่ีกฏหมาย
แรงงานก าหนดไว ้ และมีแนวทางในการบริหารจดัการโดยยึดหลกัยติุธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

7. สวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ (Welfare & Other Benefits) บริษทัมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนกังานโดยจดัท าและมอบของท่ีระลึกกรณีท างานกบับริษทัมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป เพ่ือ
เป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานและแสดงการขอบคุณจากบริษทัท่ีไดอุ้ทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานกบับริษทัดว้ยดีตลอดมา บริษทัไดจ้ดัเงินช่วยเหลือดา้นค่า
รักษาพยาบาลครอบครัวให้กบัพนกังาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต 
อีกทั้งยงัคงจดัสวสัดิการพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกนัชีวิต ประกนั
อุบติัเหตุ เคร่ืองแบบพนกังาน จดัให้มีสินคา้ราคาพิเศษส าหรับพนักงาน โครงการผ่อนช าระสินคา้
ราคาพิเศษส าหรับพนกังาน มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานซิงเกอร์  มีการจดัตั้งสหกรณ์
ออมทรัพยพ์นักงานเพ่ือเป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกูย้ืมอตัราดอกเบ้ียต ่าส าหรับ
สมาชิก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และความจ าเป็นเร่งด่วนแก่พนกังาน  

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

1. ดา้นการฝึกอบรม ( Training )  
2. ดา้นการส่งเสริมการศึกษา  ( Education ) 
3. ดา้นการพฒันา  ( Development )  
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•  การฝึกอบรม ( Training )  มีการก าหนดไวเ้ป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร ( Internal 
Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ( Public Training )  โดยบริษทัไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการฝึกอบรม
พนกังานในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากพนกังานภาคสนามทุกระดบัโดยเฉพาะพนกังานขาย 
ซ่ึงมีส่วนส าคญัมากในการสร้างยอดขายสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั จึงมีการจดัอบรมภายในทุกระดบัอย่าง
ต่อเน่ือง มีการจดัท าโครงการมุ่งเนน้การต่อตา้นการทุจริต โดยช้ีแจงใหพ้นกังานทราบอย่างทัว่ถึงและให้
ตระหนักถึงโทษของการทุจริตในหน้าท่ีดว้ย อีกทั้งยงัเพ่ิมเติมหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ใหก้บัพนกังานทุกระดบั ส่วนพนกังานในฝ่ายงานสนบัสนุนต่างๆ ก็จดัให้มีการอบรมกบัสถาบนัภายนอก 
โดยมุ่งเนน้การสร้างทกัษะ ความรู้ ความสามารถใหก้บัพนกังานเพ่ือน าความรู้มาปรับใชใ้นการท างาน เพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานใหเ้พ่ิมข้ึน  

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษทัได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งงานต่าง ๆ เช่น ผูจ้ดัการภาค ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี 
การสร้างบญัชีรายรับ-รายจ่ายอยา่งง่าย เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัรักการออมทรัพย ์เป็นตน้ อีกทั้งยงั
สร้างเคร่ืองมือในการศึกษาเพ่ืมเติม เช่น VCD ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการขาย VCD แนวทางในการบริหาร
จดัการและดูแลร้านสาขาใหเ้ป็นมาตรฐาน ส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย ความรู้เร่ืองตวั
สินคา้และผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีบริษทัจ าหน่าย    

•  การพฒันา ( Development )  จดัท า Mini Training Center  เพ่ือใชส้อนหลกัสูตรการบริหารงานร้านสาขา 

และ โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานทางดา้น IT ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูจ้ดัการสาขา เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษางานใหค้รอบคลุมทุกดา้น มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผูจ้ดัการสาขา โดยการ
คดัเลือกพนกังานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพ่ือเตรียมตวัเขา้รับการเรียนรู้เพ่ือเป็นผูจ้ดัการ
สาขาท่ีดีในอนาคต  มีการจดัเตรียมบุคลากรทางดา้นงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จดัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้
สะดวกและทนัสมยั มีโครงการ Train the trainer เพ่ือสร้างวิทยากรภายในไวร้องรับกบัการขยายตวัและการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนพนกังานขายตามเป้าหมายท่ีบริษทัวางไว ้ มีการปรับโครงสร้างการท างานภายในฝ่าย
งานฝึกอบรมใหม่ เ พ่ือให้สอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติจ ริง รวมถึงการปฏิบัติงานให้เ ป็นไปตาม 
พระราชบญัญติัพฒันาฝีมือแรงงานของกรมแรงงานด้วย อีกทั้ งได้ติดต่อกับสถาบันหรือท่ีปรึกษาจาก
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 าเนินธุรกิจและสร้างการ
เติบโตให้บริษทัอย่างย ัง่ยืนต่อไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจส าหรับ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุก
คน ไดร้ับทราบจรรยาบรรณและนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกนัในการ
ยึดถือปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการเผยแพร่และส่ือสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  วารสารภายในบริษทั การประชุมผูบ้ริหารพบพนกังานประจ าเดือน แผ่นป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนเวบ็ไซต์และการจดักิจกรรมของบริษทั  เพื่อเสริมสร้างความตระหนกั และการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทัว่องค์กรอย่างต่อเน่ือง  

ในปี 2557  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 203 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติ
อนุมติันโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ นโยบายการรับขอ้ร้องเรียน และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัปรับปรุง
เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 
และกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเผยแพร่ผ่านทางเวป็ไซด์ของบริษทั 

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายดงักล่าวอยู่เสมอ  เพื่อให้เหมาะสมและเป็น
ปัจจุบนัทนักบัการเปล่ียนแปลงของกฏหมาย หรือกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 โครงสร้งกรรมการบริษทัประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะผูบ้ริหาร  
 โดยคณะกรรมการบริษทัมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 
 กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบัของบริษทั  และนโยบาย
ของบริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์บริษทัและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   
 กรรมการตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) ด าเนินงานโดย
รักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  มีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุนอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และโปร่งใส   

การด าเนินกิจการของบริษทั จะไดรั้บการควบคุม ดูแลและช้ีแนะแนวทางการด าเนินธุรกิจจาก คณะกรรมการ
บริษทั ให้ฝ่ายจดัการปฏิบติัการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัตามท่ีก าหนดไว ้ โดยก าหนดให้กรรมการท่ีระบุไว้
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   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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ตามหนงัสือรับรองของบริษทัคือ นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา  นายบุญยงตนัสกลุ และนายไพฑูรย ์ศุกร์คณาภรณ์ สองในสาม
คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัและมีอ านาจกระท า
กิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษทัรวมทั้งการฟ้องร้อง และต่อสู้คดี และการใชสิ้ทธิทางศาลดว้ยประการอ่ืนใด 
ตลอดจนกระท านิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือ
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั   เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร และการจดัการ   คณะกรรมการบริษทั จะ
มอบหมายอ านาจการบริหาร และการจดัการลงไปยงัฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหาร ลดหลัน่กนัลงไป 

9.2.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือใหก้ารท าหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง 

 สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสและเป็น
อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต่์อ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี  
เพ่ือพิจารณาหารือและด าเนินการใดๆใหส้ าเร็จลุล่วงตามความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงัน้ี 
 

• คณะกรรมการตรวจสอบ : ตามมติคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี เป็นกรรมการ
ตรวจสอบท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ไดต้ามคุณสมบติัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล 
ส่งเสริมให้พฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทาน  ให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ี และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยปฏิบติั  ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
เพ่ือขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีท่ีปรึกษาภายนอกทางดา้น
กฏหมายท่ีเป็นอิสระ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ ในปี 2558 มี
การประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุไวใ้น
รายละเอียดขอบเขต และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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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 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฏหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มูล
ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

•   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน 
ในปี 2558  มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมทั้งจดัใหมี้กระบวนการท่ีจะท า
ใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั  
เพ่ือน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง  รวมทั้งมีหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางท าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
ในแต่ละปีอย่างอิสระและเท่ียงธรรม  โดยมีขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดขอบเขต และ
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ตามมติคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุม ไดก้ าหนด

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงัน้ี 
1. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซ่ึงนโยบาย และหลกัเกณฑ ์ส าหรับโครงสร้าง องค์ประกอบ 

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

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

3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใตบ้งัคบัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีก าหนด ซ่ึงนโยบาย 
โครงสร้าง และแผนต่างๆ เก่ียวกบัค่าตอบแทน ผลประโยชน ์และส่ิงจูงใจ ส าหรับกรรมการ กรรมการ
ของคณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้ริหารอาวุโสของบริษทัและบริษทัย่อย โดยมี
จุดประสงคใ์หน้โยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบริษทัสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม วตัถุประสงค ์กลยุทธ์
และระบบการควบคุมของบริษทั  

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 และหลกัเกณฑใ์น
การบริหารความเส่ียงตามหลกัสากล และตามมาตรฐานการประเมินความเส่ียงของตลท.  ก าหนดมาตรการป้องกนั 
และสัญญาณเตือนภยั เพ่ือการจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม และมีการก ากบัดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบติัตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง สอบทานการบริหารความเส่ียง
ท่ีส าคญัเป็นประจ า และก าหนดให้มีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพผลของการจดัการความเส่ียง
พร้อมทั้ งเสนอนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือท่ีจะรายงานให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ พร้อมรับค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือไปด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขการบริหารงานใหดี้ข้ึน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
 ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 203 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้ าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดงัน้ี  
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1. ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียงตามหลกัสากล และหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ก าหนดเคร่ืองมือและกระบวนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มบริษทั 
3. ก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงดว้ยมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม  
4. ก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียง และมีระบบเตือนภยัล่วงหนา้ ก ากบัดูแลใหทุ้กหน่วยงานไดบ้ริหาร

ความเส่ียงตามหลกัการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ  
5. ก ากบัดูแลกลุ่มบริษทั ในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
6. จดัท ารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ท่ีก าหนดไวใ้นเร่ืองปัจจยัความเส่ียง โอกาสจะเกิด
ความเส่ียง แนวทางจดัการความเส่ียง และการคาดการณ์ถึงผลกระทบ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
 

•   คณะกรรมการบริหาร: ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 209 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มี

มติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์
และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทั้งสร้างระบบการท างานของบริษทัและบริษทัย่อย ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ติดตามการบริหาร และควบคุมกิจการ ของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง 
มติท่ีประชุมของคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมของผูถื้อหุน้ รวมทั้งรับเอานโยบายของคณะกรรมการ มา
ก าหนดแนวทางหรือภารกิจ ส าหรับฝ่ายบริหาร และการจดัการ 

2. ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. พิจารณากลยทุธ์เพ่ือการเติบโต และการลงทุนโดยรวมของบริษทั 
4. พิจารณา และอนุมติัสัญญา รายจ่าย และการลงทุนในหุ้น หรือในหลกัทรัพยอ่ื์นใด รวมทั้งการกูเ้งินท่ีถือ

เป็นสาระส าคญัในการด าเนินธุรกิจ 
5. ร่วมมือ และช่วยเหลือคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการดงักล่าว 
6. พิจารณา และอนุมติัการว่าจา้ง ก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ โบนสั แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทั  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อแทนเพ่ือพิจารณา 
7. ว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ีจ าเป็น

ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกนั
อย่างชัดเจน และก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลคนละคนกับประธาน
กรรมการบริหาร  โดยมีบทบาท อ านาจ และหนา้ท่ีแบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน เพ่ือสร้างดุลยภาพระหว่างการ
บริหารและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหากรรมการอสิระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา 
คดัเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.)  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

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. หรือตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั  คือ ตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
และไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทั หรือบริษทัย่อยของบริษทัเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ และไม่มี
ธุรกิจกบับริษทัซ่ึงอาจท าให้ผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตอ้งลดลง  โดยบริษทัได้
ก าหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ี 
 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุ้นท่ีถือโดย
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ของหุ้นท่ีออกโดยบริษทัหรือบริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็น
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจ ากดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 
 2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
 3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส       
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตาม
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ขอ้ก าหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ทั้งความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ  และความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจทุก
ประเภท ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นและสมควร
ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็น
มติเป็นเอกฉนัท ์
 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 
 6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ี
เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    8.   สามารถปฏิบติัหน้าท่ี และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั   รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

   คณะกรรมการบริษทั ไดท้ าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหนา้สรรหา
คดัเลือกและเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั ยกเวน้กรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่หรือกรรมการออก
ตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ก่อนท่ีจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นอกจากนั้นบริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

โดยบริษทัไดเ้สนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการ
ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัต่อบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งน้ี
ส าหรับการคดัเลือกกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการดงักล่าว จะตอ้งผ่านขั้นตอนการสรรหา คดัเลือก
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บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

โดยการสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ จะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัขั้นตน้ท่ีกรรมการตอ้งทราบดงัน้ี 

1.  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้ง
ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการบริษทั
จากผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

2.  มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ หรืออ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

3.  สามารถอุทิศตนใหอ้ย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีส าคญัๆ และในการท าหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชน์
ของบริษทัฯ 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ บริษทั เจมาร์ท 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถึอหุน้คิดเป็นร้อยละ 24.99 มีจ านวน 1 ท่าน ดงัน้ี นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา 

 และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย มีสิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลให้เขา้รับการเลือกตั้ง เป็น
กรรมการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2558  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุ้น 
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

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
จดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษทั   
คณะกรรมการบริษทัมีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย โดยเป็นไปตาม
ระเบียบปฎิบติัของบริษทัซ่ึงไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   

  ไดมี้การน าผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยทั้ง 3 บริษทั ท่ีทางผูส้อบบญัชีภายนอกไดมี้การตรวจทาน
แลว้ น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส 

  ส าหรับการท ารายการอ่ืนท่ีมีความส าคญั อาทิเช่น การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง หรือการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(ถา้มี) จะด าเนินการผ่านกลไกการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่าน
คณะกรรมการของบริษทัย่อยพิจารณาเพ่ือเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัพิจารณาเพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั  และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อยา่งเป็นระบบ  

9.4.2 ตวัแทนของบริษทัท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจ เช่น  การลงทุนในโครงการอ่ืนๆ  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดงัน้ี 

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

- หา้มไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก   
หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และบริษทัโดยฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร ไดมี้การเผยแพร่และ
ก าหนดเป็นตารางเวลา ช่วงระยะเวลา Silent Period การงดใหข้อ้มูลท่ีมีนยัส าคญั และช่วงเวลาการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทั แจง้ให้กบัคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส าคญัผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ทราบนโยบายว่าดว้ยการซ้ือขายโดยใช้
ขอ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น ในระหวา่งปีท่ีผา่นมากรรมการ และผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏ
วา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ีหา้มเลย 

- บริษทั ไดก้ าหนดมาตรฐานการป้องกนัการน าเขา้ขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั  โดยการ
จ ากดัจ านวนบุคคลท่ีจะทราบขอ้มูล  เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอก  พร้อมทั้งมีการ
ก าหนดสิทธิในการรับทราบขอ้มูลส าหรับพนกังานในแต่ละระดบั  ใหเ้หมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
นอกจากน้ีบริษทัฯไดก้ าหนดใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่เปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นความลับ การไม่กระท าผิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  และการไม่ละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนกังานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสญัญาวา่จา้ง 

บริษทัไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัโดย
บริษทัไดแ้จง้แนวปฎิบติัดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รยึดถือปฏิบติั   คณะผูบ้ริหาร ท าหนา้ท่ีติดตาม ดูแลการปฏิบติัให้
เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯอย่างสม ่าเสมอ 
และเคร่งครัด  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 
- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม     --    บาท 

- ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 2,580,000.-  บาท  และจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  -  บาท 
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2. ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  
- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนั

เกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม      --      บาท 
- ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบ

บญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจาก
การตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม         --      บาท 

-     บริษทัอ่ืนใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส านกังานสอบบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย ดงักล่าวในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามี  
      จ านวนเงินรวม 68,400.-  บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จใน 
       รอบบญัชีท่ีผา่นมา มีจ านวนเงินรวม        --        บาท 
 

9.7  การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (Code of Best Practices – SET) 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการดูแล และรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายดงัน้ี   
1.   ใหข้อ้มลูท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจน และมีความถูกตอ้ง

เพียงพอ ทนัต่อเหตุการณ์อยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ 
2.  ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มลูประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้น  เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็น

ของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวต้ามกฎหมาย  อีกทั้งบริษทัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซดข์องบริษทั  ในเร่ืองขอเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ โดยมีหลกัเกณฑต์ามท่ีบริษทัก าหนด และเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการจดัส่งเอกสาร  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลดงักล่าวไดอ้ย่างละเอียด   

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนตน และลงมติแทนได ้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ี
ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือนดัประชุม โดยบริษทัไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศ
ทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้ามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และผูถื้อหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือ
มอบฉันทะผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้ และบริษทัยงัไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นส าหรับปิดหนงัสือ
มอบฉนัทะอีกดว้ย  บริษทัยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุม
แลว้  สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา และยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองค์
ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 4.  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 และ/หรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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เพ่ือเขา้เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ง
ล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2558 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  

5.  ในปี 2558  บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 48  ในวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
โดยบริษทัได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 48  ณ ห้องประชุม ชั้น 30  อาคาร กสท 
โทรคมนาคม  ถ. เจริญกรุง   บางรัก   กรุงเทพฯ  เช่นเดียวกบัในปี 2557  เน่ืองจากสามารถรองรับจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีให้
ความสนใจเขา้ร่วมประชุมมากข้ึน  ซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนและสถานท่ีส าหรับจอดรถเพียงพอส าหรับผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุม และซกัถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ  อยู่ภายในหอ้ง
ประชุมเดียวกัน  ท าให้การประชุมด าเนินไปอย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษทัยงัได้จัดแสดง
ผลิตภณัฑข์องบริษทัให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีสนใจผลิตภณัฑข์องบริษทั ซ้ือในราคาพิเศษ
อีกดว้ย   

6. ในวนัประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชม.  และบริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงทะเบียน
โดยใชร้ะบบบาร์โคต้  ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพ์ไวบ้นแบบลงทะเบียน และหนงัสือ
มอบฉันทะ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บความสะดวกในการประชุม และท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
นอกจากน้ีในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระไดใ้ช้วิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนัการ
ลงทะเบียนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  เพ่ือค านวนหักออกจากผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และ
ส าหรับวิธีการนบัคะแนน   บริษทัไดใ้ช้โปรแกรมการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นเคร่ืองมือช่วยนบัคะแนนเพ่ือให้เกิดความ
ถกูตอ้ง  รวดเร็ว  สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ  โดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อหุน้
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

7.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  จะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  ซ่ึงในวาระเลือกตั้งกรรมการ  ไดมี้การช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าตามขอ้บงัคบับริษทัในกรณีท่ี
บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนไม่เกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดใ้นการเลือกตั้งคร้ังนั้น  โดย
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้ง ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี  22 กนัยายน 2558 – วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2558  และในวาระเลือกตั้งกรรมการไดมี้การใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  

8.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นได้จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค าถามในวาระต่างๆ  อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูล
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สังสัยหรือขอ้ซกัถาม ทางคณะกรรมการบริหารได้
ตอบขอ้ซกัถาม  พร้อมทั้งไดเ้ตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไว ้ และเป็นผูใ้ห้
ค าตอบภายใตค้วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

9.  ก าหนดใหมี้วาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
และพิจาณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั  ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่าง
ชดัเจน และโปร่งใส   เพ่ือช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบจ านวน และประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ  ซ่ึง
ไดมี้การช้ีแจงอยา่งละเอียดไวใ้นหวัขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั ประจ าปี  2558ของรายงาน



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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ประจ าปีน้ีดว้ย 
10. ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นในปี 2558  บริษทัไดพิ้จารณาตามล าดบัในระเบียบวาระท่ีได้

ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดบัวาระดงักล่าว  และไม่มีการ
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

11.  หลงัจากการประชุมสามญัประจ าผูถื้อหุน้ และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เสร็จส้ินทุกคร้ัง เลขานุการ
บริษทัร่วมกบับริษทั ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนดเ์ลอร์และทองเอก จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฏหมายอิสระของบริษทัเขา้
ร่วมประชุม และเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุมอย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมทั้งมีการ
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัภายใน 14  วนั นบัจากวนัประชุม และน าส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในเวลาท่ีก าหนด  มีการจดัท ารายงานการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป  ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้ในวาระท่ีมีการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี
ผา่นมา  บริษทัไดเ้ปิดกวา้ง และใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมี้ความ
ละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได  ้  รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
เอกสารของบริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัไดมี้การด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ ทุกราย  ทุกกลุ่ม  ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  นกั
ลงทุนสถาบนั ไดรั้บขอ้มลูของบริษทัท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี 

การก าหนดให้กรรมการอสิระเป็นผู้มหีน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ ผ่าน    e-

mail: chank@singerthai.co.th ซ่ึงเป็นอีเมลโ์ดยตรงของเลขานุการบริษทั และรายงานตรงต่อกรรมการอิสระ ซ่ึงจะ
เป็นผูพิ้จารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มี
ความเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการ
อิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

อีกทั้ง บริษทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม และ/หรือช่ือบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ใหค้ณะกรรมการอิสระ  พิจารณาก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เพ่ือให้โอกาสผูถื้อหุ้น มีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลบริษทั และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผูถื้อหุน้ท่าน
เดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 4 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด เสนอวาระการ
ประชุมหรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  ก่อนการประชุมสามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้  โดยบริษทัใหเ้วลาในการเสนอวาระไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี  

mailto:chank@singerthai.co.th
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ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  บริษทัไดน้ าหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั พร้อมทั้งไดแ้จง้ไปกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีระยะเวลาตามท่ีกล่าวไปแลว้นั้น  อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเป็นกรรมการในระยะเวลาดงักล่าว 

 

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

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 
และบริษัทย่อยไวใ้นรายงานประจ าปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์ของ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

 มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และผูถื้อ
หุน้ จึงท าใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในระหว่างแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีกรรมการ
บริษทัหรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชนใ์นเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
นั้นกจ็ะไม่เขา้ร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพ่ือใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร
เป็นไปอยา่งยติุธรรม เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

 การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และการใช้ขอ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการ และขอ้บงัคบั
พนกังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชัดเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานน า
ขอ้มลูภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือน าไปใชป้ระโยชนส่์วนตน 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ คณะผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดใน
หวัขอ้ “การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน” 

3.  บทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัมีการก าหนดเป็นนโยบายของบริษทัจะด าเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลให้มีระบบการบริหาร
จดัการท่ีเช่ือมัน่ไดว้่าสามารถรับรู้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ทั้งท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย และท่ีไดก้ าหนด
แนวทางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจนในหลกับรรษทัภิบาล และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  รวมทั้ง
รับผิดชอบดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค อย่างเคร่งครัด ประกอบ
กบัสภาวะทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความซบัซอ้นมากข้ึน 
และมีความคาดหวงัสูงข้ึนในการท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอย่าง เป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ
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ตดัสินใจและการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากข้ึน  
โดยไดจ้ดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียรวมทั้งส้ินเป็น 12 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ พอสรุป
ไดด้งัน้ี 

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

2)   พนักงาน  บริษทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และมุ่งมัน่ท่ีจะใหพ้นกังาน
ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเช่ือมัน่ในองค์กร ในปีท่ีผ่านมาบริษทัไดจ้ดัท าโครงการต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน และ
เสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เสริมศกัยภาพของพนกังานใหพ้ร้อมส าหรับการ
ปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพ โดยบริษทัจดัให้พนกังานทุกระดบัให้มีการตรวจ
สุขภาพเป็นประจ าทุกปี มาโดยตลอด   ส่วนในดา้นความปลอดภยั ไดมี้การป้องกนั และระงบัอคัคีภยั ในสถาน
ประกอบการ เพ่ือความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน  โดยจดัใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มหนีไฟอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง  ทั้งท่ีอาคารส านักงานใหญ่และคลงัสินคา้เป็นประจ าทุกปี  นอกจากน้ีทางบริษทั ไดจ้ดัท าป้าย
รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ เร่ืองอุบติัเหตุเป็นศูนย ์ เพ่ือมุ่งเนน้ลดการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานใหเ้ป็นศูนย์ และใน
ปีท่ีผา่นมาไม่มีการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน  รวมถึงไดมี้การปรับปรุงภูมิทศันแ์ละสภาพแวดลอ้มในการท างานให้
เหมาะสมกบัการท างาน อีกทั้งไดมี้การส่งเสริมใหพ้นกังาน ไดรั้บความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใหมี้การอบรม
พนกังาน  เพ่ือให้เกิดความตระหนกัและน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั   และการจดั
กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ในการอนุรักษ์แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 3)   ลูกค้า บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพ และ
ราคาตลอดจนมุ่งพฒันา และรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ั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 บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสญัญา จรรยาบรรณ
และค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครัด ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 
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5)    คู่ธุรกิจ  บริษทัมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเร่ืองสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการท างาน 
และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บนอกจากน้ี ยงัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถ และพฒันาความรู้ทั้งในงาน และนอก
งานของคู่ธุรกิจใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6)   ผู้ร่วมลงทุน  บริษทัเคารพซ่ึงสิทธิของผูร่้วมทุน และปฏิบติัต่อผูร่้วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ใหค้วามร่วมมืออยา่งดีกบัผูร่้วมทุน ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารด าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของกิจการร่วมทุน 

7)   เจ้าหนี ้  บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี เช่น เจา้หน้ี
ทางธุรกิจ และเจา้หน้ีทางการเงิน ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  ณ ปัจจุบนั บริษทัไดป้ฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีทุกรายอยา่งเสมอภาค ไม่มีการค ้าประกนัใดๆ ใหก้บัเจา้หน้ีรายใด 
รายหน่ึงโดยเฉพาะ  นอกจากมีการค ้าประกนัในหุน้กูข้อง บริษทั ซิงเกอร์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ย  โดย บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99  

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

9)  หน่วยงานราชการ  บริษทัใหค้วามส าคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดก้ าหนด
แนวปฏิบติั  เพ่ือใหพ้นกังานด าเนินการอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม รวมถึงการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ 
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 และไดมี้การรณรงค์ให้มีการใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  บริษทัไดพ้ฒันาอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายจึง
เป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  ยิ่งไปกว่านั้น   ตูเ้ยน็ของซิงเกอร์ไดพ้ฒันาอีกขั้นโดยใชน้ ้ ายาท าความเยน็ท่ี
ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มและไม่ท าลายชั้นบรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซ่ึงมีค่าในการท าลาย
โอโซนเป็นศูนย ์ 
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อีกทั้ ง บริษทัได้ปลูกจิตส านึก และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการฟ้ืนฟ ูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน ซ่ึงสามารถดู
รายละเอียดในหวัขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม”  

 

 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษทั ด าเนินธุรกิจและส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ฏหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฏหมายก าหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทุกชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาระบบ เท่านั้น  ซ่ึง
นโยบายอนัเก่ียวกบั พรบ.ว่าดว้ยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ไดมี้การประกาศเป็นค าเตือน และขอ้
หา้มไวบ้นหนา้ Desktop คอมพิวเตอร์ของพนกังานบริษทัทุกคน   นอกจากน้ีบริษทัฯไดก้ าหนดใหพ้นกังานทุกคน
รับทราบและลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการ ไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบั การไม่กระท าผิดเก่ียวกบัพระราชบญัญติั
คอมพิวเตอร์  และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยพนกังานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสญัญาวา่จา้ง 

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานเคารพกฏหมายและหลกัสิทธิมนุยชน 

 บริษทั สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษทัเขา้ไปมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง
กบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน  ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก ใหค้วามเคารพ
นบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือก
ปฏิบติั  ไม่แบ่งแยกถ่ินฐานก าเนิด  เช้ือชาติ  เพศ อาย ุ สีผิว ศาสนา  สภาพร่างกาย  ฐานะ  ชาติตระกลู 
 

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รับช่ัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 203 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมติันโยบาย
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่  พร้อมทั้งบริษทัยงัไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษทั  ประมวลจริยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษทั หนงัสือนโยบายไม่ยอมใหมี้การทุจริต ( Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นบริษทั
ท่ีประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฎิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัมีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริต การก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต  จดัใหมี้การส่ือสารนโยบายแนวทาง และการ
แจ้งเบาะแสกรณีเก่ียวข้องหรือเห็นการทุจริต  โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ภายในบริษทัข้ึนมา  และไดท้ าหนงัสือแจง้รายละเอียดเง่ือนไข นโยบาย ให้พนกังานทุกคนใน
องค์กรไดล้งนามรับทราบไปแลว้ 
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นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทั มีช่องทางการส่ือสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถจะแจง้แบะแส  ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณี
เก่ียวกบัการทุจริต และมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการมอบหรือรับของก านลั  ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด  การเล้ียง
รับรอง  หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจ ากดั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษทั  และแนวทางปฏิบติัดา้นการ
จดัซ้ือจดัจา้ง  การใหเ้งินบริจาคท่ีตอ้งด าเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฏระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของ
บริษทั 

ทั้งน้ี บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษทั ให้แก่ผูบ้ริหารทุกท่านและ
ถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน   เ พ่ือทราบและลงนามรับทราบเพ่ือถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  โดยเฉพาะพนกังานฝ่ายขายและภาคสนาม  เพ่ือใหพ้นกังานบริษทัทุกคนเขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษทั มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการร่วมในการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งอยา่งเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการ
รายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้ เพ่ือใหผู้ร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวน
ท่ีเป็นธรรม  รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต และส าหรับผูท่ี้แจง้แบะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน  ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฏหมาย 
ซ่ึงได้มีการก าหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัและนโยบายการรับขอ้ร้องเรียน 
(WHISTLE – BLOWER POLICY) 

กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  มีขอ้สังสัย หรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฏหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 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 
e-mail : amnesty@singerthai.co.th 

ทั้งนี ้ในปีที่ผ่านมา  บริษทัไม่มข้ีอพพิาทใดๆ ที่มนัียส าคัญกบัผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม 

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

บริษทัก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลู และการส่ือสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษทั โดยได้
จดัใหมี้ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษทั และเป็นส่ือกลางระหว่าง
ฝ่ายจดัการในการส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วามส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการ

mailto:amnesty@singerthai.co.th
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ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยมีสาระส าคญัครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้ และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั  โดยยึดถือปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยู่
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ากฎหมายกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้ง และเป็น
หลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

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

ผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 
3.  ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อยโดย
มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน 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 ไดมี้การบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

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 
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11.  เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส าคญัต่าง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ 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 2558  บริษทัไดรั้บรางวลั
ดีเด่น ดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ( Outstanding  Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2015 จากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์รของบริษทั ไดท้ าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสถาบนั   นกั
ลงทุนรายยอ่ย ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู ้
ถือหุ้นตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อโดยตรงท่ี ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร e-mail : 
chank@singerthai.co.th  หมายเลขโทรศพัท ์0-2352-4777 ต่อ  4727    ซ่ึงในปี 2558  ไดมี้การจดักิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินไดพ้บปะกบันกัลงทุนรายย่อย นกั
ลงทุนสถาบนั และนกัวิเคราะห์ อยา่งสม ่าเสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ(Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนกั
ลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือน าเสนอขอ้มลูผลประกอบการของบริษทั  ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคตสรุปไดด้งัน้ี 

 จดักิจกรรม เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดพ้บปะนกัลงทุนรายย่อย  เพ่ือช้ีแจง ส่ือสาร และ
สร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง บนแนวทางการด าเนินธุรกิจ และขอ้มลูทัว่ไปของบริษทั 

 Company  Visit  ต่างๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นกัวิเคราะห์  นกัลงทุน โดยตรงผ่านทาง
อีเมลแ์ละโทรศพัทอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

 ร่วมกิจกรรม “ Thailand Focus 2015 ” เพ่ือพบปะกบันกัลงทุนสถานบนัจากต่างประเทศ 

5.   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

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

 คณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามการ
ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาต่างๆ ของธุรกิจจ านวน  8  
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ท่าน โดยเป็นกรรมการตวัแทนท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวน 1 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน และ
กรรมการท่ีเป็นอิสระ จ านวน 4 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนกรรมการอิสระเท่ากบัร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ บริษทั
มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน
กรรมการบริหาร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า 
ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ  กบัฝ่ายบริหาร 

เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั  ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีบริษทัได้
ก าหนดใหก้ารด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษทัฯ จดทะเบียนอ่ืน ของกรรมการแต่ละท่านมีจ านวนไม่เกิน  5 บริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหาร โดย
ก าหนดใหก่้อนท่ีผูบ้ริหารท่านใด จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนใด  จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั
ทราบเพ่ือพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทั  ท่ีด าเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกบับริษทัหรือเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั  โดยปัจจุบนักรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน และบริษทัอ่ืน  ยกเวน้แต่บริษทัย่อยท่ีทาง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 เท่านั้น 

บริษทัไดจ้ดัให้มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Charter) 
เพ่ือก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผย (Charter) ดังกล่าวไวใ้นเว็ปไซด์ของบริษัทด้วย 
นอกจากนั้นคณะกรรมการ ไดมี้การจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ โดย
ใชแ้บบประเมินมาตราฐานท่ีทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัท าข้ึน และไดมี้การสรุปผลการประเมินในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหก้รรมการทุกท่านรับทราบ เพ่ือจะไดน้ าผลการประเมินใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปรับปรุงต่อไป 

คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจ าเป็น  บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผดิชอบจะจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ กรรมการทุกท่านสามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2558 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการ
บริษทัมีการประชุมทั้งส้ิน จ านวน 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ทั้งปี 4 คร้ัง และคร้ังพิเศษ 2 
คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม ในแต่ละวาระส่งใหก้บักรรมการ
บริษทัแต่ละท่านล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 - 5 วนัท าการ  เพื่อให้กรรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่ง
เพียงพอ และบริษทัมีการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2558 จ  านวน 1 คร้ัง (โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษทัในปี 2558 ของกรรมการแต่ละท่าน ไดน้ าเสนออยูใ่นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”)  

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ี การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยให้
กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง
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ลงคะแนนในเร่ืองนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญั ในเร่ืองรายการระหว่างกนั และ
เร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวอย่างครบถว้น ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียกับ
ผลประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองนั้น
เม่ือส้ินสุดการประชุม  เลขานุการบริษทัร่วมกบับริษทั ท่ีปรึกษากฏหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จ ากดั ซ่ึงเป็นท่ี
ปรึกษากฏหมายอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง และเป็นผูมี้หน้าท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุมและ
ความคิดเห็นของกรรมการอย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพ่ือจดัท ารายงานการประชุมเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือ
รับรองความถกูตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมี้ความ
ละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได  ้  รายงานการประชุม ท่ีประชุมรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
เอกสารชั้นความลบัของบริษทั ณ ส านกังานเลขานุการบริษทั และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์พร้อมกบั
เอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมมีการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู ้
ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเลขานุการบริษทัร่วมกบัส่วนฝึกอบรมของบริษทั  เป็นผูจ้ดัท าทะเบียนประวติัการเขา้ร่วม
อบรมของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร  พร้อมทั้งน าเสนอหลกัสูตรท่ีเหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่าน  เพ่ือพิจารณา
เขา้ร่วมอบรม และสมัมนา 
 ปัจจุบนักรรมการบริษทัทุกท่านเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีกรรมการ ท่ีจดั
โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  และส าหรับปี 2558 คุณบุญยง ตนัสกุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และคุณ
ไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์ กรรมการและผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรของสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรและร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ดงัน้ี  
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เร่ือง-หวัขอ้ 
 

องคก์ร 

สมัมนา "มาตรการภาษีใหม่หา้งหุน้ส่วนสามญัและคณะบุคคล" กรมสรรพากร  
ประชุมเสวนาเร่ือง "การสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศสู่
ความยัง่ยืนในอนาคต"  

ศูนยน์วตักรรมสงัคม คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

"Critical factors for developing effective risk management system" สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างวิทยากรเครือข่ายดา้นสหกรณ์ ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พ้ืนท่ี 1  
หลกัสูตร  Risk Management   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 

สมัมนา “Redefine Business Collaboration” บจก. ชาร์ปไทย 
Seminar : Enhancing Thailand Competitiveness; launching the 
Thailand Organization Health Index 

Thai Listed Companies Association 

Changes to TAS19 Accounting for Employee Benefits & Thailand 
Retirement Benefit Trends 

Towers Watson 

CG Forum 3/2015  “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
Taxation in ASEAN Financial markets Thai Marketing Association 
สมัมนา Financial Instrument for Directors “ผลตอบแทนสร้างขวญั
ก าลงัใจ” (ESOP/EJIP) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

IOD : Directors Forum 2/2015 “Building Better Board through 
Effective Independent Director”  

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้ในกรณีท่ีบริษทัมีกรรมการเขา้ใหม่   บริษทัมีนโยบายให้มีการจัดการ
ปฐมนิเทศ รวมทั้งจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  เพ่ือแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั   พร้อมทั้งจดัใหก้รรมการใหม่มีการประชุมพบปะกบัทางคณะกรรมการบริหาร  และทีมผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เพ่ือรับทราบขอ้มูล แนวทางปฏิบติั  ในส่วนของกรรมการบริษทัและขอ้มูลของบริษทั  รวมทั้งจดัใหมี้การ
เขา้เยี่ยมชมคลงัสินคา้และสาขาของบริษทั  ก่อนท่ีกรรมการใหม่จะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทั  บริษทัยงั
สนบัสนุนให้กรรมการใหม่เขา้รับการอบรมหลกัสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพ่ือ
เป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 
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10.  ความรับผดิของต่อสังคม 

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 / ริดรอนสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เหล่านั้นดว้ย โดย
ก าหนดแนวทางดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ดงัน้ี 

   นโยบายและความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  
1. ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ  เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  โดยไดก้ าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั  พร้อมทั้ง
ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  ก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตาม
นโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
 2. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มลูท่ีจ าเป็นเพ่ือประเมินบริษทัโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนับสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง  ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
3. จดัใหมี้ระบบ ซ่ึงใหค้วามมัน่ใจว่าผูถื้อหุน้ ทุกราย จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในการประชุมผู ้
ถือหุน้ 
   แนวทางเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1. พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษทัในการ
ติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลอ่ืนใด 

2. พนกังานตอ้งอุทิศตนและเวลาใหแ้ก่กิจการของบริษทัอยา่งเตม็ท่ี   ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งท างานอ่ืน 
เพ่ือเพ่ิมพนูรายไดห้รือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเวลาท างาน งานนั้นตอ้งอยูใ่นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน 
 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศิลธรรมอนัดีของประชาชน 
 ไม่มีผลเสียถึงช่ือเสียงและกิจการของบริษทัฯ 
 ไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทั 
 ไม่เป็นการน าความลบัของบริษทัไปใช ้

2. การต่อต้านการทุรจริตคอร์รัปช่ัน   
บริษทัไดก้ าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษทั  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั หนงัสือ

นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต ( Zero Tolerance Policies)  อีกทั้งบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์
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เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  และไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตโดยสมบูรณ์
แลว้   และไดส้อดคลอ้งกบัสาส์นจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า “ทุจริตไม่เคยเนรมิตความส าเร็จให้
ใคร”  

3. การเคารพสิทธิมนุยชน 
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนสมควรไดรั้บ ในการท่ีจะมีความสุขในฐานะท่ีเป็นมนุษยแ์ละเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลนั้นๆ  
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงส าคญัต่อความมัน่คงและความสงบสุขของสงัคม   

บริษทัจึงให้ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และไดต้ระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ประสงคท่ี์จะใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร   จึงไดส่้งเสริมบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วมและมอบ
โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสร้างคุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใตแ้นวทางการ
บริหารงานบุคคล ดงัน้ี 

   ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม  
1.  การปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยข์องคนทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกนั  
2.  การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส าเร็จของบริษทัดว้ยหลกั
คุณธรรม หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถและความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใหไ้ด ้“คนดี” 
และ “คนเก่ง” ท่ีมีทศันคติสอดคลอ้งกบังานและวฒันธรรมขององค์กร โดยค านึงถึงคุณสมบติัของแต่ละ
ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นแก่งาน และไม่มีขอ้กีดกนัเร่ือง
เพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา หรือความสมัพนัธ์ส่วนบุคคล 
3.  ก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนกังาน รวมทั้งจดัสิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการแก่พนกังานและครอบครัว โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคลอ้งกบัภาวการณ์ทางดา้น
เศรษฐกิจ และการปรับข้ึนค่าจา้งพิจารณาจากความส าเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบติังานความอุตสาหะ
ของพนกังานในปีท่ีผา่นมา  
4. สนบัสนุนส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นความสามารถหลกัของธุรกิจ  
ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน  โดยสนับสนุนทั้งทางด้าน
งบประมาณและเวลาในการพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาความสามารถในการท างาน เปิด
โอกาสใหพ้นกังานกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ตลอดจนพฒันาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทศันคติท่ีดี 
และมีความรู้ในการท างาน 
5. เสริมสร้างบรรยากาศในการส่ือสารท่ีดี  ท่ีจะน ามาซ่ึงความสมัพนัธ์อนัดี และประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกนั 
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6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางส่ือสารในการเสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองคบัขอ้งใจ 
เก่ียวกบัการท างาน ความเป็นอยู ่และสิทธิสวสัดิการผ่านคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  
โดยขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาอย่างจริงจงัและก าหนดวิธีการแกไ้ขเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัชั้น  ในการไดไ้ปทศันศึกษายงัต่างประเทศ  เพ่ือเปิดโอกาส
โลกทศัน์และมุมมองในการท างานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  รวมทั้งน ามุมมองหรือองคค์วามรู้ท่ี
ไดรั้บมาปรับใชก้บัการท างาน 
   ด้านการล่วงละเมดิ 
1. ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าใดๆ อนัเป็น
การไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
2. พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการ
กระท าต่อผูอ่ื้น บนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

4.   การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
          บริษทัเช่ือในพลงัของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นก าลงัส าคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่
วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ   ดงันั้น บริษทั  จึง
มีการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรใหม่ๆ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี และมีความพร้อมท่ีจะเขา้มา
ร่วมงานกบับริษทั  ควบคู่ไปกบัการรักษาบุคลากรท่ีมีอยู่แลว้  ใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพ่ิมข้ึน  
สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีความรักความผกูพนั   อนัจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษทั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท่ีส าคญัเหนือส่ิงอ่ืนใด ท่ีบริษทัมุ่งเนน้มาโดยตลอด คือการใหพ้นกังาน
ท างานอยา่งมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร    

   ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดกิารต่างๆ 
บริษทัยึดหลกัการบริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการ

สนบัสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกูส้วสัดิการต่างๆ รวมถึงสวสัดิการทางดา้นอ่ืน อีกมากมาย เช่น 
เคร่ืองแบบพนกังาน  การตรวจสุขภาพประจ าปี การท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ ควบคู่กบัการส่งเสริมใหพ้นกังานมีดุลย
ภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
บริษทัใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  โดยไดมี้การดูแล

การด าเนินงานของบริษทัไม่ใหมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ย
ความเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถร้องทุกขเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา  บริษทัยงัได้
จดัเตรียมตูห้รือกล่องรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้ร้องเรียนอ่ืนๆ ไวภ้ายในบริษทั เพ่ือเปิดโอกาสให้
พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  น า
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้ร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีพนักงานแสดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนไว ้ มา
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น าเสนอผูบ้ริหาร ในวนัท่ีมีการประชุมผูบ้ริหารพบพนกังานเป็นประจ า ในทุกๆ เดือน 
   ด้านพฒันาศักยภาพพนักงาน 

     บริษทัมีกระบวนการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ส าหรับพนกังานทุกระดบั ทั้งการพฒันาศกัยภาพ และ
มีการจดักระบวนการพฒันาพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การสอนงาน (Coaching) การพฒันาในงาน (On 
the job training) การเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) และเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

   ด้านการมส่ีวนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 
  บริษทัให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม (CSR)  โดยก าหนดเป็นนโยบายใหแ้ต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษทั ท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ ไดมี้ส่วนร่วม
แสดงพลังในการท าความดี  ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้ งระดับท้องถ่ินและ
ระดบัประเทศ   โดยไดมี้การจดัตั้ง CSR Club ท่ีเกิดจากการรวมตวัของพนักงานท่ีมีจิตอาสา ร่วมกนับ าเพ็ญ
ประโยชนเ์พ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   

5.  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามหลกั

จริยธรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้หรือคู่คา้ ดงัน้ี 
   ลูกค้า 
1.  มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีต่อลกูคา้อยา่งเคร่งครัด  มีความเป็นธรรมและเช่ือถือได ้
2.  มุ่งมัน่ท่ีจะใหข้อ้มลูท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ทนัเวลา และส่งเสริมการส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ กบัลูกคา้อย่าง
ต่อเน่ือง 
   คู่ค้าและคู่สัญญา 
1.  มุ่งมัน่ในการจดัหาสินคา้และบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการแข่งขนับนฐานขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั 
มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สัญญา จดัท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสม จดัการใหมี้ระบบ
การจดัการและติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาอยา่งครบถว้นและป้องกนัการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา และมีหลกัการการจ่ายเงินใหแ้ก่คู่คา้และคู่สัญญา
ตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 
2.  มุ่งมัน่ในการพฒันาและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ือง
คุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีคู่ควรกบัมลูค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
3. หา้มพนกังานรับผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญา 

6.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดี 

ควบคู่ไปกบัการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรคส์ังคมไทยอย่างย ัง่ยืนเป็นส าคญั  โดยบริษทัไดเ้ลง็เห็นว่า การฝึก
อาชีพใหก้บัสงัคมไทยเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสงัคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และใหก้ารสนบัสนุนดา้นการฝึกอาชีพ
ให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นท่ีมาของโครงการ สร้างงาน  
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สร้างอาชีพ  ท่ีทางบริษทัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  

7.  การจดัการส่ิงแวดล้อม 
บริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงคใ์ห้มี

การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างหน่ึง  บริษทัไดพ้ฒันาอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้นสินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายจึงเป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น 
ตูเ้ยน็ของซิงเกอร์ไดพ้ฒันาอีกขั้นโดยใชน้ ้ ายาท าความเยน็ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และไม่ท าลายชั้นบรรยากาศของ
โลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซ่ึงมีค่าในการท าลายโอโซนเป็นศูนย ์ 

เน่ืองจากบริษทัไม่มีโรงานผลิตสินคา้ แต่ใชวิ้ธีการสั่งซ้ือสินคา้ดว้ยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) จากโรงงานท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ และหลีกเล่ียงการสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
โดยบริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินคา้ (Quality Assurance) เพ่ือคดักรองสินคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน  และ
บริษทัมีนโยบายเลือกโรงงานท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและในเร่ืองต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

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

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวตักรรม ซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย 
ซิงเกอร์  คือ ผูผ้ลิตชั้นน าในดา้นจกัรเยบ็ผา้ เรามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัมายาวนานเก่ียวกบัการพฒันา คน้คิด

นวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลกัษณะโดดเด่นหลายประการ  เพ่ือ
สนองความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบงานตดัเยบ็และเยบ็ปักถกัร้อย   อีกทั้งเรายงัมีคุณครูและบุคลากรท่ีมีความช านาญ 
ท่ีจะสอนงานดา้นตดัเยบ็และการประดิษฐ์ช้ินงานดว้ยจกัรเยบ็ผา้ซิงเกอร์  โดยเรามีความพร้อมท่ีจะด าเนินการสอน
ช้ินงานและจดัฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น  รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง 
อยา่งต่อเน่ือง  

10.2.  การด าเนินงานและรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

 “ซิงเกอร์”  นบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั  เราไดแ้บ่งปันความสุขสู่สังคมไทยอย่างสม ่าเสมอ  ควบคู่กบัการพฒันา
คุณภาพของสินคา้และการบริการท่ีเป็นเลิศจนถึงวนัน้ี 

พนัธกิจของเราคือตอ้งการยกระดบัคุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุข  จึงเกิดโครงการและ
กิจกรรมอนัเป็นประโยชนท์ั้งต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตแ้นวคิด “การแบ่งปันอย่าง
สร้างสรรค์  ดว้ยความผกูพนัท่ีมีต่อชุมชนโดยมุ่งมัน่พฒันาเพ่ือกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนั” 
ดว้ยแนวคิดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย ดว้ยการพฒันาคนในทอ้งถ่ินมาเป็น
ผูแ้ทนขายของบริษทั  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเป็นอยู่ และส่งเสริม
การสร้างงานใหค้นในทอ้งถ่ิน 
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ปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัตั้ง  “CSR Club ” เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมส่งเสริมสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีสัญลกัษณ์ “CSR Club ” คือ ตน้ไม ้ซ่ึงเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนกังานซิงเกอร์ ท่ี
เร่ิมตน้ดูแลจากตน้กลา้เล็กๆ หมัน่ดูแล รดน ้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย จนกลายเป็นตน้ไมใ้หญ่ท่ีมัน่คง แข็งแรง ออกดอก 
ออกผล สามารถยืนตน้อยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน  เปรียบเสมือนกบัท่ีบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนดา้น
สังคม ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ทุกชุมนุม ส่ิงแวดลอ้ม สามารถพ่ึงพาตนเองได ้และเจริญเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน  

ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)  

ความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นน้ี คือ การด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ ไดมี้การก าหนดนโยบายและ
การด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม  ไม่วา่จะเป็นการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูบ้ริโภค  
คู่คา้  อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส  ตระหนกัในความส าคญัของการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนกังานนั้น  บริษทัไดดู้แลพนกังาน  โดยยึดหลกัการ
บริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม  มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข  มีการสนบัสนุนเงินในรูปแบบของ
เงินช่วยเหลือและเงินกูส้วสัดิการต่างๆ  รวมถึงสวสัดิการทางดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น เคร่ืองแบบพนกังาน  การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี การท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ  ควบคู่กบัการส่งเสริมใหพ้นกังานมีดุลยภาพในการด าเนินชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตวั ตามแนวทางปรัชญาของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างนิสัย
การออมให้กบัพนักงาน  บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ Happy Money ของทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เพ่ือให้พนักงานไดมี้วินัยทางดา้นการเงินและมีหลกัในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการ
ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาทางการเงินให้กบัพนักงาน  นอกจากน้ี ยงัให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยดั
ไฟฟ้า กระดาษ เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและร่วมกนับ าเพญ็ประโยชนเ์พ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   

ความรับผดิชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

ความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นน้ี เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
โดยไดใ้หก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดย
ก าหนดเป็นนโยบายใหแ้ต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษทัท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ   ไดมี้ส่วนร่วมแสดงพลงัใน
การท าความดี ตอบแทนและใหค้วามช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ   โดยไดก้ าหนด
ขอบข่ายประเดน็ปัญหาสงัคม 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 ากิจกรรมเพ่ือพฒันาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสให้มีการศึกษา และ
ไดรั้บการอบรมพฒันาปลกูฝังจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม   ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนโดยอาศยัชุมชน  มี
ส่วนร่วม ปลูกจิตส านึกการอนุรักษแ์ละการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างสอดคลอ้งเขา้กบัวิถีชีวิตพ้ืนบา้นและภูมิ
ปัญญาไทย  ส่งเสริมใหเ้กิดการกระจายทางดา้นการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกบัสังคม
ชนบท    โดยในปี  2558  บริษทั ไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน   ดงัน้ี 

1. การจดักิจกรรมต่างๆ  เช่น การร่วมบริจาคหนงัสือเขา้หอ้งสมุดโรงเรียน และอุปกรณ์กีฬา 
2. ร่วมบริจาคส่ิงของในกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
3. บริจาคสินคา้และบริจาคเงิน  ใหก้บัสถานสงเคราะห์ และมลูนิธิต่างๆ  
4. โครงการทอดผา้ป่าเพ่ือการศึกษา  โรงเรียนบา้นแม่กลองเก่า อ. อุม้ผาง จ. ตาก 

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และสถาบันครอบครัว  

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือใหพ้นกังานใชเ้ป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามคัคี ใน
องค์กร  และอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามใหอ้ยู่คู่กบัคนไทย เช่นประเพณีวนัสงกรานต์ ประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ  และกิจกรรมต่างๆ  ท่ีตกทอดมาถึงในปัจจุบนัน้ี เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีการถวาย
เทียนพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน  และยงัมีการจดักิจกรรมสร้างความเขม้แข็งใหก้บัสถาบนัครอบครัว เช่น  กิจกรรม
วนัแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ   

3. ด้านการช่วยเหลอืสังคมในการช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ  

ไดมี้ความห่วงใยกบัสงัคม  และไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั หรือภยัท่ีเกิดกบัคนหมู่
มาก เช่น อคัคีภยั  วาตภยั  อุทกภยั  ตลอดจนสาธารณภยัอ่ืนๆ   ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  ไม่วา่จะเป็นการช่วยเหลือในรูปการบริจาคเงิน  หรือส่ิงของ  

4. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

ไดมี้ส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถ่ินมาอย่างต่อเน่ือง อนัจะน าไปสู่
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว   โดยการสร้างอาชีพและส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีงานท า  ส่งผลใหวิ้ถีชีวิต
ของคนในทอ้งถ่ิน มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและมีความสะดวกสบายมากข้ึน  โดยไม่ตอ้งเขา้มาท างานในสังคมเมือง  มี
การเปิดรับพนกังานท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี  เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้นในทอ้งถ่ินมีงานท า  พร้อมกบัการเปล่ียนรูปแบบ
ธุรกิจไปสู่สินคา้ท่ีสร้างอาชีพ และรายได ้เช่น  สินคา้ประเภทตูแ้ช่  ตูข้ายสินคา้แบบหยอดเหรียญ ประกอบดว้ย ตูเ้ติม
เงินโทรศพัทมื์อถือ  ตูเ้ติมน ้ามนั ตูช้  าระค่าอุปโภคและบริโภค เป็นตน้  เพ่ือช่วยสร้างอาชีพ  สร้างรายไดอ้ยู่กบับา้น  
ดว้ยราคาท่ีเขา้ถึงและซ้ือหาได ้  
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5. ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกบั
การดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรคส์ังคมไทยอย่างย ัง่ยืนเป็นส าคญั  โดยบริษทัไดเ้ลง็เห็นว่า การฝึกอาชีพใหก้บั
สังคมไทยเป็นรากฐานท่ีส าคัญของสังคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนดา้นการฝึกอาชีพให้แก่
นกัเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นท่ีมาของโครงการ สร้างงาน  สร้าง
อาชีพ  ท่ีทางบริษทัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ นบัถึงปัจจุบนัมีจ านวน
ดงัน้ี  

1. การจดักิจกรรมใหก้บัทางเรือนจ า ในปี 2558  มีดงัน้ี:- 
 ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ อ. เมือง  จ. เชียงใหม่ 
 เรือนจ าอ าเภอฝาง อ. ฝาง  จ. เชียงใหม่ 
 เรือนจ ากลางนครพนม อ. เมือง จ. นครพนม 
 เรือนจ ากลางราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี 

การจดัท าโครงการ กิจกรรม  สร้างอาชีพ  ท่ีเขา้ไปท าในเรือนจ านั้น   บริษทัไดร่้วมกบัโครงการ  “ก าลงัใจ”  
ในพระด าริ พระเจา้หลานเธอ  พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา   ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือประทานความช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ตอ้งการ
โอกาสในสังคมไทย  เร่ิมตน้จากกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีเป็นสตรีมีครรภ ์ โดยพระเจา้หลานเธอฯ ทรงโปรดประทานความ
ช่วยเหลือจากทุนส่วนพระองค์และโปรดฯ  ให้วิทยาลยัพยาบาล  สภากาชาดไทย  โดยความร่วมมือจากกรม
ราชทณัฑ ์ เขา้ไปด าเนินการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ให้ความรู้ดา้นสุขอนามยัในการดูแลสุขภาพ  ซ่ึงการด าเนินงาน
นบัไดว้า่บรรลุเป้าหมายท่ีทรงด าริไวทุ้กประการ 

จากผลส าเร็จดงักล่าว ท าใหท้รงด าริวา่น่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยงักลุ่มอ่ืนๆ อีก จึงทรงโปรดฯ  
ใหก้ระทรวงยุติธรรมถวายงานในการใหค้วามสนบัสนุนแก่โครงการเพ่ือเผยแพร่ผลงานและแนวคิดใหข้ยายเป็นวง
กวา้งออกไป  โดยยงัคงมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มผูต้อ้งขงัหญิง แต่เพ่ิมเร่ืองการฝึกอาชีพในดา้นต่างๆ  เพ่ือใหมี้โอกาสในการ
เข้าสู่สังคมภายนอกหลังจากท่ีพ้นโทษ ไม่ให้กลับไปสู่วงัวนของการกระท าผิด  ซ่ึงทางบริษัทได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการจดัท าโครงการดงักล่าว ท่ีจะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการโอกาส เพ่ือ
ฝึกฝนตนเองในการฝึกหดัการตดัเยบ็ช้ินงานประดิษฐ ์

ในการน้ีทางบริษทั ไดจ้ดัส่งครูผูส้อนพร้อมดว้ยสมาชิก ท่ีมีความช านาญทางดา้นน้ีเขา้ไปอบรมในเร่ืองการ
ตดัเยบ็ช้ินงานประดิษฐ ์เสริมสร้างใหมี้ทกัษะและความช านาญ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพอิสระไดภ้ายหลงั เพ่ือจะคืน
คนดีใหส้งัคม รวมถึงยงัไดส่้งช่างบริการเขา้ไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจกัรเยบ็ผา้ท่ีมีอยู่ในเรือนจ าเพ่ือใหส้ามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   โดยงานน้ีไดส้ร้างรอยยิม้และความประทบัใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นอยา่งมาก 

2. การจดักิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้นและชุมชน ในปี  2558  มีดงัน้ี:- 
 สมาคมสงเคราะห์ดินแดง -  หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 
 หมู่บา้นค าเดือย ต.ค าเข่ือนแกว้ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ  (ร่วมกบัศูนยพ์ฒันาสงัคม  หน่วยท่ี 

75 ) 
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 หมู่บา้นหนองแห่ ต.นายม อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ (ร่วมกบัศูนยพ์ฒันาสงัคม  หน่วยท่ี 75 ) 
 ศูนยพ์ฒันาสงัคม หน่วยท่ี 42  อ.นิคมค าสร้อย จ. มุกดาหาร 

3. การจดักิจกรรมใหก้บักลุ่มแม่บา้น 3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในปี  2558 มีดงัน้ี:- 
  สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  ซอยอ่อนนุช 28 (สุขมุวิท 77) เขตสวนหลวง กทม. 

(ร่วมกบัทางมูลนิธิพระดาบส)   
4. การจดักิจกรรมใหก้บักลุ่มผูพิ้การ  

 ศูนยพ์ฒันาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาส  ดูแล ฟ้ืนฟู และพฒันาผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูมี้รายไดน้อ้ย
ใหไ้ดรั้บการฝึกอาชีพ และการพฒันาตนใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างภาคภูมิใจ  โดยทางบริษทัไดจ้ดัส่ง
ครูสอนการตดัเยบ็พร้อมดว้ยสมาชิก ท่ีมีช านาญทางดา้นเยบ็ผา้ เขา้ไปสอนเทคนิคการออกแบบการตดัเย็บ การ
ประดิษฐ์ช้ินงานให ้ และเป็นการพฒันาผลิตภณัฑจ์นไดช้ิ้นงานต่างๆ  ท่ีสามารถน าไปจ าหน่าย เป็นสินคา้  OTOP  
ใหก้บัหน่วยงาน  เพ่ือใหเ้กิดรายไดส้ าหรับผูด้อ้ยโอกาส และกลุ่มคนพิการ  

ในการน้ีทางบริษทั ได้ร่วมกับศูนย์พฒันาอาชีพคนพิการ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างคนพิการท างานในหน่วยงาน  โดยรับคนพิการบรรจุเป็นพนกังานของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัมีพนกังานคน
พิการในโครงการน้ีทั้งส้ิน 11 คน  สังกดัในส่วนงานกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั  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
สนองความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบงานตดัเยบ็และเยบ็ปักถกัร้อย   อีกทั้งเรายงัมีคุณครูและบุคลากรท่ีมีความช านาญ 
ท่ีจะสอนงานดา้นตดัเยบ็และการประดิษฐ์ช้ินงานดว้ยจกัรเยบ็ผา้ซิงเกอร์  โดยเรามีความพร้อมท่ีจะด าเนินการสอน
ช้ินงานและจดัฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น  รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง 
อยา่งต่อเน่ือง  

สถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ท่ีสนใจท าโครงการ  สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกนั เพ่ือ
เป็นการพฒันาศกัยภาพ  ทกัษะอาชีพ ใหก้บักลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสท่ีถูกละเลยการจา้งงาน
และว่างงานใหมี้โอกาส มีรายได ้สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคม   อีกทั้งเป็นการน าไปสู่
การพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และคุณภาพชีวิตท่ีดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป  ทางบริษทัยินดีและมีความพร้อมท่ี
จะช่วยเหลือสังคมร่วมกนั  ติดต่อมายงั ส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคม  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท ์ 02 - 352 -  4777 ต่อ 4202 หรือทาง E-mail : nitiphatk@singerthai.co.th  เพ่ือท าส่ิงดีๆ ใหส้งัคมร่วมกนั   
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10.3   การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  ออกนโยบายและแนวทางปฏิบติั เก่ียวกบัการ
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (ANTI-CORRUPTION POLICY) และให้มีผลบงัคบัใชก้บัคณะกรรมการ, ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคนของซิงเกอร์  โดยนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
คอร์รัปชัน่ ไดร้วบรวมแนวทางปฏิบติัในเร่ืองท่ีอาจจะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่, ช่องทางการแจง้
เบาะแสและขอ้สงสัย  การฝึกอบรมและการส่ือสาร การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  การประเมินความเส่ียง การ
รายงานผลและการตรวจสอบในการปฏิบติังาน  ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่า  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน สามรถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเหมาะสมแต่ละสถานการณ์ 

 โดยบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต และ ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ประจ าไตร
มาส 4/2558  เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ไดมี้มติใหก้ารรับรอง บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดยใบรับรองดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัท่ี
มีมติใหก้ารรับรอง 

 การด าเนินการการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ท่ีบริษทัด าเนินการไปแลว้ ไดแ้ก่ 

1. ก าหนดใหพ้นกังานทุกคน มีความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบติัตนอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต ยึด
มัน่ของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบติังาน พร้อมทั้ งปลูกฝังให้กับพนักงานใหม่ท่ีเข้ามา
ปฏิบติังานกบับริษทั 

2. จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต เป็นประจ าพร้อมกบัการประเมินความเส่ียงประจ าปี 
3. บริษทั ไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) พร้อมทั้ง

ก าหนดบทลงโทษอยา่งเดด็ขาด ส าหรับพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
4. จดัให้มีการฝึกอบรมและการส่ือสาร ให้ผูบ้ริหารและพนกังานรับทราบ ถึงนโยบายต่อตา้นการ

คอร์รัปชั่น รวมถึงการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

5. จดัใหมี้ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเบาะแสการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีช่องทาง
รับเร่ืองบุคคลภายนอกและพนักงานภายใน  โดยเร่ืองท่ีไดรั้บการร้องเรียนจะถูกน าไปสืบหา
ขอ้เทจ็จริง และขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสจะถกูเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไวใ้นเวป๊ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของบริษทั  เพ่ือใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบ  นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (ANTI – CORRUPTION POLICY)  ของบริษทัอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงสามารถ
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัไดท่ี้ 
http://www.singerthai.co.th/newweb/about/zero_tolerance_policies2.php) 

 

http://www.singerthai.co.th/newweb/about/zero_tolerance_policies2.php
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบติั
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด จ านวน 3 ท่าน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษทัให้มี
ความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  ตลอดจนปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษทั  มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และไดมี้การแต่งตั้ง นายณรงค์เดช   เกตุสงคราม เป็น
ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบติัตามขอ้มลูและประวติั (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผู ้
ตรวจสอบภายใน) ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายณรงคเ์ดช   เกตุสงคราม เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยหัวหน้างานผูต้รวจสอบ
ภายใน จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559  โดยมีคณะกรรมการ
อิสระทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดมี้การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการ
ซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบคือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการ
ปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัและ
บริษทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิ
ชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอ
แลว้ 

ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้
เช่นกัน แต่ขอให้บริษทัไปด าเนินการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงขององค์กรERM (Enterprise Risk 
Management )ใหเ้ป็นระบบมากยิ่งข้ึน บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Committee) เพ่ือเขา้มา
รับผิดชอบในการตรวจสอบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ดว้ยการแต่งตั้ง Risk 
Owners จากหัวหนา้ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานท่ีแต่ละท่านดูแล
รับผิดชอบแลว้น ามาเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาร่วมกนัเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงเหล่านั้นใหเ้หมาะสม พร้อมกบัใหมี้การติดตามการบริหารความเส่ียงดงักล่าว แลว้จึงน ามารายงานผลการ
บริหารดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) ไดรั้บทราบ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามส าคญักบับญัชีทุจริตท่ีเกิดข้ึนของบริษทั จึงไดข้อใหผู้ส้อบบญัชี
ของบริษทั น าเสนอขอ้มูลในเชิงลึกในการประชุมทุกไตรมาส  พร้อมทั้ งมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในและ
ผูจ้ดัการบริหารความเส่ียงองคก์ร ติดตามขอ้มลูบญัชีทุจริตท่ีเกิดข้ึน สรุปถึงสาเหตุ ผลกระทบต่างๆ และแนวทางการ
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แกไ้ข โดยละเอียดและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติมทุกไตรมาส 
นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชีจ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน

รายไตรมาสและประจ าปี 2558 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 210  เม่ือวนัท่ี  18  กมุภาพนัธ์  2559  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้
ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซักถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจดัการ ไดป้ระเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2559  ในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์  2559  แลว้สรุปไดว้่าคณะกรรมการบริษทัไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจาก
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดมี้การเนน้การก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือใหร้ะบบการควบคุมภายในมีการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
บริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเอ้ือต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และการ

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

2. การบริหารความเส่ียง 
บริษทัไดมี้การประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายนอก และภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะก าหนดมาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุกท่านรับทราบ และปฏิบติัตาม 
เพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียงดา้น
สินเช่ือโดยมีศูนยอ์นุมติัเครดิตก่อนขายสินคา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากลูกคา้ท่ีมีคุณภาพไม่ดี และมีการ
ตรวจสอบบญัชีลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ ส่งผลใหบ้ญัชีลกูหน้ีของบริษทัมีคุณภาพดี  

3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 
บริษทัมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน และ

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี และขอ้มูลสารสนเทศ 
การดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น รวมทั้งมีมาตรการท่ีรัดกมุในการท าธุรกรรมต่าง ๆ กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
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หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เพ่ือป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และท าใหเ้กิดความโปร่งใสใน
การท างาน โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัเป็นส าคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มูล เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีส่ือสารออกไปเป็น

ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และ
เหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ของคร้ังก่อนอย่างเหมาะสม และ
สามารถตรวจสอบได ้ มีการจดัท าหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม  รวมทั้งรายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณีใหพิ้จารณาก่อน
การประชุมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ีบริษทัยงัไดป้ระชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ของบริษทัใหก้บับุคคลภายนอก และพนกังานภายในบริษทัทราบผา่นทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 
เพ่ือใหท้ราบถึงการท างานของบริษทัอยา่งชดัเจนดว้ย 

5. ระบบการตดิตาม 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจท่ี

ก าหนดไวห้รือไม่ และจดัใหมี้การตรวจสอบระบบการปฏิบติังาน ระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม และ
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่ โดยผา่นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาแกไ้ขข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน และรายงานผลการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาอนัควร และฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์การทุจริต 
เหตุการณ์ท่ีมีความน่าสงสัย การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระท าผิดท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง และฐานะ
การเงินของบริษทั 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2558 

   คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดจ านวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 
ท่าน ดงัน้ี 

1. นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรัศมี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายคริสโตเฟอร์ จอร์น คิง   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั    กรรมการตรวจสอบ 
และนายณรงคเ์ดช เกตุสงคราม   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ส าหรับการก ากบัดูแลงบการเงินรวม
ของบริษทั ให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ สอบทานให้บริษทัมีรายงานทาง
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การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และได้จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยมี์การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ให้
ความเห็นในการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ให้บริษทัจดัท ารายงานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส รวมทั้งหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานอยา่งมีอิสระและไม่มีขอ้จ ากดัในการไดรั้บขอ้มลู พร้อมมุ่งเนน้ใหบ้ริษทัมี
การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัไดแ้ก่การปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความโปร่งใส
ยติุธรรม เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอ านาจ อนัน าไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่
ส าหรับผูถื้อหุน้ แต่ยงัรวมถึงพนกังาน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกจาก
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามวาระอนัควร รวม 4 คร้ัง อีกทั้ง
ยงัให้มีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ือสอบถามรายงาน
ทางการเงิน และเปล่ียนขอ้คิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นการวิเคราะห์ถึงท่ีมาของขอ้มูลใน
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2558 อยา่งเป็นอิสระ เพ่ือใหร้ายงานทางการเงินไดจ้ดัท าอย่างถูกตอ้ง
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และมิไดมี้การปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการขดัแยง้
กบัขอ้บญัญติัของกฎหมาย พร้อมทั้งไดมี้การรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเดน็ส าคญั ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณา 

- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในกบัสภาพธุรกิจในปัจจุบนั 

- ติดตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลท่ีจะน ามาใช้กบับริษทั พร้อม

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบังบการเงินของบริษทั 

- ติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผูส้อบบญัชีภายนอก – 

KPMG ท่ีเก่ียวกบัผลการตรวจสอบในการปฏิบติังานในแต่ละปีของบริษทั 

- ติดตามผลความคืบหน้า และให้ค าแนะน าเก่ียวกับโครงสร้างปรับปรุงระบบสารสนเทศ (SIS 

PROJECT) พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

- ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ งให้ค าแนะน าเพ่ือน าไปพัฒนาและ

ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ การจดัท ารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

เพ่ือสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั 

- ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัระบบควบคุมสินเช่ือ ศูนยอ์นุมติัสินเช่ือระบบการตรวจสอบบญัชีลูกคา้ และ

โปรแกรมติดตามลกูคา้ 
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- ติดตามผลการด าเนินงานของ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)จ ากัด และ บริษัท ซิงเกอร์

เซอร์วิสพลสั จ ากดั พร้อมทั้งใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

- พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

- พิจารณาระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดกบัองคก์ร  

ตลอดจนให้ค าแนะน าคดัเลือกบุคคลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารความเส่ียงให้ถูกตอ้งและ

เหมาะสมดว้ย 

- พิจารณาค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 เพ่ือน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา และเสนอต่อผู ้

ถือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินของบริษทัเพียงพอ และถูกต้องตามท่ีควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป และมี
ความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  แต่กจ็ะตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานใหรั้ดกุม และมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีข้ึนกว่าปัจจุบนั  เพ่ือรองรับกบัภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั ซ่ึง
อาจท าให้เกิดความเสียหายกบับริษทัได ้ และไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั
พร้อมไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวพรรณทิพย ์ กุลสันติธ ารงค์ และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน แห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

  
       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
              -------ลงลายมือช่ือ-------- 
              (นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
              วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559  
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12.   รายการระหว่างกนั        
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หวัขอ้ท่ี 4 นั้น  เกิดข้ึนเพ่ือใหบ้ริษทัสามารถวดัผลการด าเนินธุรกิจของแต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่งเด่นชดั โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับปี 2558 เทียบกบัปี 2557  พบวา่ 

1. บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ไดมี้ภาระผูกพนัตามสัญญาการใช้เคร่ืองหมายการคา้และ
สัญญาการบริการกบั Singer Asia Holdings B.V โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้ (Trade Mark License Agreement) ร้อยละ  0.1 ของยอดสุทธิ  เฉพาะสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมาย 
“SINGER” เท่านั้น และตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการ (Consultancy Agreement) โดยค านวณร้อยละ  1 
ของยอดขายสุทธิรวมกบัดอกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระดงัปรากฏในงบการเงินประจ าปี  ซ่ึงในสัญญาจะระบุ
ขอบเขตของการให้บริการท่ีบริษทัจะไดรั้บ เช่น การใหข้อ้มูลทางการตลาด การวางแผนในการท าธุรกิจ 
การวางแผนผลิตภณัฑ์ การให้การสนบัสนุนทางดา้นระบบต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพ
ทางดา้นการขาย พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการปฏิบติังานของบริษทั และเม่ือวนัท่ี 23  กรกฎาคม 2546  Singer 
Asia Holdings B.V  ไดแ้จง้ใหบ้ริษทั ทราบว่า นบัตั้งแต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เป็นตน้ไป ใหบ้ริษทัโอน
ค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และการบริการใหก้บั Singer Asia Holdings B.V ซ่ึงเป็นบริษทัใน
เครือของผูถื้อหุ้นเดิมในต่างประเทศ แต่ภาระผูกพนัต่างๆ ยงัคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ  อตัรา
ค่าบริการดงักล่าวขา้งตน้ Singer Asia Holdings B.V จะคิดกบับริษทัในเครือ SINGER ดว้ยกนัในระดบั
อตัราท่ีใกลเ้คียงท่ีร้อยละ  1.75  ถึงร้อยละ 3.0  กรณีเป็นบุคคลภายนอก แต่ถา้เป็นบริษทัในเครือจะคิดท่ีร้อย
ละ  1 จนถึงวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2558 บริษทัไดมี้การยกเลิกสัญญาเดิมทั้งสองฉบบัอนั เน่ืองมาจากบริษทั 
SINGER (THAILAND) B.V.  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวน 108,000,000 หุน้ คิดเป็น 40% ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด 270,000,000 บาท ท่ีช าระแลว้ ไดท้ าการขายหุ้นสามญัของบริษทั ใหแ้ก่ บริษทั เจมาร์ท 
จ ากดั (มหาชน) ในสัดส่วน 24.99% , กลุ่มบริษทัสหพฒัน์ 7% และผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอีก 8% เม่ือวนัท่ี 5 
มิถุนายน 2558 ท่ีผ่านมา  แลว้ไดมี้การท าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และเคร่ืองหมายการคา้(Trademark 
License Agreement) ระหว่างบริษทักบั Singer Asia Limited ข้ึนมาใหม่ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใชช่ื้อ
และเคร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อยละ 0.7 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญาสัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 10 
ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสญัญาก่อน                   

2. บริษทัไดมี้การคิดค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายแทนใหก้บั SINGER ASIA LIMITED ส าหรับค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบั SINGER ASIA LIMITED โดยตรง เช่น ค่าขนส่งเอกสาร ค่าธรรมเนียมการปรึกษาธุรกิจ ค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางของผูบ้ริหารระดบัสูงของ  SINGER  ASIA  LIMITED ในกรณีเดินทางเขา้มาประชุมในประเทศ
ไทย เป็นตน้  อน่ึงบริษทัจะใหมี้การคิดดอกเบ้ียจากยอดคงคา้งลูกหน้ี SINGER ASIA  ณ ส้ินเดือนในแต่ละ
เดือน โดยใช้อตัราดอกเบ้ียตามตลาดทัว่ๆ ไป ณ วนัท่ี เกิดรายการ และจะให้มีการช าระยอดเงินคา้งช าระ
ประมาณไตรมาสละคร้ัง 

3. บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  ด าเนินธุรกิจโดยเป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตโดยตรง  ซ่ึงมียอดรายได ้
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และก าไรสุทธิลดลงกวา่ปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 28.33 และ 109.5 ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากไดมี้การพฒันา
รูปแบบของการท างานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการประกนัภยั เพ่ือจะไดท้ าใหก้ารท างานคล่องตวั
มากยิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้มากท่ีสุด บริษทัจึงไดมี้การโอนยา้ยพนกังานขายท่ีมีความตอ้งการท่ี
จะขายประกนัให้ไปรายงานการขายประกนัในฐานะตวัแทนการขายประกนักบั บริษทัเมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) โดยตรง  ณ ส้ินปี2558 ไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนของ บริษทั     ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) 
จ ากดั จากทุนจดทะเบียน  200,000 บาท เพ่ิมข้ึนเป็นทุนจดทะเบียน  4  ลา้นบาทเพ่ือท่ีจะรองรับการขอ
อนุญาตในการท าธุรกิจประกนัวินาศภยั 

4. บริษทั ซิงเกอร์ เซอร์วิสพลสั จ ากดั  หลงัจากท่ีไดมี้การพิจารณาปรับโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจใหม่โดย
ใหห้นัมาท าธุรกิจใหบ้ริการติดตั้ง และลา้งเคร่ืองปรับอากาศ  พร้อมกบัการบริการซ่อมสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ี
บา้น (At home service) แทนและใหมี้การโยกยา้ยช่าง และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริการไปเป็น
พนกังานประจ าของบริษทั เพ่ือใหส้ามารถวดัผลการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯส าหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2558 มีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 2.40 ลา้นบาทลดลงจากปี 2557 
ซ่ึงมีก าไรสุทธิเท่ากบั 10.95 ลา้นบาท  ทั้งน้ีสาเหตุมาจากผลขาดทุนของการไปลงทุนในโครงการจ าหน่าย
น ้ ามนัท่ีไดท้ดลองท า โดยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมดเท่ากบั 27.74 ลา้นบาท และ 16.34 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

5. บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือน มิถุนายน 2555 เพ่ือมา
ด าเนินการธุรกิจเช่าซ้ือแยกออกจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้อยู่
ร้อยละ 99.99  ในช่วงท่ีจดทะเบียนบริษทัใหม่มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แลว้ก็ไดมี้การเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเป็น 1,450 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การเรียกช าระทุนครบถว้นแลว้หลงัจากท่ีไดมี้การจดทะเบียนเพ่ิมทุน 
เพ่ือน าเงินมาจ่ายช าระเป็นค่ารับโอนธุรกิจเช่าซ้ือบางส่วนจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จากมูลค่าของ
ธุรกิจเช่าซ้ือท่ีไดมี้การประเมินราคาของผูเ้ช่ียวชาญทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าทั้งหมดเท่ากบั 2,548.3 ลา้นบาท
ผลการด าเนินงานของบริษทั  ส าหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2558 มีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 82.50 
ลา้นบาทเปรียบเทียบจากผลก าไรสุทธิเท่ากบั 104.21 ลา้นบาทในปี 2557 โดยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทั้งหมดเท่ากบั 2,306.1 ลา้นบาท และ 1,576.8  ลา้นบาท ตามล าดบั 

6. กลุ่มบริษทั เจมาร์ท  หลงัจากท่ีบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาถือหุน้สามญัของบริษทั ในสัดส่วน 
24.99% ของหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัแลว้  ก็ไดมี้การท าสัญญาร่วมมือทางธุรกิจต่างๆ ร่วมกนักบักลุ่ม
บริษทัซิงเกอร์  เพ่ือท่ีจะสร้างการเติบโตและความแขง็แกร่งในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั 

จากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายการระหวา่งกนัของบริษทั สรุปไดว้่ารายการระหว่างกนัท่ีท า
กนัระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายการท่ีแสดงในงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนท าให้บริษทั ได้รับ
ผลประโยชนจ์ากการท ารายการดงักล่าว 
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เพ่ือใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัไม่มีนโยบายใหเ้กิดรายการลกัษณะขดักนัทางธุรกิจ ยกเวน้กรณี
พิเศษหรือกรณีท่ีบริษทัจะไดผ้ลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมท่ีสุด ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณาและ
ให้ค าแนะน าก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัอนุมติัต่อไป  ตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการระหว่างกนัในอนาคต บริษทัยงัคงมีนโยบายการให้กูย้ืมระหว่างกนั
ส าหรับบริษทัในเครือ ในกรณีท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน โดยจะคิดดอกเบ้ียกูย้ืมดงักล่าว ตามอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด 

บริษทัที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
   

    
บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะรายการและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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

ด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือโดยซ้ือสินคา้มาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย  มาเพื่อ
ท าเช่าซ้ือใหก้บัลูกคา้ภายใตก้ารสนบัสนุนของพนกังานขายของ  บมจ.ซิง
เกอร์ประเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พร้อมค าแนะน า และ บมจ.ซิง
เกอร์ประเทศไทยก็จะใหมี้การคิดค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาบริการท่ีลง
นาม นอกจากนั้นก็มีการกูย้มืเงินจาก  
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใชใ้นการด าเนินการ 

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

ด าเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และบริการหลงัการขาย
ให้กบัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยไดมี้การคิด
ค่าบริการดงักล่าวจากสินคา้ท่ีบริษทัฯ ขายใหก้บัลูกคา้เป็นรายเดือน 

บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  (SBL)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

ด าเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าขายประกันชีวิตโดยตรงให้กับ บมจ.
เมืองไทย ประกนัชีวิต โดยผ่านพนกังานขายของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศ
ไทย แต่ในปี2554 ไดมี้การเปล่ียนวิธีการด าเนินการโดยให้พนักงานขาย
เหล่านั้ นไปรายงานต่อ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตโดยตรง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของกรมประกนัภยั 
จึงไม่ไดมี้รายการระหวา่งกนัเกิดข้ึน 

SINGER ASIA HOLDINGS B.V. ถือหุ้น 100% ผ่าน
บริษทั SINGER (THAILAND) B.V. มาถือหุ้น บมจ. ซิง
เกอร์ประเทศไทย เท่ากบัร้อยละ 40  

เป็นผูใ้ห้บริการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าในเร่ืองของการตลาดและการ
บริหารให้กบั บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย อีกทั้งเป็นผูม้อบสิทธ์ิในการใช ้
Trademark licenses ของ SINGER ใหใ้ช ้
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ประเภทและขนาดของรายการระหว่างกนั  
                                                                                                                                                               หน่วย : '000  บาท 

 
 
ประเภทและขนาดของรายการระหว่างกนั  
                                                                                                                                                                                      หน่วย : '000  บาท 

 
 
 

ซิงเกอร์ลีสซ่ิง ซิงเกอร์เซอร์วสิพลัส ซิงเกอร์โบรคเกอร์
2558 2,052,888                     1,583                            -                                     2,054,471             
2557 2,163,094                     577                                -                                     2,163,671             
2558 291,578                        6,097                            30                                  297,705                
2557 307,094                        5,400                            43                                  312,537                
2558 33,706                          -                                     -                                     33,706                  
2557 42,734                          86                                  -                                     42,820                  
2558 228,232                        -                                     -                                     228,232                
2557 144,744                        -                                     -                                     144,744                
2558 -                                     70,183                          -                                     70,183                  
2557 -                                     64,982                          -                                     64,982                  
2558 58,000                          -                                     -                                     58,000                  
2557 36,250                          -                                     -                                     36,250                  

2. รายได้จากการบริหารจัดการ

3. รายได้จากดอกเบีย้

4. การซ้ือสินค้า

5. ต้นทุนบริการ

6. เงินปันผลรับ

บริษทัในเครือ
ยอดรวมประเภทรายการระหว่างกนั ปี

1. ยอดขายสินค้า

ซิงเกอร์เอเซีย เจมาร์ท เจ เอ็ม ที เจเอเอส แอสเซ็ท ยอดรวม
2558 -                       1,250          -                   -                             1,250                   
2557 -                       -                   -                   -                             -                            
2558 -                       48,015        -                   -                             48,015                 
2557 -                       -                   -                   -                             -                            
2558 8,889               -                   -                   -                             8,889                   
2557 3,110               -                   -                   -                             3,110                   
2558 18,016             -                   -                   -                             18,016                 
2557 31,236             -                   -                   -                             31,236                 
2558 -                       -                   331             -                             331                       
2557 -                       -                   54                -                             54                         
2558 -                       11                -                   28                          39                         
2557 -                       -                   -                   -                             -                            

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั
ประเภทรายการระหว่างกนั ปี

1.  ยอดขายสินค้า

2. การซื้อสินค้า

3. ค่าเคร่ืองหมายการค้า

4. ค่าบริหารจัดการจากต่างประเทศ

5. ค่าธรรมเนยีมบริการตดิตามหนี้

6. ค่าคอมมิชช่ัน
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นโยบายการก าหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกนั 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
ขายสินคา้ ราคาตลาด – ราคาเงินสด 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
ตน้ทุนบริการ ราคาคงท่ีก าหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์

รายไดค่้าบริหารจดัการ 

ร้อยละ 15 ของรายไดค่้านายหน้าประกนัชีวิตของบริษทั ซิงเกอร์ (โบรค
เกอร์) จ ากดั 

วิธีการปันส่วนจากค่าใชจ่้ายจริงบวกส่วนเพ่ิมส าหรับบริษทั ซิงเกอร์  ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
ร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ (เฉพาะสินคา้ท่ีใช้เคร่ืองหมาย “Singer” 
เท่านั้น) จนถึงวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2558 แลว้มาเปล่ียนเป็นร้อยละ 0.7 ของ
รายไดต้ามท่ีระบุในสญัญา 

ค่าธรรมเนียมการบริการ ร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2558  
ดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 

สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

1.     สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 
บริษทัมีสญัญากบั Singer Asia Holdings B.V. ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ใน
จ านวนร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมาย “Singer” เท่านั้น และค่าธรรมเนียมการบริการเก่ียวกบั
ขอ้มลูทางดา้นการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภณัฑใ์นจ านวนร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิและดอกเบ้ียจาก
การผอ่นช าระท่ีปรากฏในงบการเงิน 
2.     สัญญาการโอนธุรกจิ 

 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้ าสญัญาการโอนธุรกิจกบับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั โดยบริษทัตกลงท่ี
จะโอนธุรกิจเช่าซ้ือและลกูหน้ีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ใหแ้ละบริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ตก
ลงท่ีจะด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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3.     สัญญาเงนิกู้ยืม 
 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัไดท้ าสัญญาใหเ้งินกูย้ืมกบับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 

1,877.681 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้ืมจะคิดจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูป้ระจ าปีถวัเฉล่ียของบริษทัในแต่ละไตรมาส 
การช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถท่ีจะกู ้
หรือคืนเงินกูก่้อนก าหนด หรือขอกูย้ืมใหม่ ภายใตว้งเงินตามระยะเวลาของสัญญาไดต้ราบเท่าท่ีเงินกู ้ณ เวลาใดๆ ไม่เกินกว่า
จ านวนเงินของวงเงิน 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 บริษทัไดมี้การให้เงินกูจ้  านวนเงิน 1,877.681 ลา้นบาทกบับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั ภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดน้ าเงินท่ีไดรั้บจากเงินกูย้ืมน้ีมาช าระ
คืนใหก้บับริษทัเพ่ือช าระหน้ีท่ีบริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั คา้งช าระแก่บริษทัจากการโอนธุรกิจในวนัเดียวกนั 
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4.     สัญญาบริการ 
เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าวบริษทั ษทัตกลงท่ีจะให้บริการความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอ่ืนๆ แก่บริษทั ซิงเกอร์ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัในการน้ีบริษทั ซิงเกอร์ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั
ตอ้งจ่ายค่าธรรรมเนียมการใหบ้ริการตามตน้ทนทุนบริการบวกก าไรใหแ้ก่บริษทั 
 
 5.    สัญญาบริการตดิตามหนี ้
ส าหรับสัญญาบริการติดตามหน้ีท่ี บริษทั ซิงเกอร์ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ท ากบับริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์         
วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) เพ่ือท่ีจะรับบริการติดตามทวงหน้ีตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2558 ซ่ึงสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัคร้ัง
ละหน่ึงปีเวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาก่อน 
 
6.     สัญญาขอใช้พืน้ที่บริการ 
ท่ีท าระหวา่ง บริษทั ซิงเกอร์ เซอร์วิสพลสั จ ากดักบับริษทัเจมาร์ทจ ากดั (มหาชน)  และ บริษทั เจเอม็ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส
เซ็ส จ ากดั (มหาชน) ในการขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีเพ่ือติดตั้งและให้บริการตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือหยอดเหรียญโดย บริษทั 
ซิงเกอร์เซอร์ วิสพลสั จ ากดั ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาก าหนด
ระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน 2558ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาก่อน 
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ยอดหนีค้งเหลอืระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 

                                                                                                                                                       หน่วย : '000  บาท 

 
 

 

 
     

ซิงเกอร์ลสีซ่ิง ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั ซิงเกอร์โบรคเกอร์
2558 277,283                11                                   -                                  277,294              

2557 297,790                36                                   -                                  297,826              

2558 4,415                    1,020                              12                               5,447                  

2557 2,907                    525                                 19                               3,451                  

2558 22,759                  526                                 -                                  23,285                

2557 23,728                  439                                 -                                  24,167                

2558 755,181                -                                      -                                  755,181              

2557 724,181                -                                      -                                  724,181              

2558 59,485                  -                                      -                                  59,485                

2557 23,195                  -                                      -                                  23,195                

2558 189,782                2,383                              4,235                         196,400              

2557 218,759                3,421                              317                            222,497              

ประเภทรายการระหว่างกนั ปี
บริษัทในเครือ

ยอดรวม

6. เจ้าหนีอ้ื่น

1. ลูกหนีก้ารค้า

2. ลูกหนีอ้ื่น

3. รายได้ค้างรับ

4. เงินกู้ระหว่างกนั

5. เจ้าหนีก้ารค้า

เจมาร์ท เจ เอ็ม ที เจเอเอส แอสเซ็ท

2558 -                         2,099         -                  -                               2,099               

2557 -                         -                  -                  -                               -                       

2558 -                         -                  -                  -                               -                       

2557 223                    -                  -                  -                               223                  

2558 -                         -                  -                  -                               -                       

2557 -                         -                  -                  -                               -                       

2558 7,112                 78               1                 6                              7,197               

2557 32,104              -                  -                  -                               32,104             

ยอดรวมประเภทรายการระหว่างกนั ปี

3. เจ้าหนีก้ารค้า

4. เจ้าหนีอ้ื่น

กลุ่มเจมาร์ท
ซิงเกอร์เอเซีย

1. ลูกหนีก้ารค้า

2. ลูกหนีอ้ื่น

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั
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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 2556 ดงัน้ี  

•  ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2556 ไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  
วา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ตามท่ี
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  และ 3 โดยมีภาพรวมในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
ดงัน้ี:- 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ ดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี 

- การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
- การน าเสนอขอ้มลูส่วนงานด าเนินงาน 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (ค) ดงัน้ี ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มี
ผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี ในปี 2556 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัวิธีการค านวณราคาตน้ทุนของ
สินคา้คงเหลือ รายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยู่ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ง) เรียบร้อยแลว้ 
 

นางศิริเพ็ญ  สุขเจริญยิ่งยง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3636 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ไดใ้หค้วามเห็นในปีงบการเงิน 2557 และ 2558 ดงัน้ี 

•  ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2557 ไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  
วา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน 

•  ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2558 ไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  
ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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ตารางสรุปงบการเงิน  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2557 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2558 
(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,056.97 26.80 1,061.60 28.79 1,546.69 41.14 
สินทรัพยร์วม 3,943.90 100.00 3,687.64 100.00 3,759.20 100.00 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,001.79 25.40 929.65 25.21 1,114.14 29.64 
หน้ีสินรวม 1,703.81 43.20 1,388.43 37.65 1,488.36 39.59 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,240.09 56.80 2,299.21 62.35 2,270.84 60.41 
งบก ำไรขำดทุน       

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 3,024.75 97.54 2,973.43 97.08 2,838.96 96.43 
รายไดร้วม 3,101.04 100.00 3,062.93 100.00 2,943.94 100.00 
ตน้ทุนขาย 1,623.05 52.34 1,608.97 52.53 1,631.43 55.42 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,234.39 39.81 1,233.65 40.28 1,160.72 39.43 
ภาษีเงินได ้ -40.80 -1.38 -34.08 -1.10 -13.40 -0.46 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 158.68 5.12 152.35 4.97 114.73 3.90 
ก าไรต่อหุน้ * (บาท) 0.59 - 0.56 - 0.42 - 
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 2558 
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อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.06 1.14 1.39 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.54 0.63 0.49 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 2.74 0.22 0.05 
อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ (เท่า)     16.12 8.29 8.73 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั)      22.33 43.43 41.24 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 6.21 5.18 5.32 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 57.97 69.50 67.67 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 9.23 8.02 7.77 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 39.00 44.89 46.33 
ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  41.30 68.04 62.58 
    

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY RATIO )    
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 46.34% 45.89% 42.53% 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 5.12% 4.97% 3.90% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 7.21% 6.71% 5.02% 
อตัราก าไรจาการด าเนินงาน (%) 6.60% 6.27% 4.51% 
อตัราก าไรอ่ืน % 2.46% 2.92% 3.57% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร% 1,143.63% 115.03% 38.26% 
    
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

 ( EFFICIENCY RATIO) 
   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 4.17% 3.99% 3.08% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 47.75% 44.78% 34.89% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.81 0.80 0.79 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 0.75 0.60 0.66 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า)  52.71 8.18 4.34 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า (18.58) (1.56) (0.32) 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 51.05% 79.75% 124.72% 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 

 พ.ศ. 2556 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2557 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2558 
(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,232.15 68.55 2,272.19 67.71 2,095.19 62.70 
สินทรัพยร์วม 3,256.35 100.00 3,355.65 100.00 3,341.59 100.00 
หน้ีสินหมุนเวียน 786.58 24.16 819.09 24.41 1,308.47 39.16 
หน้ีสินรวม 1,824.05 56.02 1,777.67 52.98 1,763.56 52.78 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,432.30 43.98 1,577.98 47.02 1,578.04 42.22 
งบก ำไรขำดทุน       

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 3,626.82 99.65 3,536.21 99.64 3,377.42 99.50 
รายไดร้วม 3,639.46 100.00 3,548.93 100.00 3,394.56 100.00 
ตน้ทุนขาย 1,776.73 48.82 1,618.52 47.05 1,666.30 49.09 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,423.42 39.11 1,579.66 44.51 1,508.15 44.43 
ภาษีเงินได ้ -63.94 -1.76 -50.99 -1.48 -26.30 -0.77 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 320.57 8.81 241.43 7.02 143.15 4.22 
ก าไรต่อหุน้ * (บาท) 1.19 - 0.89 - 0.53 - 
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 2558 
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อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.84 2.77 1.60 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.80 2.81 1.71 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -0.31 0.45 0.23 
อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ (เท่า)     1.95 1.69 1.63 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย  (วนั)      184.62 213.02 220.86 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 6.74 5.19 5.41 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 53.02 69.36 66.54 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 10.67 8.99 9.77 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 33.74 40.04 36.85 
ระยะเวลาการหมุนเวียนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  203.90 242.34 250.55 
    

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (PROFITABILITY RATIO )    
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 51.01% 54.23% 50.66% 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 8.81% 6.8% 4.22% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 24.42% 16.04% 9.07% 
อตัราก าไรจาการด าเนินงาน (%) 10.60% 8.27% 5.02% 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.35% 0.37% 0.50% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร% -58.04% 124.13% 142.9% 
    

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

 ( EFFICIENCY RATIO) 
   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 10.70% 7.30% 4.3% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 92.56% 68.57% 42.05% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.22 1.07 1.01 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 1.27 1.13 1.12 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า)  -2.81 8.32 6.57 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า 0.82 -1.10 -0.47 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 25.27% 50.33% 99.96% 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 
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 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 บริษทัมีก าไรสุทธิเท่ากบั 143.2 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีผล
ก าไรสุทธิเท่ากบั 241.4 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น 40.7 %  อนัมีผลท าใหก้ าไรต่อหุ้นของบริษทัเท่ากบั 0.53 บาท 
เทียบกบัก าไรต่อหุน้ปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.89 บาท   

  บริษทัขอช้ีแจงประเดน็ส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งระหวา่งปี 2558 ดงัน้ี 
 ยอดขายสินค้าของบริษทั เม่ือเทียบกับปีก่อนลดลงเท่ากบั 5.5% หรือคิดเป็นเงิน 145.8 ลา้นบาท  

เน่ืองมาจากการขายสินคา้กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นและสินคา้เชิงพาณิชยล์ดลง ยกเวน้สินคา้กลุ่ม
เคร่ืองปรับอากาศและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีการขายเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ี
ยงัชะลอตวัส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศฟ้ืนตวัช้า ก าลงัการบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยในภาคเอกชน
ลดลง ภาคการส่งออกซบเซาและราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า 

 อตัราก าไรขั้นตน้ของสินคา้บริษทั ลดลงกว่าปีก่อน อนัสืบเน่ืองมาจากผลกระทบทางบญัชีของการยึดคืน
สินคา้จากบญัชีเช่าซ้ือคา้งช าระท่ีถูกปิดลงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การปรับราคาลดลงในสินคา้บางประเภท อย่างเช่น 
ทีวี เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัราคาตลาด รวมถึงการตั้งส ารองสินคา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากยอดขายท่ี
ลดลง 

 มลูค่าเบ้ืองตน้ของบญัชีเช่าซ้ือของบริษทั เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธนัวาคมของปี 2557 เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 52.7 
ลา้นบาท เน่ืองมาจากการขยายระยะเวลาเช่าซ้ือส าหรับสินคา้บางประเภท เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ
แบบออนไลน์  รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของบญัชีเช่าซ้ือใหม่ของเคร่ืองปรับอากาศและสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์มี
มลูค่าสูง 

 เน่ืองจากการขายส าหรับบญัชีเช่าซ้ือรายใหม่ และการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีมีจ านวนลดลง ท าให้กระแสเงินสด
จากการด าเนินงานของบริษทั ในปี พ.ศ 2558 เป็นบวกเท่ากบั 242.1 ลา้นบาท 

 เงินกูร้ะยะยาว ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา ลดลงจาก 
1,028.30 ลา้นบาท ลงเหลือเท่ากบั 778.22 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินกูร้ะยะสั้นซ่ึงรวมเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระคืน เพ่ิมสูงข้ึนจาก 29.10 ลา้นบาท มาเท่ากบั 245.32 ลา้นบาท  

 เปอร์เซ็นต์การเก็บเงินซ่ึงค านวณมาจากจ านวนบญัชีท่ีช าระต่อจ านวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ ส้ินเดือน
ธนัวาคม 2558 เทียบเท่ากบั 89.2%     

 บริษทัสามารถบริหารมูลค่าคงคา้งในบญัชีเช่าซ้ือให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทัก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด แมว้่า
มลูค่าของบญัชีเช่าซ้ือจะเพ่ิมสูงข้ึนกต็าม 

 ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อทุนเท่ากบั 0.65 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนเท่ากบั 1.12 เท่า เทียบกบัยอด ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 ท่ีเท่ากบั 0.67 เท่า และ 1.13 เท่า ตามล าดบั 

  เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 ท่ีผ่านมา  บริษทั SINGER (THAILAND) B.V. จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
จ านวน 108,000,000 หุน้ คิดเป็น 40% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 270,000,000 บาทท่ีช าระแลว้  ไดท้ า 
การขายหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ในสัดส่วน 25% , กลุ่มบริษทั สหพฒัน ์
7% และผูถื้อหุน้รายอ่ืนอีก 8%  ทั้งน้ีหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รายใหญ่ บริษทัไดเ้ร่ิมใหมี้ความ
ร่วมมือผนึกก าลงัทางธุรกิจกบักลุ่มบริษทัเจมาร์ท ในรูปแบบของ Shop in Shop ท่ีมีการน าสมาร์ทโฟน 
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ของกลุ่มบริษทัเจมาร์ท มาวางจ าหน่ายในร้านสาขาของซิงเกอร์ ท่ีไดรั้บการคดัเลือก ตลอดนจนการร่วมมือ
กบั บริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ในการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปล่ียน
ขอ้มลูเพ่ือท่ีจะใชใ้นการบริหารบญัชีเช่าซ้ือท่ีมีปัญหา อาทิเช่น บญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีไดมี้การตดัเป็นหน้ีสูญ
ไปแลว้ เป็นตน้ 

 บริษทัยงัคงร่วมพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนด าเนินกิจกรรมทางการตลาดกบัคู่คา้ ทั้งกลุ่มเจมาร์ท 
กลุ่มสหพฒัน ์ ทรู และอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

  บริษทัมุ่งมัน่ในการขยายช่องทางการสร้างรายไดจ้ากงานซ่อมบ ารุงรักษา โดยน าเสนอการให้บริการ
ซ่อมแซมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบรนดต่์างๆแก่ลูกคา้ทั้งกลุ่มผูใ้ชต้ามท่ีพกัอาศยัและกลุ่มลูกคา้องคก์ร เพ่ือสร้าง
ธุรกิจการใหบ้ริการภายใตช่ื้อ “ซิงเกอร์” ผา่น บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั ข้ึน 

 บริษทัยงัคงด าเนินการอพัเกรดระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใหก้บัตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์รุ่นเก่าท่ีมี
อยูถึ่ง 20,000 ตู ้ อนัจะเป็นการสร้างรายไดจ้ากการสนบัสนุนการเติมเงินของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 บริษทัไดน้ าส่วนลดปิดบญัชีเช่าซ้ือมาจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
รวมบริษทั  โดยจดัให้ส่วนลดดงักล่าวมาอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการขายแทนรายไดจ้ากการขาย 
หลงัจากท่ีพิจารณาแลว้วา่ส่วนลดดงักล่าวมิใช่ส่วนลดทางการคา้ 

 บริษทัไดเ้ร่ิมบริหารระบบการรับช าระค่าสินคา้ตรงจากลูกคา้ผ่านธนาคาร ควบคู่ไปกบัการบริหารการ
จดัเก็บค่าด าเนินการและค่าปรับกบัลูกคา้ท่ีช าระล่าชา้ เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการติดตามและจดัเก็บเงิน 
ตลอดจนลดจ านวนมลูค่าทุจริตจากพนกังาน 

  ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั
การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.53 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 143.1 ลา้นบาท โดยมี
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ท่ีผา่นมา 
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14. การวเิคาระห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
ปีการเงิน  2558  ( 1  มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 )   
 

ภาวะเศรษฐกจิระดับมหภาคในปี 2558 

ในช่วงปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึนและเอ้ือต่อ
การบริหารเศรษฐกิจของประเทศ จึงส่งผลให้การเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) รายไตรมาส
ในช่วงปี 2558 อยู่ในระดบั 2.5% ถึง 3.0% และการเติบโตโดยรวมทั้งปีอยู่ท่ี 2.8% (เทียบกบัการเติบโตของผลิตภณัฑ์
มวลรวมประจ าปี 2557 ซ่ึงสูงเพียง +0.8% ) กระนั้นกต็าม ดว้ยปัจจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตวัเลขการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจดงักล่าวขา้งตน้ ยงัต ่ากว่าระดบัท่ีคาดการณ์ไวค่้อนขา้งมาก โดยเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบั
จงัหวดั ซ่ึงเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายท่ีส าคญัของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  และคิดเป็นสัดส่วนของฐานลูกคา้โดยรวม
ของบริษทั สูงถึง 95%  ส าหรับปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลในเชิงบวกในช่วงปี 2558 มีสองประการหลกัๆ ไดแ้ก่ ราคา
น ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ีอยูใ่นระดบัต ่า ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัเบนซินในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยใหอ้ตัราเงิน
เฟ้อคงระดบัไวไ้ดท่ี้ประมาณ 1% ปัจจยัท่ีสองไดแ้ก่ การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็ว
จากปีก่อนๆ แมว้่ามีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดโดยกลุ่มผูก่้อการร้าย ซ่ึงเกิดข้ึนในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพเม่ือ
กลางเดือนสิงหาคมก็ตาม  ในปี 2558 จ านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยมีสูงถึงกว่า 29.8 
ลา้นคน (หรือเพ่ิมข้ึน 20% จากปี 2557) และรายไดจ้ากภาคธุรกิจการท่องเท่ียวประจ าปี 2558 เพ่ิมข้ึนเป็น 2.2 ลา้นลา้น
บาท โดยตวัเลขน้ีรวมรายไดจ้ากการท่องเท่ียวภายในประเทศดว้ย 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนและสินคา้เชิงพาณิชย ์ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่
เอ้ืออ านวยและการลดลงของตวัเลขการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ในช่วงเวลาเดียวกนั มีการ
เติบโตลดลง 5.5% โดยมีมูลค่าโดยรวมเท่ากบั 0.14 พนัลา้นบาท และธุรกิจเช่าและเช่าซ้ือมีตวัเลขลดลง 9.8% จากปี
ก่อน 
 

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาคในปี 2559 

ส าหรับปี 2559 มีการคาดการณ์ว่าความผนัผวนทางการเมืองจะยงัคงอยู่เน่ืองจากเกิดความล่าชา้ในการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ซ่ึงส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถก าหนดวนัเลือกตั้งท่ีแน่นอนได ้ผนวกกบัปัจจยัในทางลบอนั
ไดแ้ก่ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกอย่างต่อเน่ือง (เช่น การชะลอตวัของเศรษฐกิจ
จีน การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีพฒันาแลว้อยู่ในระดบัต ่า และความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงิน
ต่างประเทศ) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกโดยรวมของไทยในปี 2559 รวมทั้ งปัญหาเศรษฐกิจ
ระดับประเทศอนัไดแ้ก่ การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผูบ้ริโภคในภาค
การเกษตรและกลุ่มผูบ้ริโภคในระดบัจงัหวดั ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
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อยา่งไรกต็าม ปัจจยัในทางบวกส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีอยู่ดว้ยกนัหลายประการ เช่น การเขา้สู่การ
เป็น AEC อย่างเป็นทางการ (ณ วนัส้ินปี 2558) ซ่ึงเป็นการเปิดเสรีทางการคา้ส าหรับประเทศสมาชิกทั้งหมด ซ่ึงมี
จ านวนประชากรโดยรวมทั้งหมดมากกว่า 600 ลา้นคน การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกของ AEC โอกาสทางการคา้
ท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน การเติบโตของภาคการท่องเท่ียวของไทยซ่ึงคาดการณ์ว่า ในปี 2559 จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 8 – 10% (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกัท่องเท่ียวชาวจีน) แผนกระตุน้
เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้ช่วยเหลือกลุ่มผูป้ระกอบการรายย่อย (SME) และชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
การลงทุนโดยภาครัฐอย่างต่อเน่ืองในโครงการขนาดใหญ่ดา้นการคมนาคม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของภาครัฐ เป็นตน้ 

ดว้ยปัจจยับวกดงักล่าวขา้งตน้ ตวัเลขการคาดการณ์อย่างเป็นทางการส าหรับการเติบโตของผลิตภณัฑม์วล
รวมของประเทศในปี 2559 อยู่ท่ีประมาณ 3.0% และมูลค่าการส่งออกโดยรวมเท่ากบั (ประมาณการต ่าสุด) 2.0% 
นอกจากน้ี การลดลงอยา่งต่อเน่ืองของราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกจะช่วยใหร้าคาน ้ามนัเบนซินในประเทศไม่ปรับตวั
สูงข้ึนและรักษาอตัราเงินเฟ้อหรือ CPI ไวใ้นระดบัต ่า 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัมียอดรายไดร้วมทั้งหมดจากการขายสินคา้ 
ดอกเบ้ียรับจากการผ่อนช าระ และการให้บริการอ่ืนๆ มีมูลค่าเท่ากบั 3,395 ลา้นบาท (เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 
ลดลง 154 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 4.3%) โดยมีก าไรสุทธิเท่ากบั 143 ลา้นบาท (ลดลงจากปีก่อน 98 ลา้นบาท หรือ
เท่ากบั 40.7%) อนัมีผลท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) เท่ากบั 0.53 บาทต่อหุน้ (เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.89 บาท
ต่อหุน้)  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ท่ีมีรายไดร้วมและก าไรสุทธิ
ลดลง อนัมีผลมาจากการขายสินคา้ และดอกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระท่ีลดลงจากผลกระทบของสภาวะทางเศรษฐกิจ
ท่ียงัชะลอตวัส่งผลใหอุ้ปสงคใ์นประเทศฟ้ืนตวัชา้ ก าลงัการบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยในภาคเอกชนลดลง ภาค
การส่งออกซบเซา ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า และภาระหน้ีของสาธารณชนท่ีสูงข้ึน โดย ณ ส้ินปี 2558  บริษทัมี
ร้านสาขาเท่ากบั 209 สาขา และพนกังานขายเดินตลาดท่ีเป็นคนพ้ืนท่ีเท่ากบั 2,665 คน 

อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัลดลงจากปีก่อน อนัเน่ืองมาจากการปรับราคาสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้บาง
ประเภท อย่างเช่น ทีวี เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัราคาตลาดได ้ การตั้งส ารองสินคา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการขายท่ีลดลง 
และผลกระทบทางบญัชีส าหรับการยึดคืนสินคา้ของบญัชีเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระซ่ึงถูกปิดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากผลกระทบของ
ภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัและราคาสินคา้เกษตรท่ีลดลง  

ก าไรสุทธิลดลงเป็นผลมาจากยอดขายสินคา้และดอกเบ้ียรับจากการผ่อนช าระท่ีลดลงประกอบอตัราก าไร
เบ้ืองตน้ท่ีลดลง ถึงแมว้่าบริษทัจะสามารถด าเนินการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารโดยรวมลดลงไป 4.5% 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนกต็าม 
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ในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีลดลง และภาระหน้ีภาคเอกชน
โดยเฉพาะผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีมีผลท าใหบ้ริษทัจะตอ้งมาก าหนดมาตราการต่างๆ  เก่ียวกบัการปล่อยอนุมติั
สินเช่ือส าหรับการท าธุรกิจเช่าซ้ือ พร้อมมาตราการในการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ใหมี้ประสิทธิภาพ
อย่างรัดกุมและรอบคอบมากยิ่งข้ึน  เพ่ือให้ฐานะทางการเงินโดยรวมของบริษทัและส่วนของผูถื้อหุ้นมีความ
แข็งแกร่ง พฒันา เติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองพร้อมท่ีจะรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั            ซิงเกอร์ประ
เทศไทย  ต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง 
 

แผนการด าเนินธุรกจิส าหรับปี 2558 

ถึงแมว้า่ปีพุทธศกัราช 2558 ท่ีผา่นมาจะเป็นปีท่ีบริษทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีวางไวท้ั้งในดา้น
การเติบโตของรายไดแ้ละก าไรสุทธิ  แต่มนัก็เป็นปีท่ีบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอีกปีหน่ึงในเร่ืองของการ
เปล่ียนสดัส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่  จากผูถื้อหุน้เดิมท่ีเป็นบริษทัต่างชาติ (SINGER (THAILAND) B.V.) มาเป็น บริษทั 
เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัสหพฒัน์ ท่ีถือว่าเป็นบริษทัของคนไทยท่ีมีการด าเนินการธุรกิจในประเทศ
ไทย และเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างดี  ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นกา้วต่อไปของบริษทัในการท่ีพฒันา
และเติบโตต่อไปในประเทศไทยอยา่งมัน่คง  ดว้ยความร่วมมือทางธุรกิจกบัทั้งสองกลุ่มบริษทัดงักล่าว 

   

รายได้จากการขาย 

 ในปี 2558 รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 2,494 ลา้นบาท (ลดลง 146 ลา้นบาท หรือ
ลดลงเท่ากบัร้อยละ 5.5% เม่ือเทียบกบัปีก่อน)  ทั้งน้ีเม่ือเทียบกบัปี 2557 จะพบวา่ยอดขายลดลงทั้งการขายสินคา้กลุ่ม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและสินคา้เชิงพาณิชย ์ เวน้แต่สินคา้กลุ่มเคร่ืองปรับอากาศและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีมีการ
ขายเพ่ิมสูงข้ึน  

มลูค่าการขายรายผลิตภณัฑห์ลกัท่ีลดลงจากปี 2557 ประกอบดว้ย 
 การขายสินคา้กลุ่มตูแ้ช่ลดลง 14.5% 

 การขายสินคา้กลุ่มตูเ้ติมน ้ามนัหยอดเหรียญลดลง 23.7% 

 การขายสินคา้กลุ่มทีวี ลดลง 5.6% 

 การขายสินคา้กลุ่มตูเ้ยน็ลดลง 1.5% 

 การขายสินคา้กลุ่มจกัรเยบ็ผา้ลดลง 3.9% 

 การขายสินคา้เคร่ืองซกัผา้ลดลง 6.8% 

 การขายตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือลดลง 27.1% 

 การขายสินคา้กลุ่มเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมข้ึน 41.9% 

 การขายสินคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึน  100.0% 
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ทั้งหมดน้ีเป็นผลกระทบมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ จากอุปสงค์ในประเทศ  ก าลงัการ
บริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยในภาคเอกชนท่ีลดลง ภาคการส่งออกซบเซา ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่าและภาระ
หน้ีเอกชนโดยเฉพาะชาวชนบทท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีราคาผลิตผลทางเกษตรตกต ่าตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จนท าให้
บริษทัตอ้งมีมาตราการต่างๆ ท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือ ในขณะเดียวกนัก็ให้มีการยึดสินคา้คืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดภาระหน้ีคา้งช าระท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 

  

ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนช าระ 

 ดอกเบ้ียรับจากการขายผ่อนช าระลดลงจากปีท่ีแลว้เท่ากบั 80.5 ลา้นบาท  สาเหตุมาจากจ านวนและมูลค่า
ของบญัชีเช่าซ้ือใหม่ท่ีมีจ านวนและมูลค่าลดลงจากจ านวนและมูลค่าของบญัชีเช่าซ้ือปีท่ีแลว้ ซ่ึงรายไดด้อกเบ้ียรับ
จากการขายผ่อนช าระน้ี คิดเป็น 21.8% ของรายไดร้วมทั้งหมด  โดยจ านวนบญัชีเช่าซ้ือลดลงจาก 166,121 บญัชี ณ 
ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 ลดลงเหลือ 159,813 บญัชี ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารเก็บเงินซ่ึงค านวณ
มาจากจ านวนบญัชีท่ีช าระต่อจ านวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 อยูท่ี่ 89.2%  
 

รายได้จากการให้บริการ 

 รายได้จากการให้บริการเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วเท่ากับ 67.5 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
ค่าตอบแทนของการจ าหน่ายแอร์ไทม์ให้กบัเจา้ของตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือ  และการจดัจ าหน่ายน ้ ามนัให้กบัตู้
น ้ามนัหยอดเหรียญ  อนัถือเป็นรายไดก้ารด าเนินงานการใหบ้ริการโดยบริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั  
 

รายได้อืน่ 

 รายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนจากการขายเศษซากของสินคา้ท่ีไดรั้บคืนมาจากการตีแลก (Trade-in) และการเรียกค่าปรับ
จากการบญัชีท่ีคา้งช าระ 

   

ต้นทุนขาย 

 ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.0% ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายสินคา้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.5 อนั
เป็นผลมาจากอตัราก าไรเบ้ืองตน้ของสินคา้ท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการปรับราคาลดลงในสินคา้บางประเภท อย่างเช่น 
ทีวี เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัราคาตลาด และผลกระทบทางบญัชีของการยึดคืนสินคา้จากบญัชีเช่าซ้ือคา้งช าระท่ีถูก
ปิดลงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงการตั้งส ารองสินคา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากยอดขายท่ีลดลง 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 เปอร์เซ็นต์ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อยอดรายไดร้วม เม่ือเทียบกบัปีก่อนลดลงเท่ากบั 0.1% อนัมี
สาเหตุหลกัมาจากส่วนลดจากการปิดบญัชีเช่าซ้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเคลียร์บญัชีท่ีคา้งช าระ อน่ึงส่วนลดปิดบญัชีเช่า
ซ้ือน้ี  ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่จากท่ีเคยแสดงเป็นรายได้จากการขายมาเป็นค่าใช้จ่ายทางการขายแทน    
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินรวมบริษทัหลงัจากท่ีพิจารณาแลว้ว่าส่วนลดดงักล่าวมิใช่ส่วนลดทางการ
คา้ นอกจากนั้นแลว้ก็เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าซ่อมแซมและอะไหล่ของสินคา้ท่ียึดคืน  ค่าขนส่ง การตั้ง
ส ารองผลขาดทุนจากการยึดคืนสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายท่ีไม่ไดท้ าให้เกิดการขายท่ี
เพ่ิมข้ึนตามท่ีไดว้างแผนไว ้ตลอดจนหน้ีทุจริตท่ียงัคงเกิดข้ึน ถึงแมว้า่จะลดลงจากปีก่อนแลว้กต็าม 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
 ดอกเบ้ียจ่ายมีมูลค่าเท่ากบั 50.7 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าปีก่อน ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากจ านวนเงินกูแ้ละอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินกูท่ี้ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียลดลงเป็น 1,023.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัเดือน
ธนัวาคม 2557 ท่ีเท่ากบั 1,057.4 ลา้นบาท หรือลดลง 33.9 ลา้นบาท 
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 ในปี 2558 บริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติเท่ากบั 143.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีผล
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติเท่ากบั  241.4  ลา้นบาท ส่วนต่างของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติท่ีลดลง
เท่ากบั 98.3 ลา้นบาท โดยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
1.) ยอดขายของผลิตภณัฑล์ดลง -145.80 
2.) รายไดด้อกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระลดลง -80.5 
3.) รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 4.3 
4.) รายไดจ้ากธุรกิจแอร์ไทมเ์พ่ิมข้ึน 63.2 
5.) รายไดอ่ื้นๆเพ่ิมข้ึน 4.4 
6.) ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึน -47.8 
7.) ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 20.0 
8.) ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 51.5 
9.) ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 7.7 
10.) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 24.7 
        รวมผลต่าง -98.3 
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ฐานะการเงิน 
 สินทรัพยร์วมของบริษทัลดลง 14 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของบญัชีลูกหน้ีผ่อนช าระ-ลูกหน้ี
อ่ืนๆ เท่ากบั 53 ลา้นบาท  ในขณะท่ีสินคา้คงเหลือสุทธิเพ่ิมข้ึน 22 ลา้นบาท แต่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลง 17 ลา้นบาท 
 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 
 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิลดลงจาก 1,995.2  ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 มาเท่ากบั 1,950.5 ลา้น
บาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 หรือลดลงเท่ากบั 2.2 % เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจากการผอ่นช าระท่ีบริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรู้
เป็นรายไดแ้ละค่าเผื่อหน้ีสูญเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งน้ี จ านวนบญัชีเช่าซ้ือ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 เท่ากบั 159,813 บญัชี 
เทียบกบั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2557 ท่ีมีจ านวนบญัชีเท่ากบั 166,121 บญัชี  หรือลดลงเท่ากบั 6,308 บญัชี อนัเป็น
ผลมาจากการเปิดบญัชีเช่าซ้ือใหม่มีจ านวนลดนอ้ยลงกวา่บญัชีเช่าซ้ือท่ีถกูปิดลงดว้ยสาเหตุการยึดคืนสินคา้ 
 
สินค้าคงเหลอืสุทธิ 
 เพ่ิมข้ึน 22 ลา้นบาท โดย ณ ส้ินเดือนธันวาคมปี 2558 มีการตั้งส ารองสินคา้คงเหลือของบริษทัเพ่ิมข้ึน
เท่ากบั 7.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 18.0 ลา้นบาท ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการขายสินคา้ท่ี
ลดลงประกอบกบัการยึดคืนสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 
 ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือการลงทุนใดๆ ในดา้นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยกเวน้ค่าเส่ือมราคาท่ีมีในปี 
2558 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 มลูค่าเพ่ิมข้ึน 9.8 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของการตั้งส ารองสินคา้คงเหลือ สินคา้ยึดคืนและลูกหน้ี
ตามสญัญาเช่าซ้ือ 
    
หนีสิ้น 
 หน้ีสินทั้งหมดของบริษทัลดลงเท่ากบั  14 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ีย
จ านวน 33 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการลดลงของเงินกูร้ะยะยาวมูลค่า 520 ลา้นบาท หักลบกบัเงินกูร้ะยะสั้นเงินกู้
เบิกเกินบญัชี และเงินกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปีท่ีเพ่ิมข้ึนมูลค่า  486 ลา้นบาทและการลดลงของเจา้หน้ี
การคา้ท่ีเท่ากบั 5 ลา้นบาทอนัเป็นผลมาจากการลดลงของการสั่งซ้ือจากการขายท่ีลดลงหักกลบกบัการเพ่ิมข้ึนของ
เจา้หน้ีอ่ืน การเพ่ิมข้ึนของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  การเพ่ิมข้ึนของเงินประกนัพนกังาน และกองทุนเงิน
สะสมพนกังานท่ีรวมเท่ากบั 25 ลา้นบาท  
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  ส่วนท่ี 3 – หนา้ท่ี 100  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 มีมลูค่าลดลงเพียงเลก็นอ้ย อนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2558 เท่ากบั 143 ลา้นบาท ใน
ขณะเดียวกนัในปี 2558 ก็ไดมี้การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2557 มูลค่าเท่ากบั 
143.1 ลา้นบาท 

 

แผนการด าเนินธุรกจิส าหรับปี 2559 

เป็นท่ีคาดหวงัว่า สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจในปี 2559 จะเป็นไปในทิศทางบวกมากกว่าปีท่ีผ่านมา  
หลงัจากท่ีรัฐบาลไดเ้ร่ิมใหมี้การอนุมติัโครงการลงทุนต่างๆในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการคมนาคม โครงการ
ให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (SME) และโครงการช่วยเหลือเพ่ือผลกัดนัราคาพืชผลทางเกษตรให้มี
ราคาเพ่ิมข้ึน ดว้ยการน าเทคโนโลยี่ใหม่ๆเขา้มาปรับจากการเกษตรพ้ืนฐานให้เป็นการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและ
ราคา ท่ีจะมารองรับการเปิดการคา้เสรีของ AEC โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกูคา้ท่ีอาศยัในชุมชนชนบทตามต่างจงัหวดั ท่ีถือ
เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศและเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท  ทั้ งด้านการจ าหน่ายสินค้า และการ
ใหบ้ริการดา้นเช่าซ้ือ  ท าใหบ้รรยากาศทางธุรกิจส าหรับบริษทั  ยงัคงมีความทา้ทายท่ีจะด าเนินการและบริหารงาน
ให้มีความเติบโตทั้งรายไดแ้ละก าไรอย่างย ัง่ยืน ดว้ยความสามารถในการจดัการธุรกิจ และบริหารความเส่ียงทาง
การเงินใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

กลุ่มบริษทั  ยงัคงมุ่งรักษาวิสัยทศัน์ของการเป็นผูน้ าตลาดเชิงรุกในดา้นการขายและบริการเช่าซ้ือ ส าหรับ
สินคา้เคร่ืองใช้ภายในบา้นไปยงัตลาดในครัวเรือน และสินคา้เชิงพาณิชยไ์ปสู่ธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนน าเสนอ
บริการสินเช่ือเช่าซ้ือตามตลาดต่างจงัหวดัทัว่ประเทศไทย  ท่ียงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงความส าเร็จน้ีเกิดข้ึนไดโ้ดย 

 ขยายกลุ่มการขายสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้เชิงพาณิชยอ์อกเป็น 2 กลุ่มสินคา้ท่ีอยู่ภายใตช่ื้อ

ซิงเกอร์และกลุ่มสินคา้ท่ีอยู่ภายใตแ้บรนดช์ั้นน าอ่ืนๆอนัไดแ้ก่ ชาร์ป  ซมัซุง  แอลจี เพาเวอร์คล ู

และ มาสเตอร์คูล รวมทั้ งการขายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มบริษทัชั้นน า

ดงักล่าวและกลุ่มบริษทัทรู (TRUE) ซ่ึงการขยายกลุ่มสินคา้ดงักล่าวน้ี   จะท าให้บริษทักลายเป็น

บริษทัจ าหน่ายสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใตแ้บรนดช์ั้นน าท่ีมีการขายหลากหลาย  คลา้ยกบับริษทั

ชั้นน าท่ีมีการขาย Multi Brand   แต่ซิงเกอร์จะเป็นบริษทัท่ีมีการขาย Multi Brand แบบเคล่ือนท่ี  

ดว้ยการขายตรงแบบเช่าซ้ือผา่นพนกังานขายของบริษทั 

 เพ่ิมโอกาสการคา้ขายขา้มพรมแดนกบัประเทศเพ่ือนบา้นกลุ่ม AEC 

 น าเสนอเง่ือนไขระยะเวลาการเช่าซ้ือใหมี้ความยืดหยุน่  ขณะเดียวกนักก็ าหนดใหมี้ขั้นตอนในการ

อนุมติัสินเช่ือ บริหารบญัชีเช่าซ้ือ และการเกบ็เงินใหเ้ป็นไปตามระเบียบอยา่งเขม้งวดควบคู่กนัไป 
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  ส่วนท่ี 3 – หนา้ท่ี 101  

 ขยายขอบเขตทางการตลาดใหก้วา้งมากข้ึน ดว้ยการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมกบัการตบ

แต่งสาขาให้ดูสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือเป็นเอกลกัษณ์ใหม่ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้

ภายใตแ้บรนดช์ั้นน าต่างๆ 

 เนน้ความร่วมมือในทางการคา้กบัคู่คา้ทางธุรกิจดว้ยการน าศกัยภาพท่ีมีความเขม้แข็งในเร่ืองของ

ช่องทางการจ าหน่ายและการท าธุรกิจเช่าซ้ือมาใชใ้นการเติบโตไปกบัธุรกิจขนาดเลก็ (SME) ท่ีมี

ความรู้ความช านาญในเร่ืองการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ขาดในเร่ืองของช่องทางการจ าหน่ายและเงินทุน 

เพ่ือใหเ้ติบโตไปดว้ยกนั 

 ด าเนินการปรับเปล่ียนและพฒันาระบบในการเติมเงินของตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือท่ีมีอยู่ในระบบ 

3 ซิมใหเ้ป็นระบบ Server เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงจากระบบ 2G เป็นระบบ 3G และ4G พร้อม

พฒันาฟังคช์ัน่ต่างๆท่ีจะมาเพ่ิมการใชง้านของตูเ้ติมเงินเพ่ือให้สามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัเจา้ของตู้

เติมเงิน 

 ลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการเก็บเงินท่ีตอ้งอาศยัพนกังานขายไปเก็บเงินท่ีบา้นของลูกคา้ มาเป็น

ใหล้กูคา้น าเงินค่าผอ่นช าระมาช าระผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีลกูคา้สะดวกใหก้บับริษทัโดยตรงเพ่ิมข้ึน 

 เพ่ิมรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ  อนัไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์บริษทัจ าหน่ายไป 

อนัไดแ้ก่ ตูแ้ช่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือเป็นตน้ 

 ร่วมมือกบัหน่วยงานการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนในการให้การฝึกอบรมและพฒันาฝีมือ

แรงงาน เพ่ือไปประกอบอาชีพท่ีพร้อมท่ีจะเป็นช่างฝีมือใหก้บัองคก์รหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งของ

บริษทั 

 เพ่ิมและพฒันาการให้บริการรับซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าถึงบา้นภายใตบ้ริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั 

จ ากดั 

 เพ่ิมช่องทางการหารายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ในการขายประกนัวินาศภยั (PA) ดว้ยการรับเป็น

นายหน้าในการขายประกันวินาศภัยให้บริษัทประกันภัยชั้ นน าอันได้แก่  บริษัทเมืองไทย

ประกนัภยั เพ่ือดูแลใหล้กูคา้ของบริษทัใหไ้ดรั้บความคุม้ครองเม่ือเกิดอุบติัเหตุ 

ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจะท าให้กลุ่มบริษทัสามารถสร้างรายไดโ้ดยรวมเพ่ิมข้ึนมากกว่า 10% ต่อปี อนัจะ
น ามาซ่ึงการปรับปรุงก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนตามล าดบั 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั ไดเ้ตรียมแผนท่ีจะใช้ประโยชน์จากภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ และสิทธิประโยชน์จาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและจดัจ าหน่ายสินคา้ไปในตลาดกลุ่มประเทศ AEC 
โดยอาศยัความร่วมมือจากผูผ้ลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพในประเทศไทย เพ่ือกา้วไปสู่โอกาสในการร่วมลงทุนในกิจการ
นั้นๆ และในขณะเดียวกนักย็งัคงมุ่งพฒันาธุรกิจแอร์ไทมใ์หดี้ยิ่งข้ึน  
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  หนา้ท่ี 102 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกตอ้งของข้อมูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้น ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั
บริษทั*  ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  พร้อมทั้งมอบอ านาจ
ใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความ และรูปแบบดงัน้ี 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงิน และขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัย่อย
แลว้  

(2) บริษทัได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทั และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18  กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย     หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นายไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”  

 

                   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 -31/12/58 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

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

81 -ประธานกรรมการ 
 แต่งตั้ง 25/2/2543 
-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 ์

นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา 
*** 

60 - รองประธาน
กรรมการ 
แต่งตั้ง 21/12/2558 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่มี -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2558 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
2533 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2558 
2537 – 2555 
 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ บริหาร 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ/ประธาน 
   เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
-  ประธานกรรมการ 
-  กรรมการ 

- บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท จ ากดั  
- บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน)  
- บริษทั บริหารสินทรัพยเ์จ จ ากดั 
- บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
- บจ. เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์  
- บริษทั สิงห์บุรี เคเบ้ิล ที.วี. จ ากดั 
- บริษทั เจมาร์ท ทกัษิณ จ ากดั 
- บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 
- บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท จ ากดั  
- บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/58 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี   
*   **   ***   

63 -ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 8/12/2556 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
-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 และ
การลงทุน 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 

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

นายบุญยง ตนัสกลุ 
 

51 -กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
แต่งตั้ง 14/12/2552 

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 
2555 – ปัจจุปัน 
2556 - 2558 
2552 –  2555 
2551 – 2552 
2550 – 2551 
 
2550-ปัจจุบนั 
2550-ปัจจุบนั 
2547 – 2549 
 
2546 – 2547 
2535 - 2546 

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

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

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/58 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง 
*  **  ***    

71 -ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
แต่งตั้ง 11/12/2548 
-กรรมการอิสระ 
-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  

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** *** 

55 -กรรมการอิสระ 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 13/5/2552 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

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 ์



 
                          เอกสารแนบ 1 (Page 4 of 7) 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/58 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายวชิยั   กุลสมภพ  45 -กรรมการ 

แต่งตั้ง 13/8/2558 
   

ไม่มี - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี ภาควิชาบริหาร 
ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-Master of Advanced Business 
Practices University of South 
Australia 
-ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ (Exchange 
Program)Norwegian School of 
Economics and Business 
Administration, Norway 
-ปริญญาโท การตลาด (ภาค
ภาษาองักฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 
 

2557- ม.ค. 59  
2557-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 
2557-ปัจจุบนั 
2556- ปัจจุบนั  
2556- ปัจจุบนั  
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั
2555- ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- บริษทั ไทยคายามา จ ากดั 
- บ. บีเอน็ซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
- บ.สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- บ. ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จ ากดั 
- บจ. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) 
- บ. ไทยอาราอิ จ ากดั 
- บมจ. ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ 
- บ.บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง จ ากดั 
- บริษทั แพนแลนด ์จ ากดั 
- บจ.ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง  
- บ. ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
- บจ. ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์  
- บ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 
จ ากดั (มหาชน) 
 

นายไพฑูรย ์ ศุกร์คณาภรณ์  
 

58 -กรรมการ 
แต่งตั้ง 1/1/52 
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 
- ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

- 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 -31/12/58 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ช่ือ/สกลุ อายุ 

นายคณิศร  นุชนาฏ 60 ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
แต่งตั้ง 1/1/2552 

5,000 หุน้/ 
0.002% 

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

ก.ค. 54 –  ธ.ค.58  
 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 ์ 48 กรรมการผูจ้ดัการ 
แต่งตั้ง 1/1/2556 

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 
 

46 ผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาด 
แต่งตั้ง 1/1/2554 
 

4,000 หุน้/ 
0.001% 

 

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

ก.ค. 54 – ม.ค. 59 
2552 – 2554 
 2548 – 2552  
2545 – 2548  

   
 
 
 
 

 
 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑอ์าวโุส 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 

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

นางสาวจนัทรจิรา    กอ้งทอ้งสมุทร์ 49 เลขานุการบริษทั 
แต่งตั้ง 13/5/2551 
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.             กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพนักับบริษทัตามที่ก าหนดในหนังสือรับรอง 
5.              กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงนิ 
6.                    กรรมการบริษทัทุกท่าน  ผ่านการอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
7.                    ผู้บริหารทุกคนไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 
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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 // - - // 
นายเฉลิม  ชาโรจน ์ - - / - 

 
หมายเหตุ:- /     =  กรรมการ ,  กรรมการผู้มอี านาจควบคุมในบริษทัย่อย 
  x    =  ประธานกรรมการ 
  //    =  คณะฝ่ายจดัการ 
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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 

หมายเหตุ        ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน    ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนักบักรรมการ  
                                          และผูบ้ริหาร 
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- ไม่มี -  



 

  

เอกสารแนบ 5  อืน่ ๆ 
 
ไม่มี 
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