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 ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกจิ 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  “บริษทั”  เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  
“ซิงเกอร์” เช่น จกัรเย็บผา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัจ าหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย ์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 
โดยบริษทัใหเ้ช่าซ้ือผา่นทาง บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึง บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้
ร้อยละ 99.99   

1.1   วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ปัจจัยส าคัญ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์    เป็นผูน้ าตลาดเครือข่ายขายตรงพร้อมบริการดา้นสินเช่ือและเช่าซ้ือส าหรับผูบ้ริโภคในประเทศ 

พนัธกจิ   พฒันาคุณภาพชีวิตของคนไทยดว้ยสินคา้และการบริการท่ีดีมีคุณภาพ 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 าหรับความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าตลาดร่วมกนั 
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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การพ่ึงพาลูกคา้ครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว 

 บริษทัไดห้นัมาจบักลุ่มลูกคา้ร้านโชห่วยท่ีอยู่ในหมู่บา้นต่างๆ ทัว่ประเทศซ่ึงคาดว่ามีจ านวนหลายแสนราย 
โดยแต่ละหมู่บา้นจะมีร้านโชห่วยเฉล่ีย 10 - 20 ร้าน ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษทั และบริษทัไดต้ั้งเป้าหมาย
ท่ีจะเขา้ไปช่วยยกระดบัร้านโชห่วยเหล่าน้ี ใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน 

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

จกัรเยบ็ผา้ซิงเกอร์ในประเทศไทย  ต่อมาในปี พ. ศ. 2448 บริษทั ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา จึงไดต้ั้งสาขาข้ึนใน
ประเทศไทย  ใชช่ื้อวา่  บริษทั ซิงเกอร์ โซอ้ิง แมชีน จ ากดั วตัถุประสงคเ์พ่ือจ าหน่ายจกัรเยบ็ผา้ และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจกัรเยบ็ผา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ บริษทัไดริ้เร่ิมน าเอาบริการเช่าซ้ือ โดยผ่อนช 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
อย่างยิ่ง เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตราตั้ ง    
(พระครุฑพ่าห์) ให ้บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั  (มหาชน) นบัเป็นเกียรติประวติัและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่
บริษทั และพนกังานทุกท่าน 

- ในปี 2552 บริษทัไดมี้การมุ่งเนน้ 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 
กลุ่มตูแ้ช่ ทั้งตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่แขง็ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน ์เป็นตน้ 

- ปี 2554 บริษทัไดรั้บรางวลั Set Awards 2011 “ บริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม”  
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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- ปี 2555 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายลูกคา้กลุ่มครัวเรือนท่ี 60% และกลุ่มผูป้ระกอบ         
เชิงพาณิชยท่ี์ 40% โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่เคร่ืองด่ืมและตูแ้ช่แข็งมีสัดส่วนการขายมากเป็น
อนัดบัหน่ึง ตามดว้ยเคร่ืองซกัผา้และเคร่ืองปรับอากาศ และในปีต่อๆ ไป บริษทัก็ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะ
พฒันาตลาดน้ีใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

- ปี 2555 บริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี  27  มิถุนายน 2555  
มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้ งส้ิน 850 ลา้นบาท เพ่ือรับโอนธุรกิจและทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ
บญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือสินคา้ทั้งหมด 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 

- ปี 2559 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฏาคม 2559 บริษทัในเครือของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ทั้ง 3 บริษทั ได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็นดงัน้ี 
 บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
 บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั 
 บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั 

- ปี 2559 บริษทัไดรั้บรางวลัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ในงาน Set Awards 2016 (Outstanding 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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บริษทัย่อย 

 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  (SGC) 

จากการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานของซิงเกอร์ รากฐานและจุดแข็งส าคญัของบริษทัคือความ
เช่ียวชาญในการท าธุรกิจเช่าซ้ือ คณะผูบ้ริหารจึงไดท้ าการจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
บริษทัยอ่ยโดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  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 าเนินธุรกิจให้เช่าซ้ือสินคา้ต่อจาก บมจ. ซิงเกอร์ประ
เทศไทย โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้จาก บมจ. ซิงเกอร์   ประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี  26  พฤศจิกายน  
2555  ท่ีผ่านมา เพ่ือใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือในผลิตภณัฑต่์างๆ ภายใต ้   แบรนดซิ์งเกอร์  อีกทั้งยงัสามารถท่ีจะ
ขยายธุรกิจเช่าซ้ือไปยงัสินคา้ภายใตย้ี่ห้ออ่ืนๆ ส าหรับกลุ่มลูกคา้ทั้งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกคา้ทัว่ไป 
รวมถึงการขยายตวัไปยงัธุรกิจการใหสิ้นเช่ือต่างๆ ในอนาคต เพ่ือความเติบโตท่ีย ัง่ยืน  

ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารคดัเลือกลูกคา้ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรการใหสิ้นเช่ือท่ีดี บริษทั  ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย)  
จ ากดั  จึงเขา้เป็นสมาชิกกบับริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั เต็มรูปแบบเม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2556  ท าให้
สามารถด าเนินการตรวจสอบเครดิตลูกคา้ไดท้ั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จากเดิม บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ทั้งน้ีบริษทัไดท้ าการเปล่ียนแปลงเฉพาะช่ือ     
นิติบุคคลเท่านั้น 

 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ให้บริการเช่าซ้ือโดยผ่านเครือข่ายขายตรงของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) โดยใหบ้ริการ 
เช่าซ้ือทั้งส าหรับสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในครัวเรือน และกลุ่มสินคา้เชิงพาณิชยต่์างๆ 

โครงการใหม่ 

 บริษทั เอสจี แคปปิตอล  จ ากดั มีนโยบายขยายการด าเนินธุรกิจการให้บริการเช่าซ้ือ โดยให้ความส าคญั
ส าหรับกลุ่มสินคา้เชิงพาณิชย ์ซ่ึงหมายรวมถึงสินคา้ภายใตย้ี่หอ้ซิงเกอร์ และมีโครงการขยายการใหบ้ริการเช่าซ้ือ
ภายใตย้ี่หอ้อ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ซิงเกอร์ และกลุ่มลูกคา้ทัว่ๆไป ซ่ึงตอ้งการในส่วน
ของสินคา้ภายใตย้ี่ห้อซิงเกอร์ หรือยี่ห้ออ่ืนๆ อาทิเช่น สินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูเ้ติมเงินหยอด
เหรียญอตัโนมติั  ตูน้ ้ามนัหยอดเหรียญอตัโนมติั ฯลฯ ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย ์

 นอกจากน้ี ทางบริษัทยงัสนใจท่ีจะขยายสินเช่ือการซ้ือสินค้าบางประเภทเป็นลกัษณะสินเช่ือบุคคล 
เน่ืองจากสินคา้บางประเภทไม่เหมาะท่ีจะท าสัญญาแบบเช่าซ้ือท่ีตอ้งมีการยึดคืน ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ  
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 ในปี 2558 ทางบริษทัยงัไดศึ้กษาการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือจ าน ารถทุกประเภท ซ่ึงไดเ้ร่ิมด าเนินการ
ในไตรมาสแรก ปี 2560 ภายใตส้โลแกน “รถท าเงิน” โดยจะมีการขายผ่านพนกังานขายของซิงเกอร์ และผ่าน
ช่องทางร้าน/สาขาต่างๆ ของซิงเกอร์ท่ีมีอยูม่ากกวา่ 170 สาขา ทัว่ประเทศ 

บริษทัไดเ้ร่ิมบริหารระบบการรับช าระค่าสินคา้ตรงจากลูกคา้ผา่นธนาคาร ควบคู่ไปกบัการบริหารการจดัเก็บ
ค่าด าเนินการและค่าปรับกบัลูกคา้ท่ีช าระล่าช้า เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนการติดตามและจดัเก็บเงิน ตลอดจนลด
จ านวนมูลค่าทุจริตจากพนกังาน  และเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบญัชีเช่าซ้ือท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นบญัชีเช่า
ซ้ือท่ีมีคุณภาพ  หากมีปัญหากส็ามารถจดัการแกไ้ขไดท้นัที บริษทัไดมี้ความเขม้งวดในการควบคุมและก ากบัดูแล
สินเช่ือของบญัชีเช่าซ้ือเหล่าน้ีเป็นพิเศษอยา่งใกลชิ้ด 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

 การจดัตั้งบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เนน้ธุรกิจหลกัเป็นการใหบ้ริการเช่าซ้ือ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขนั และลดขอ้จ ากดัในการให้บริการเช่าซ้ือของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เดิม โดยบริษทัมีการวาง     
กลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการการเช่าซ้ือสินคา้ และบริการยี่หอ้ซิงเกอร์  
2. ขยายการใหบ้ริการการเช่าซ้ือสินคา้ยี่หอ้อ่ืนๆ โดยขั้นตน้เนน้ไปท่ีกลุ่มสินคา้เชิงพาณิชย ์และจะขยาย

ไปยงัสินคา้ชนิดอ่ืนๆ ในอนาคต 
 3.    บริหารบญัชีลูกหน้ีของบริษทั ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ดี มีหน้ีเสียต ่า  
 4.    กระบวนการในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว  โดยบริษทัไดมี้การจดัตั้งศูนย์
พิจารณาสินเช่ือ เพ่ือท าการตรวจสอบ ตรวจทาน และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนอนุมติัการเช่าซ้ือ
ทุกรายการ พร้อมทั้งมีการตรวจทานเครดิตของลูกคา้ผ่านทางบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติจ ากดั พร้อมทั้งมี
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีเช่าซ้ือภาคสนาม (Field Checker) เพ่ือตรวจสอบลูกคา้ในพ้ืนท่ีไดโ้ดยตรง รวมถึงการ
จดัตั้งทีมเร่งรัดหน้ีสินในพ้ืนท่ี เพ่ือใหก้ารแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งไดร้วดเร็วข้ึน 
 5.     บริหารคุณภาพภายใน ทั้งบุคลากร ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานต่างๆ พฒันาและส่งเสริม
ศกัยภาพของพนกังานในทุกต าแหน่งเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน พร้อมทั้งช่วยลดภาระ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท าใหบ้ริษทัมีผลก าไรมากข้ึน  

„   บริษทั เอสจ ีเซอร์วสิพลสั จ ากดั (SGS) 
บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั (SSPL) ทะเบียนเลขท่ี 0105504001951 บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน    

5 ลา้นบาท ตั้งอยู่ท่ี 8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13110  
ด าเนินธุรกิจดา้นการบริการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งจดัจ าหน่ายอะไหล่ 
ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ีบริษทั มีจุดมุ่งหมายในการบริการท่ีเป็นหน่ึง 
เปรียบเสมือนช่างขา้งบา้นคุณ และเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้ด าเนินการจด
ทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จากเดิม บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ากดั (SSPL) เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอสจี 
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เซอร์วิสพลสั จ ากดั (SGS) ทั้งน้ีบริษทัไดท้ าการเปล่ียนแปลงเฉพาะช่ือนิติบุคคลเท่านั้น 
ปี 2559 การด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในเชิงรุกเนน้การให้บริการท่ีรวดเร็ว ภายใตก้ารลงทุนระบบ

โปรแกรมใหม่ ท่ีสามารถตรวจสอบงานไดทุ้กสถานะและทนัที (Real Time) มีการสร้างระบบรองรับงานบริการและ
อะไหล่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการท างาน สามารถควบคุมตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยระบบ
บาร์โคด้   ขยายเครือข่ายงานบริการไปยงัโครงการใหญ่ งานประมูลภาครัฐ โรงงาน โรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ 
รวมถึงวางระบบการขายอะไหล่แทซิ้งเกอร์ และอะไหล่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่หอ้ 

 ในส่วนดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัไดพ้ฒันาช่างให้ไดม้าตรฐานฝีมือแรงงาน หลกัสูตร ช่างไฟฟ้าใน
อาคารระดบั 1 และหลกัสูตร แอร์พาณิชยข์นาดเลก็ระดบั 1 เพ่ือใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีกระทรวงแรงงานบงัคบัใช ้
และมีการอบรมสินคา้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง   รวมถึงมีการสร้างช่างรุ่นใหม่ทดแทนช่างรุ่นเก่าแบบประสานต่อเน่ืองโดย
บริษัท  มีข้อตกลงการท าสัญญาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กับ
สถานศึกษา ในส่วนของภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

ภายใตส้ายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนยก์ลางการบริการ และประสานงาน โดยมีช่างบริการ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และทุกจงัหวดั จ านวน 201 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
กวา่ 170 สาขาท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นงานบริการกบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ถึง  

„    บริษทั เอสจ ีโบรคเกอร์ จ ากดั  
บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั ประกอบธุรกิจนายหนา้ขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตใหแ้ก่บริษทัประกนั 

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

บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  ไดด้  าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบนัมี   
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทั้งส้ิน  4  ลา้นบาท  (จ านวนหุน้สามญั 40,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท) โดยมี บริษทั ซิงเกอร์ 
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทั จากเดิม บริษทั ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอสจี 
โบรคเกอร์ จ ากดั (SGB) ทั้งน้ีบริษทัไดท้ าการเปล่ียนแปลงเฉพาะช่ือนิติบุคคลเท่านั้น 

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 าเป็นและสมควรโดยเป็นไปตาม
กรอบการท างานตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัก าหนด เช่น การขายสินคา้กลุ่มโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  โดยซ้ือผ่าน
บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ในรูปแบบของสินคา้ฝากขายและเป็นการผูกรวมการสั่งซ้ือ  เพ่ือให้ไดร้าคาดีท่ีสุด
จากผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียงดา้นภาพลกัษณ์ และคุณภาพ  เพ่ือใหก้ารขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสามารถขยายตวัไดม้ากข้ึนใน
ฐานลูกคา้ของบริษทั และสามารถเพ่ิมยอดขายไดอ้ย่างต่อเน่ือง  สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัสินคา้ของบริษทั  อีกทั้ง
ไดมี้การจา้งบริหารลูกหน้ี และติดตามหน้ีกบั บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญา
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ดงักล่าวตกลงท่ีจะให้บริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ี ตามแต่ท่ีประเภทของลูกหน้ีท่ีจะตกลงกนั ในการน้ีกลุ่มบริษทั
จะต้องจ่ายค่าบริการ ในอตัราตามท่ีระบุในสัญญา  สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                 
29 กนัยายน 2558 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ซิงเกอร์” 
เช่น จกัรเยบ็ผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากน้ียงัจ าหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย ์เช่น ตู่แช่ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ และเคร่ืองท าน ้ าหวาน
เกล็ดหิมะ เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกคา้บา้น และ
กลุ่มลูกคา้เชิงพาณิชย ์   

การขายตรงแบบเช่าซ้ือโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 10,000 คน กระจายตามสาขามากกว่า 177 สาขา     
ทัว่ประเทศไทย ซ่ึงถือว่าบริษทัมีเครือข่ายการกระจายสินคา้ จกัรเย็บผา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น และสินค้าเชิง
พาณิชยท่ี์ครอบคลุมไปทัว่ทุกภาคในประเทศไทย 

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:- 
„   กลุ่มตูแ้ช่ เช่น ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม ตูแ้ช่เบียร์ ตูแ้ช่ไวน์ ตูแ้ช่ไอศครีม ตูแ้ช่เบเกอร่ีและเคร่ืองท า 

น ้าหวานเกลด็หิมะ  
„   กลุ่มสินคา้หยอดเหรียญ เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ามนัแบบหยอดเหรียญ ตูน้ ้ าด่ืม

หยอดเหรียญ ตูเ้ติมลมหยอดเหรียญ และตูจ้  าหน่ายสินคา้อเนกประสงคห์ยอดเหรียญ เป็นตน้ 
„    สินคา้เคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น เคร่ืองสูบน ้า  เคร่ืองพ่นยาสะพายหลงั  และเคร่ืองสีขา้ว 

เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นใหญ่รายเดิม คือ 
SINGER (Thailand) B.V. ท่ีถือหุน้ 40% ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยู่ออกไปทั้งหมด บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ป็น   
ผูถื้อหุน้ใหญ่รายใหม่ คือ มีสัดส่วนการถือหุน้ 24.99% ในปี 2559 บริษทัไดน้ าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เขา้มาจ าหน่ายใน
ช่องทางการจ าหน่ายของบริษทั ทั้งในรูปแบบการขายผา่นหนา้ร้านซิงเกอร์ และการขายผ่านเครือข่ายร้านซิงเกอร์ทัว่
ประเทศในรูปแบบ Direct Sales ซ่ึงบริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีการขาย การกระจายสินคา้  และการเก็บเงินใหม่ให้
สอดคลอ้งและรองรับการจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีแตกต่างจากการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั 

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

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างในคร้ังน้ี เป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัอีกจุดหน่ึงของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการ
ผนึกก าลงักบัผูถื้อหุน้รายใหม่ น าจุดแขง็ของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกนัเพ่ือขยายฐานธุรกิจเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต  

 ดงันั้นการจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทันบัตั้งแต่ช่วงคร่ึงปีหลงัปี 2558 เป็นตน้มา ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม
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ท่ีจดัจ าหน่ายภายใตผ้ลิตภณัฑภ์ายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุ่ม
สินคา้ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น และผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์และท่ีเพ่ิมเติมเขา้มาคือ
ผลิตภณัฑ์ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้อ่ืนๆ เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทั้ง
อุปกรณ์เสริมต่างๆ  

 บริษทัใหเ้ช่าซ้ือผา่นทาง บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
การขายของบริษทั เป็นรูปแบบการขายตรงผา่นเครือข่ายร้าน/สาขา  พนกังานขายของบริษทั และผ่านผูแ้ทนจ าหน่าย
ซ่ึงกระจายอยู่ทั่วประเทศ สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัซิงเกอร์จ าหน่าย  บริษทัจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) โดยการสัง่ใหผู้ผ้ลิตภายในประเทศผลิตใหเ้กือบทั้งหมด  

โครงสร้างรายได้  
โครงสร้างรายได้จากงบการเงิน (รวมดอกเบีย้รับฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ และสายผลิตภัณฑ์แบ่งได้ดังต่อไปนี ้:-  

                                                             (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 
แยกตามผลติภัณฑ์ 

2559/2016 
 

% 2558/2015 
 

% 2557/2014 
 

% 

เคร่ืองซกัผา้ / Washing Machine 208,645 9 364,211 11 390,774 11 
ตูเ้ยน็ / Refrigerator 181,422 8 303,036 10 307,664 9 
ตูแ้ช่ / Freezer 367,044 16 647,604 20 757,756 22 
โทรทศัน์ / Television 196,763 9 329,100 10 348,507 10 
จกัรเยบ็ผา้ / Sewing Machine 118,080 5 98,768 3 102,750 3 
เคร่ืองปรับอากาศ / Air Conditioner 382,597 17 487,323 15 343,359 10 
ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ / ATVM     251,867 11     405,912 13     556,480 16 
ตูเ้ติมน ้ ามนัแบบหยอดเหรียญ/       
Petrol Vending Machine 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี / Mobile Phone 

322,667 
 

51,610 

14 
 
2 

368,866 
 

52,318 

12 
 
- 

483,233 
 

- 

14 
 
- 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 2,080,695 91 3,057,138 94 3,290,523 95 
ผลิตภณัฑอ่ื์นในประเทศ 197,458 9 178,202 6 171,074 5 

มลูค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ - - - - - - 

รวมรายได้จากการขายและดอกเบีย้รับฯ   2,278,153 100 3,235,340 100 3,461,597 100 

อัตราการเพิม่ ( ลด ) ของมูลค่าการจ าหน่าย  2559/2016 2558/2015 2557/2014 

 -29.59% -6.54% -4.49% 

หมายเหตุ     บริษทัด าเนินธุรกิจขายสินคา้ในส่วนงานทางธุรกิจเดียว และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 
             ในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
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โครงสร้างรายได้บริษัทย่อย  

     

        ( หน่วย:พนับาท )  

ประเภทธุรกจิ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2559 % ปี 2558 % 

รายได้จากการขาย  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 1,674,823 65.8 2,493,910 73.5 
ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนช าระ 

 
  

 
  

 
  

- บ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  (SLL) SLL 99.99 603,330 23.7 741,430 21.8 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 

 
0.0 

 
0.0 

รายได้จากธุรกจิบริการ 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 99.88 192,501 7.6 121,029 3.6 
- บ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั  (SSPL) SSPL 99.88 22,379 0.9 20,838 0.6 
รายได้จากนายหน้าประกนัชีวติ 
- บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  (SBL) SBL 99.99 233 0.0 216 0.0 
รายได้อ่ืนๆ 

 
  

 
  

 
  

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 34,449 1.3 13,282 0.4 
- บ. ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  (SLL) SLL 99.99 17,131 0.7 3,257 0.1 
- บ. ซิงเกอร์เซอร์วสิพลสั จ ากดั  (SSPL) SSPL 99.88 391 0.0 566 0.0 
- บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั  (SBL) SBL 99.99 393 0.0 30 0.0 

รวม 2,545,629 100.0 3,394,558 100.0 

2.1  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ   
สายผลติภัณฑ์/บริการ ลกัษณะ 

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

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

 ตู้แช่ไวน์    จุไวน์ได ้48 ขวดสูงสุด 72 ขวด 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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 กล่องรับสัญญาณทวีแีบบ 
 ดจิติอล (Digital Set Top Box) 

กล่องรับสญัญาณทีวแีบบดิจิตอล สามารถรับสญัญาณแบบดิจิตอล ใชส้ าหรับ
เคร่ืองรับโทรทศัน์รุ่นเก่าท่ีไม่รองรับการรับสญัญาณแบบดิจิตอล 

 เคร่ืองซักผ้า   
         แบบ 2 ถงั ก่ึงอตัโนมติั 
 
        แบบถงัเด่ียว อตัโนมติั 

 
ใส่ผา้ดา้นบน มีขนาดความจุตั้งแต่ 7.5 ‟ 14 กิโลกรัม มีสีสนัสวยงาม 
 
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 ้ ามนัอเนกประสงคส์ าหรับใชใ้นบา้นหล่อล่ืนต่างๆ จนถึงน ้ ามนัจกัร
อุตสาหกรรม  
-กรรไกร  มีหลายขนาดตั้งแต่ 8 น้ิว  9 น้ิว และ 10 น้ิว เลือกใชไ้ดต้ามประเภท
ของงาน 

 ชุดเคร่ืองเสียงโฮมเธียเตอร์ 
 
  

ก าลงัขบั 315 วตัต ์ระบบ 5.1 CH ถอดรหัสแบบ Dolby Digital พร้อมฟังก์ชัน่  
คาราโอเกะ มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง มีจูนเนอร์รับสัญญาณวิทยไุด ้ช่องต่อ
สญัญาณภาพแบบ Composite และ HDMI 

 เตาแก๊ส 
                                                               
  

พร้อมเตาอบอเนกประสงคด์า้นล่าง ท่ีแขวนผา้กนัเป้ือนดา้นหนา้ตูอ้บ ประตูตูอ้บ
เป็นกระจกทนความร้อนชนิดใส มีล้ินชักด้านล่าง สามารถใช้อุ่นอาหารด้วย
ภาชนะแกว้ กระเบ้ือง 

 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาดตั้งแต่ 12,000 และ 18,000 บีทียู 5 โปรแกรม อตัโนมัติ 
ฟิลเตอร์ท าความสะอาดง่าย ประหยดัไฟเบอร์ 5 และมีรีโมทคอนโทรลไร้สาย 

 เคร่ืองป่ันเอนกประสงค์ มีทั้ งโถบด โถป่ัน ขนาดจุ 1.5 ลิตร ใบมีดสแตนเลส 3 กา้น ปุ่มปรับความเร็ว      
5 ระดบั ท่ีเก็บสายใตม้อเตอร์ปรับความยาวสายได ้
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 เคร่ืองท าน า้อุ่น เคร่ืองท าน ้ าอุ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 4,500 วตัต์ เลือกปรับอุณหภูมิได้
ตามท่ีตอ้งการ พร้อมความปลอดภยัสูงสุดดว้ยระบบ ELCB ตดัไฟอตัโนมติัเม่ือ
เกิดกระแสไฟร่ัว 

 จานดาวเทยีมซิงเกอร์ จานดาวเทียมชนิด C Band ทางเลือกใหม่ในการรับชมโทรทศัน ์ ดว้ยสญัญาณ
รายการโทรทศัน์โดยตรงจากดาวเทียมสู่ผูช้มตามบา้นเรือน ไม่ตอ้งเสียค่าสมาชิก 
(Free to Air) จ าหน่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สะดวกง่ายดาย คุณภาพของ
สญัญาณภาพ และเสียงคมชดัทุกพ้ืนท่ี  

 ตู้เตมิเงนิโทรศัทพ์มือถือ 
ออนไลน์ 

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

 ตู้จ าหน่ายน า้ด่ืม 
         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 พร้อมสญัญาณกนัขโมยและบอลลูนดบัเพลิง 

 เคร่ืองท าน า้หวาน 
         เกลด็หิมะ 

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

 เคร่ืองมือทางการเกษตร เคร่ืองพ่นยาสะพายหลงั รุ่น SP-25L น ้ าหนักเบาเพียง 10 กิโลกรัม ขนาดความ   
จุน ้ 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 

 โทรศัพท์เคล่ือนที ่ โทรศัพท์มือถือ Smartphone ยี่ห้อชั้นน าหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Apple, 
Samsung, OPPO และ Huawei 

2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน  
บริษทัใชก้ลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซ้ือควบคู่ไปกบัการขายเงินสด ทั้งน้ีการขายแบบเช่าซ้ือด าเนินไป

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

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายตรงผา่นเครือข่ายพนกังานขายของซิงเกอร์  
2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

 

 

 ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 14 

เพ่ือนบา้น เช่น ลาว กมัพูชา 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 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ใหดี้อยา่งต่อเน่ือง 

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

ปัจจุบนับริษทั มียอดจ าหน่ายสะสมตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือไดม้ากกว่า 50,000 เคร่ือง บริษทัไดส้ร้างระบบ 
Server ข้ึนมาเพ่ือบริหารจดัการการเติมเงินผ่านเครือข่ายตูเ้ติมเงินของซิงเกอร์ บริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายแอร์ไทม ์
(Air time) ใหก้บัเครือข่ายผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือทั้ง 3 ราย คือ AIS, Dtac และ Truemove-H ซ่ึงสามารถสร้าง
รายไดเ้พ่ิมเติมและเป็นฐานรายไดใ้หม่ของบริษทัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 บริษทัขายสินคา้ผ่านร้านสาขาของบริษทั ซ่ึงมีจ านวนกว่า 177 สาขาทัว่ประเทศ มีเครือข่ายพนกังานขาย
กว่า 10,000 คน บริษทัมีการฝึกอบรมพนกังานขายให้มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี ซ่ึงพนกังานขาย
เหล่าน้ีเป็นก าลงัส าคญัในการขยายตลาดของบริษทั บริษทัด าเนินการขายตรงเป็นหลกั มากกว่าร้อยละ 95 ของ
ยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซ้ือ โดยบริษทัใหเ้ช่าซ้ือ
ผา่นบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึง บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้ร้อยละ 99.99   
 ส าหรับการควบคุมคุณภาพของบญัชีเช่าซ้ือ บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั มีการตรวจสอบทั้งก่อน และ
ภายหลงัการขาย โดยจดัใหมี้ศูนยพิ์จารณาสินเช่ือ (Credit Control Office) เพ่ือตรวจสอบ และอนุมติัสินเช่ือลูกคา้
ก่อนการขาย ทั้งน้ีการพิจารณาสินเช่ือลูกคา้นั้นจะพิจารณาทั้งจากฐานขอ้มูลภายในบริษทั และตรวจสอบกบับริษทั
ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลงัการขายนั้นผูต้รวจสอบบญัชี 
(Account Checker) จะท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีเช่าซ้ือและขอ้มูลสินเช่ือว่าถูกตอ้งตามท่ีได้
อนุมติัไปหรือไม่โดยการไปตรวจเยี่ยมผูเ้ช่าซ้ือถึงบา้นทุกบญัชี ปัจจุบนับริษทัมีผูต้รวจสอบบญัชีกว่า 100  คน  
รับผิดชอบตรวจสอบบญัชีเช่าซ้ือทัว่ประเทศ ภายใตก้ารควบคุมและตรวจสอบของฝ่ายสินเช่ือ 

(ข)  แนวโน้มอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 
อตัราการขยายตวัเศรษฐกิจไทยปี 2558 อยู่ท่ีประมาณ 2.7 ‟ 2.9%  การบริโภคภาคเอกชนยงัไม่ฟ้ืนตวั จากรายได้

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

ธุรกจิเช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ในธุรกิจแบบเช่าซ้ือมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู ่ 2 กลุ่มหลกัๆ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกคา้ และลกัษณะท่ีต่างกนั 
กลุ่มแรกมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  (กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์) 

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

กลุ่มท่ีสองซ่ึงจะมุ่งเนน้ในดา้นสินคา้ท่ีมีอายุการใชง้านยาวนาน และสินคา้จ าพวกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้น ปัจจุบนัคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษทัเดียวเท่านั้นท่ียงัด าเนินธุรกิจการขายตรงแบบเช่าซ้ือ
ผา่นทางร้านสาขา และ พนกังานขายของบริษทัเอง  

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

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

เน่ืองจากจกัรเยบ็ผา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์คงทน และมีอายุการใชง้านยาวนานพอสมควร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการใช้
งานท่ีเหมาะสมกบัจกัรเยบ็ผา้แต่ละประเภทดว้ย   ปัจจุบนัตลาดมีความตอ้งการซ้ือจกัรเยบ็ผา้มากข้ึนเน่ืองดว้ยการน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน จนกลายเป็นจกัรเยบ็ผา้
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีรูปลกัษณ์สวยงาม ทนัสมยั กะทดัรัด    ใชง้านง่าย สามารถประดิษฐ์งานไดห้ลากหลายเหมาะกบัยุค
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สมยัท่ีเปล่ียนไปท่ีก าลงันิยมงานประดิษฐท่ี์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั DIY (Do It Yourself) 

การเปลีย่นแปลงของคู่แข่งที่ส าคัญ 
 ในประเทศไทยมีบริษทัใหญ่ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นการเงินใหก้บัผูบ้ริโภค (Consumer Finance) ท่ีไม่ใช่
ธนาคาร (Non-bank) โดยท่ีมีบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นบตัรเครดิต (Credit Card) อนัไดแ้ก่ บริษทั อเมริกนั       
เอก็เพรส (ไทย) จ ากดั, บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั, บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), บริษทั เจเนอรัล คาร์ด 
เซอร์วิสเซส จ ากดั, บริษทั ซิต้ี คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ ส่วนบริษทัด าเนินธุรกิจ Non-bank อนัไดแ้ก่  บริษทั อิออน    
ธนสินทรัพย ์(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 127 ปี  
 บริษทัท่ีเป็น Non-bank ดงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของตนเอง  ดงัเช่น 
AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเนน้ธุรกิจทางขายแบบเช่าซ้ือและสินเช่ือส่วนบุคคล 
(Personal Loans) กบัลูกคา้ท่ีมีประวติัดี และมีรายไดป้ระจ าไม่นอ้ยกว่า 4,000 บาท ในขณะท่ี SINGER จะมุ่งเนน้ไป
ในกลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอนัถือเป็นกลุ่มฐานราก  บริษทัเหล่าน้ีด าเนิน
ธุรกิจแบบขายตรงซ่ึงน าตน้ทุนทางการเงินพร้อมค่าใชจ่้ายของการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายมารวมอยู่ในอตัรา
ท่ีคิดกบัลูกคา้ 
 การแข่งขนัของบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัโดยท่ีบริษทัในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY 
BUY) จะแข่งขนักนัในเร่ืองของความรวดเร็วในการอนุมติัเครดิต และอตัราดอกเบ้ีย บริษทัท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป็น
เกษตรกรในชนบทจะแข่งกนัในเร่ืองของการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน และการเสนอบริการท่ี
ดีทั้งก่อนการขาย และหลงัการขาย ยิ่งไปกว่านั้นการใหบ้ริการการขายตรงท่ีใหก้บัลูกคา้ก็จะตอ้งค านึงถึงประโยชน์
ของลูกคา้โดยการน าเสนอบริการ และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 

2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือการบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑจ์กัรเยบ็ผา้ หลงักลางปี 2545  บริษทัไดเ้ปล่ียนวิธีการสั่งซ้ือ  จากเดิมบริษทัใชวิ้ธีการ

สัง่ซ้ือจกัรเยบ็ผา้จากบริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มาเป็นการสั่งซ้ือจกัรเยบ็ผา้ส าเร็จรูปโดยตรง
จากต่างประเทศแทน เน่ืองจากตน้ทุนของการน าเขา้ผลิตภณัฑ์จกัรเยบ็ผา้ส าเร็จรูปต ่ากว่าตน้ทุนการผลิตและประกอบ
ภายในประเทศ  สินคา้ท่ีบริษทัซ้ือจากผูผ้ลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ  3  ของสินคา้ท่ีซ้ือทั้งหมด 
 ในส่วนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  บริษทัสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ  OEM   (Original 
Equipment Manufacturer) กล่าวคือ ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย “ซิงเกอร์” ใหแ้ก่บริษทัโดยผูผ้ลิตหลกัซ่ึงผลิต
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
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เคร่ืองด่ืม และตูแ้ช่ไวน ์  

 3.    บริษทั ไทยซมัซุง อิเลค็โทรนิคส์ จ ากดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ เคร่ืองปรับอากาศ และ
เคร่ืองซกัผา้  

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 ์

11. บริษทั มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือออนไลน ์

 นอกจากสินคา้ท่ีขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  ซิงเกอร์  แลว้บริษทัยงัไดร่้วมมือกบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) ในการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น โดยยี่ห้อหลกัท่ีจัดจ าหน่ายได้แก่ 
Samsung รุ่น Galaxy S6 และ Galaxy S6 Edge  ซ่ึงท าใหส้ามารถขยายกลุ่มฐานลูกคา้ของบริษทัเขา้สู่กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ได้
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 
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  เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต   ทั้งน้ีหลกัการและ
กระบวนการบริหารความเส่ียง พร้อมประเภทความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 หลกัการในการบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีการบริหารความเส่ียงในหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงดา้นบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ  การ

บริหารความเส่ียงดา้นตลาด การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ การบริหาร
ความเส่ียงดา้นบุคลากร 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  

ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัต่างๆ  ดงัน้ี 
 - การระบุความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการบ่งช้ีถึงความเส่ียง ทั้งในแง่ของประเภทความเส่ียง สาเหตุ 

และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงทั้ งท่ีเป็นปัจจัยภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา 
คาดการณ์ถึงความเส่ียงท่ีบริษทัก าลงัประสบอยู ่หรือความเส่ียงใหม่ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 - การประเมนิความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการน าเคร่ืองมือ และวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมมาใชป้ระเมิน
ความเส่ียง ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะต้องไดรั้บการตรวจสอบ อนุมติั และทบทวนภายใต้กรอบ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

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

 - การรายงานความเส่ียง เป็นขั้นตอนของการรายงานความเส่ียงประเภทต่างๆ อยา่งครอบคลุม ซ่ึงจะตอ้ง
มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ทั้งน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดี ยงัไดรั้บการออกแบบใหค้ านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 
ทั้งท่ีเป็นสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตดว้ย  

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 าหน่าย ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตดงันั้นความเส่ียงในดา้นเทคโนโลยีจึงไม่ไดมี้ผลกระทบโดยตรงกบักลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั  ประกอบกบับริษทัไดมี้การสืบหาผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตสินคา้ และบริการ แต่ไม่มีช่องทางการจ าหน่ายหรือตอ้งการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหค้รอบคลุมทัว่
ประเทศท่ีบริษทัสามารถเขา้ไปช่วยเหลือพร้อมทั้งเชิญมาเป็นพนัธมิตรทางการคา้ จึงท าให้สินคา้ของบริษทัมีการ
พฒันาไปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นบริษทัไดมี้การตั้งส ารองสินคา้ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพเพ่ือรองรับความเส่ียง
ดงักล่าวบางส่วนท่ีจะมากระทบกบังบการเงินของบริษทั รวมถึงขยายฐานลูกคา้กลุ่มโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไปยงักลุ่ม
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ลูกคา้ท่ีมีเงินเดือนประจ าเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองรายไดแ้ละคุณภาพของลูกคา้  
2.    ดอกเบ้ียรับจากการใหเ้ช่าซ้ือ ซ่ึงระบุไวใ้นสญัญาเช่าซ้ือในอตัราคงท่ี ณ วนัท่ีท่ีไดมี้การท าสัญญาเช่าซ้ือ 

ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูซ่ึ้งถือเป็นตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท่ีเกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อนัถือเป็นความเส่ียงของตน้ทุนทาง
การเงินของกลุ่มบริษทั ดว้ยเหตุน้ีกลุ่มบริษทัจึงไดใ้หมี้การบริหารการกูย้ืมเงินจาก ธนาคาร สถาบนัการเงินและการ
ออกหุ้นกูท้ั้งระยะสั้นและระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีคงท่ีและผนัแปรเพ่ือให้เหมาะสมกบัลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งมูลค่า
และระยะเวลาของบริษทั 

3. รายไดจ้ากการใหบ้ริการ การใหบ้ริการหลงัการขาย (After Sale Service) เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
ธุรกิจท่ีซิงเกอร์ไดด้ าเนินการมาโดยตลอดจนถือเป็นจุดแข็งท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ซิงเกอร์ แต่การ
ให้บริการดังกล่าวน้ีนั้น ก็มีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถให้บริการได้ทันตามความต้องการของลูกค้า อัน
เน่ืองมาจากจ านวนช่างบริการท่ีไม่เพียงพอ และการขาดอะไหล่ในการใหบ้ริการจนเป็นเหตุท าให้ลูกคา้ขาดความ
เช่ือมัน่และเปล่ียนใจไปเลือกซ้ือสินคา้ยี่ห้ออ่ืนแทน ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไดมี้การจดัตั้ง บริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั
จ ากดั ข้ึนมารับผิดชอบดูแลโดยตรง 

ความเส่ียงด้านบัญชีลูกหนีเ้ช่าซ้ือ 
บญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือถือเป็นหัวใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ เพราะมากกว่าร้อยละ 71 ของการขายเป็นการ

ขายแบบเช่าซ้ือ บริษทัจึงใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีเช่าซ้ือ อนัไดแ้ก่
การเก็บเงินไม่ได ้หน้ีสูญ และการทุจริตจากบญัชีลูกหน้ี  บริษทัจึงไดก้ าหนดมาตรการต่างๆ ในการก ากบัดูแล
บญัชีลูกหน้ีอยา่งเขม้งวดตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาความน่าเช่ือถือ (Credit Scoring) การติดตาม การประเมินผล 
ตลอดจนการฟ้องร้อง การด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนของการปฏิบติัการ 
(Operation)  เพ่ือใหมี้การด าเนินการอยา่งเป็นอิสระ และมุ่งเนน้ในการบริหารธุรกิจเช่าซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใน
ปี 2555 บริษทัจึงไดมี้การจดัตั้ง บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ข้ึนจากโครงสร้างการบริหารของฝ่ายควบคุมและ
พฒันาสินเช่ือ (Credit Control and Development Department) ท่ีแยกเป็นอิสระจากการขาย และการเก็บเงินจากเดิม 
เพ่ือให้การท างานสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน สินเช่ือเช่าซ้ือทั้งหมดจะตอ้งมีผูค้  ้ าประกนัหรือหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั  
หลงัจากท่ีบริษทัไดใ้หมี้การตรวจสอบเครดิตของลูกคา้ก่อนท่ีจะมีการขาย โดยแผนกอนุมติัเครดิตก่อนขาย (Credit 
Control Officers)  อนัเป็นผลท าให้ยอดขายของบริษทัลดลงมาก็ตาม บริษทัก็ยงัคงให้มีการตรวจสอบเครดิตของ
ลูกคา้ก่อนขายต่อไป พร้อมทั้งยงัให้มีการขยายการตรวจสอบเครดิตก่อนขายเพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือให้ไดบ้ญัชีใหม่ท่ีมี
คุณภาพ และยงัให้มีการพฒันาปรับปรุงฐานขอ้มูลของลูกคา้ และวิธีการปฏิบติัการดา้นสินเช่ือ  ให้มีความถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีเช่าซ้ือ พร้อมทั้งให้มีการตั้งส ารองความ
สูญเสียท่ีอาจจะเกิดจากบญัชีลูกหน้ีอย่างต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัความระมดัระวงัโดยใหมี้การตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ
ทนัทีท่ีมีการขายเช่าซ้ือ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบังบการเงิน 

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

ความเส่ียงในการผลติ 
สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัจ าหน่ายมาจากการจา้งผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซ่ึงตอ้ง

อาศยัผูผ้ลิตท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในการผลิต โดยบริษทัไดใ้หมี้การติดต่อกบัผูผ้ลิตหลายรายไม่เจาะจง
เฉพาะรายใดรายหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือไม่ใหก้ารผลิตของบริษทัถูกผกูขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเท่านั้น อีก
ทั้งท าใหเ้กิดอ านาจต่อรองในการสัง่ซ้ือสินคา้เพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

             การด าเนินงานของบริษทัจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้ืมทั้งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ตลอดจน
นกัลงทุนสถาบนั ซ่ึงมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดงันั้นบริษทัย่อมไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพคล่องทางการเงิน และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
เกิดข้ึน บริษทัมีนโยบายการกูย้ืมจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทุนสถาบนั  โดยไม่เจาะจงกูจ้ากธนาคาร
หรือสถาบนัการเงินใดสถาบนัหน่ึงเท่านั้น เพ่ือกระจายความเส่ียงและตน้ทุนของแหล่งเงินกู ้ 

             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 
(Interest Bearing Ratio) ไม่เกิน 2:1 ซ่ึงจากงบการเงินส าหรับปี 2559 ล่าสุด บริษทัก็ยงัรักษาอตัราส่วนทั้งสองอยู่ใน
ระดบัท่ีต ่า โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัอยูท่ี่ 0.93 เท่าและอตัราส่วนเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.47 เท่า  

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
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ได ้ตลอดจนการออกกฏหมายให้ผูป้ระกอบการคา้ตอ้งมีความรับผิดชอบเก่ียวกบัสินคา้ (Product Liabilities) ต่อ
ผูบ้ริโภค  ดงันั้นบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือของบริษทั ตลอดจนการรับประกนั
สินคา้ท่ีจ าหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีทางราชการก าหนดพร้อมกบัติดตามขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวตลอดเวลา 
เพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุงให้การด าเนินงานของบริษทัสอดคลอ้งกบักฏระเบียบของรัฐบาล ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี
บริษทัไดรั้บประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ในดา้นการจดัท าฉลากสินคา้ การโฆษณาสินคา้ และสัญญาเช่าซ้ือท่ีเป็น
ธรรมต่อลูกคา้ เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2546 และเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2550 ต่อเน่ืองถึงปี 2551 ในฐานะผูป้ระกอบการ
ท่ีพิทกัษสิ์ทธิผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 ส าหรับธุรกิจตูเ้ติมน ้ ามนัหยอดเหรียญนั้น บริษทัก็จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอนั
ไดแ้ก่ กฏหมายชัง่ตวงวดัท่ีจะตอ้งไดมี้การตรวจสอบอุปกรณ์ในการจ่ายน ้ามนัใหไ้ดต้ามมาตรฐานตามท่ีก าหนดจาก
โรงงานผูผ้ลิตก่อนออกจ าหน่าย และจะตอ้งให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกสองปีหลงัจากท่ีไดใ้ช้งานไปแลว้ 
พร้อมกบัจะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบของกรมธุรกิจพลงังานท่ีเขา้มาควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัของตูเ้ติม
น ้ ามนัหยอดเหรียญให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด ซ่ึงในเร่ืองเหล่าน้ีบริษทัได้มีการประสานงานกับผูผ้ลิตและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปฏิบติัตามกฏระเบียบดงักล่าวใหถู้กตอ้ง หากมีจุดใดท่ีตอ้งแกไ้ขก็จดัให้มีการด าเนินงาน
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 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
และการเกบ็เงินของบริษทักย็งัด าเนินต่อไปไดแ้ละก็สามารถฟ้ืนตวักลบัมาอยู่ในภาวะปกติไดภ้ายในระยะเวลาสั้นๆ  
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
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ของธุรกิจได ้ บริษทัจึงไดใ้หค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคน และดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนกังานทุกคนเสมือน
หน่ึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั พร้อมสนบัสนุนให้ท 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 าใหไ้ดรั้บความเสียหายต่อรายไดห้รือบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการปรากฏอยู่ในทุกกระบวนการของหน่วยงาน  รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียง และประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียงส าหรับ
ธุรกิจใหม่ๆ และระบบงานใหม่ต่างๆ ท่ีน ามาใช ้อนัไดแ้ก่ การจดัตั้ง บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เพ่ือมาด าเนินการ
ธุรกิจเช่าซ้ือ และการเปล่ียนช่ือของ บริษทั อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มาเป็น บริษทั  เอสจี 
เซอร์วิสพลสั  จ ากดั เพ่ือมาด าเนินธุรกิจให้บริการซ่อมให้กบัลูกคา้ของบริษทัถึงบา้น เพ่ือให้มัน่ใจว่าธุรกิจและ
ระบบงานใหม่ดงักล่าว  มีความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ และมีกระบวนการควบคุมท่ีเหมาะสม  ก่อนท่ีจะเร่ิม
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ใหบ้ริการแก่ลูกคา้  
 ทั้งน้ีบริษทัยงัคงมุ่งท่ีจะพฒันาระบบและกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการตลอดจน
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ความเส่ียงจากสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัได้ท าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้ากบั Singer Company 
Limited S.a.r.1 และสัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซ่ึงสัญญาใหม่ชุดน้ี
อา้งอิงสิทธิจากสัญญาให้ใชสิ้ทธิฉบบัหลกัระหว่าง Singer Asia Limited กบั The Singer Company 
Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการใชช่ื้อการคา้เท่ากบั 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อ
ปีใหก้บั Singer Company Limited S.a.r.1  และการจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อย
ละ 0.5 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญาใหก้บั  Singer Asia Limited สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ 
12 เดือน โดยใหมี้ผลเร่ิมนบัการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไปส าหรับสัญญา
ค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้า และตั้ งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปส าหรับสัญญา
ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   

4.1 ทีด่ิน อาคาร และเคร่ืองจักร 

  จ านวนร้านสาขาทั้งหมด 177 สาขา บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และอาคารรวม 51 แห่ง  ท่ีเหลือเป็น
ร้านสาขาท่ีบริษทัเช่า ซ่ึงรวมทั้งอาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ ปัจจุบนัส านกังานใหญ่ 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. 2559 ของ บมจ.ซิงเกอร์ 
ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย มีจ านวนเท่ากบั  376,320,686.-  บาท     

4.2 บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
  - 

4.3 สิทธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 สิทธิบัตร ไม่มี   

 เคร่ืองหมายการค้า 

สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 
บริษทัมีสัญญากบั Singer Asia Limited ในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมาย “Singer” เท่านั้น 
และค่าธรรมเนียมการบริการเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภณัฑ์
ในจ านวนร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิ   เม่ือวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2558 บริษทัและ Singer Asia Limited มี
ความเห็นร่วมกนัและออกหนงัสือเพ่ือยติุสัญญาการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และค่าธรรมเนียมการบริการ  

 

สัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดท้ าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้กบั Singer Company Limited S.a.r.1 
และสัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซ่ึงสัญญาใหม่ชุดน้ีอา้งอิงสิทธิจาก
สญัญาใหใ้ชสิ้ทธิฉบบัหลกัระหว่าง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) 
โดยแยกเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ช่ือการค้าเท่ากับ 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีให้กับ Singer 
Company Limited S.a.r.1  และการจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อยละ 0.5 ของรายได้
ตามท่ีระบุในสัญญาให้กบั  Singer Asia Limited สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 
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สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ 12 เดือน โดยใหมี้
ผลเร่ิมนับการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไปส าหรับสัญญาค่าธรรมเนียม
เคร่ืองหมายการคา้ และตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เป็นตน้ไปส าหรับสญัญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้ 

 
 บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี  

4.4   เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
          รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี  

                                                                  
      ช่ือบริษทั            ประเภทกจิการและลักษณะธุรกจิ   ทุนที่เรียก       % การถอืหุ้น        มลูค่าเงินลงทุน  

                                              ช าระแล้ว                (ตามราคาทุน)  
                                    (บาท)                (บาท)   
บริษทัย่อย 
        
บริษทั เอสจี                 ประกอบธุรกิจนายหนา้คา้    4,000,000       99.99       3,999,400 
โบรคเกอร์                 กรมธรรมป์ระกนัชีวิต                    
จ ากดั 
 
บริษทั เอสจี              บริการ     5,000,000      99.88      4,994,000 
เซอร์วิสพลสั              
จ ากดั                      
 
บริษทั เอสจี            ธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า                 1,450,000              99.99            1,449,997,000 
แคปปิตอล                   ในบา้น จกัรเยบ็ผา้ สินคา้ 
จ ากดั                              เชิงพาณิชย ์และสินคา้อ่ืนๆ 
 
บริษทัร่วม                     ไม่มี  
 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย เหล่าน้ีจะยงัคงการถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเท่าเดิม          
ทั้งน้ีคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ย เป็นผูบ้ริหารท่ีคณะฝ่ายจดัการคดัเลือกจากผูบ้ริหารภายในบริษทั ใหท้ า
หนา้ท่ีควบคุมดูแลในการด าเนินงานของบริษทัย่อย   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกัในการประกอบกิจการของ
บริษทั  บริษทั มีเงินลงทุนรวมในบริษทัย่อยเท่ากบั 1,458.99 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.39 ของ     
สินทรัพยร์วม 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

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

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    
ศูนยบ์ริการลูกคา้ (Call Center) : 0-2234-7171      ศูนยบ์ริการ Hot Line: 08-1840-4555 
Home page  : www.singerthai.co.th 
 

 จ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, จกัรเยบ็ผา้, สินคา้เชิงพาณิชย ์ โทรศพัทมื์อถือ 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 

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

วนัที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
28  มิถุนายน 2527 
 

 
 

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

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น   
  
7.1  จ  านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
      ทุนจดทะเบียน        :    270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) ประกอบดว้ยหุ้น 

สามญัจ านวน  270,000,000  หุน้   (สองร้อยเจด็สิบลา้นหุน้)  
       มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1  บาท 
     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) ประกอบด้วยหุ้น

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

 (2) โครงการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 45 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2555 มีมติยืนยนัออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 750 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดสรุปดงัน้ี 

“หุน้กูข้องบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556” อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.65 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียรายเดือน ตลอดอายุหุน้กู ้จ  านวน  ท่ีเสนอขายรวม 150,000 บาท คิดเป็น
มูลค่าทั้งส้ิน 150,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 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 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 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 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
5.50 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 5.27 ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียรายเดือน ตลอดอายหุุน้กู ้จ  านวนท่ีเสนอขายรวม 
250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 250,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 
1,000 บาท 

“หุ้นกูข้องบริษทั 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 
ตลอดอายหุุน้กู ้จ  านวนท่ีเสนอขายรวม 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 200,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวห้น่วย
ละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
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โดยเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้ห้แก่ผูล้งทุนสถาบนั
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 9 มีนาคม 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็น        

หลกัทรัพยอ์า้งอิง จ านวน 11,270,210 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.174  ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 
ซ่ึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้  อนัเน่ืองมาจาก บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ไม่ใช้
สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
  •    ปัจจุบันบริษทัไม่มหุ้ีนบุริมสิทธิ  
 

•    พนัธะผกูพนัของบริษทัเกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต  - ไม่มี 
 

„    ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจบัุน  
 

หุน้สามญัของบริษทั ปัจจุบนัซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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7.2   ผู้ถือหุ้น   
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  วนัที่ 9 มนีาคม 2560  มดีงันี:้-   

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ จ านวนหุน้ % ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 
1 บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 67,499,900 24.99 
2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 13,489,000 4.996 
3 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 11,270,210 4.174 
4 กองทุนเปิด ทิสโก ้Mid/Small Cap อิควิต้ี 5,668,900 2.100 
5 บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 5,637,200 2.088 
6 นายเชาว ์การะ 5,421,000 2.008 
7 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (2) โดย บลจ. 

บางกอกแคปปิตอล จก. 
5,402,900 2.001 

8 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 5,400,000 2.000 
9 นายอนุชา อาวีลาสกลุ 4,018,500 1.488 

10 นายดิเรก ตาครุ 3,556,900 1.317 
11 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั (มหาชน) 3,500,000 1.296 
12 บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 3,500,000 1.296 
13 นายจิตติพร จนัทรัช 3,420,400 1.267 
14 นายกิตติ งามมหรัตน์ 2,590,600 0.959 
15 บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 2,450,000 0.907 
16 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 2,208,600 0.818 
17 นายสิทธิชยั มาธนชยั 2,143,900 0.794 
18 นายชยัรัตน ์โกวิทจินดาชยั 1,977,900 0.733 
19 นายชาคริต สุวรรณโชติ 1,850,000 0.685 
20 นายสมชาย สาธิตอเนกชยั 1,608,000 0.596 
21 นางขนัทอง อุดมมหนัติสุข 1,600,000 0.593 
22 นายศิริศกัด์ิ สนโสภณ 1,500,000 0.556 
23 นายสนัติ โกวิทจินดาชยั 1,387,600 0.514 
24 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1,383,770 0.513 
25 นายวรกร บุญลิขิตชีวะ 1,375,000 0.509 

หมายเหตุ    ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลผู้ ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.singerthai.co.th  ก่อนการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

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

 บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
        ยงัไม่มีขอ้มูล 

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

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

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปียอ้นหลงั  มีดงัน้ี:-  
                                                                   พ.ศ. 2559               พ.ศ. 2558              พ.ศ. 2557             (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล                                              -                                 -                             -                                     
เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                                      0.25                         0.30                         0.53                              
รวมเงินปันผลจ่าย                                       0.25                         0.30                         0.53            
มลูค่าหุ้นละ                                                              1                             1                              1                                     

* ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 216 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 50 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

หมายเหตุ    1. บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
              เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2547  
         2.  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี  2527  เป็นตน้มา 

บริษทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั 
                                                                   พ.ศ 2559               พ.ศ 2558              พ.ศ. 2557             (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาล                                          -                                -                           -                                     
เงินปันผลงวดสุดทา้ย    *                                      25.00                           30.00                      40.00                                              
รวมเงินปันผลจ่าย                                    25.00                30.00                     40.00                
มูลค่าหุน้ละ                                                  1,000.00                    1,000.00                1,000.00                                                        

* ตามมติของคณะกรรมการคร้ังท่ี 21 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 6 ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 
เน่ืองจากบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษทัย่อย ดงันั้นการ

จ่ายเงินปันผลจึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูถื้อหุน้ใหญ่ตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมายท่ีก าหนด 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 การจัดการ: โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 
นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวิทยา   ประธานกรรมการ 
นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี   กรรมการอิสระ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการอิสระ 
นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการอิสระ 
นายวิชยั  กลุสมภพ   กรรมการ 
นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา   กรรมการ 
นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน ์   กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการตรวจสอบ 
  นายปรีชา  ประกอบกิจ     กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

  นายอดิศกัด์ิ   สุขมุวิทยา   กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการบริหาร  
นายอดิศกัด์ิ   สุขมุวิทยา   ประธานกรรมการบริหาร 
นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นายวิชยั  กลุสมภพ   กรรมการบริหาร 
นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา   กรรมการบริหาร 
นางสาวศุภมาศ  ไข่แกว้   กรรมการบริหาร 
นายกิตติพงศ ์  กนกวิไลรัตน์  กรรมการบริหาร 
นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์  กรรมการบริหาร 
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นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์  เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน์  กรรมการบริหารความเส่ียง  
  นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นายเฉลิม  ชาโรจน์   กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
(โดยคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มข้ีอยกเว้นและเง่ือนไขใดๆ) 
 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม
ความจ าเป็น  บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผิดชอบจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2559 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัมีการ
ประชุมทั้งส้ินจ านวน 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ทั้งปี  4  คร้ัง และคร้ังพิเศษ 2 คร้ัง  ในการ
ประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กบักรรมการบริษทัแต่ละท่าน
ล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 
2559 จ านวน 1 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2559  ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได ้ 
ดงัน้ี 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2559 

 

รายช่ือกรรมการ 

 

วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

การประชุม (คร้ัง) / ปี 

สามัญประจ าปี ผู้
ถือหุ้นคร้ังที่ 49 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

1. นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวทิยา * 
2. นายลกัษณะนอ้ย  พึ่งรัศมี ** 
3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 
4. นายปรีชา  ประกอบกิจ 
5. นายวชิยั  กุลสมภพ  
6. นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน 
7. นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา 
8. นายกิตติพงศ ์ กนกวไิลรัตน์ 

เม.ย. 57 – เม.ย. 60 (ก) 
เม.ย. 59 – เม.ย. 62 

เม.ย. 57 – เม.ย. 60 (ก) 
เม.ย. 59 – เม.ย. 62 
เม.ย. 59 – เม.ย. 62 
เม.ย. 58 – เม.ย. 61 
เม.ย. 58 – เม.ย. 61 

เม.ย. 57 – เม.ย. 60 (ก) 

1/1 
1/1 
1/1 
-/- 
1/1 
-/- 
-/- 
-/- 

6/6 
6/6 
6/6 
1/1 
5/6 
5/5 
3/3 
1/1 

- 
4/4 
4/4 
1/1 
- 
- 
- 
- 

4/4 
4/4 
4/4 
- 
- 
- 
- 
- 

หมายเหตุ       *    กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
      **   กรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

(ก) กรรมการผู้ ท่ีจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระในเดือน เม.ย 60  จะมกีารเสนอช่ือเพ่ือถกูเลือกให้กลบัเข้ามา 
ด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อีกคร้ังหน่ึง  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ณ วนัท่ี 21 เม.ย 2560 นี ้ 

 
8.2   ผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

  นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน์    ผูอ้  านวยการสายงานการขายและการตลาด 
  นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์  ผูอ้  านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์  ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 

 

ฝ่ายบริหาร บริษทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั  

นายพิรักษ ์ เหลืองสมพิทกัษ ์*  ผูอ้  านวยการสายงานบริหารสินเช่ือและทรัพยสิ์น 
 

หมายเหตุ    *  แต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์  2560  เป็นตน้ไป  
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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 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีเพ่ิม การพิจารณาไดเ้ปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก “ รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ” ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้   

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

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2559 : บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มรีายละเอียดดังนี ้

1.   ค่าตอบแทนกรรมการ :  ทีเ่ป็นตวัเงนิ  

 
ช่ือ – สกุล 

 

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

 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวทิยา ประธานกรรมการ
บริษทั 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

467,000 
 

30,000 

ประธานกรรมการ
บริษทั 

82,500 579,500 

นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

176,000 
 

292,000 
30,000 

กรรมการบริษทั 51,500 549,500 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

50,000 
 
 

141,000 
292,000 
292,000 

กรรมการบริษทั 51,500 534,500 

นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

141,000 
292,000 

กรรมการบริษทั 51,500 484,500 

นายวชิยั กุลสมภพ กรรมการบริษทั 292,000 กรรมการบริษทั 51,500 343,500 
นายปิยะ พงษอ์ชัฌา กรรมการบริษทั 292,000 กรรมการบริษทั 51,500 343,500 
นางสาวศุภมาส ไข่แกว้ กรรมการบริษทั 240,000 - - 240,000 
 รวมทั้งหมด 2,735,000 รวมทั้งหมด 340,000 3,075,000 

หมายเหตุ              -       ผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการบริษทั ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนการเป็นกรรมการ และการเป็นกรรมการบริหาร 

- ส าหรับกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการบริหาร จะไม่ไดรั้บเงินค่าตอบแทนการเป็นกรรมการบริหาร 
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2.      ค่าตอบแทนกรรมการ:  ในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ไม่มี  

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร:  ทีเ่ป็นตวัเงนิ  
 

รายการ พ.ศ. 2559 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินรางวลั 6 20,748,350 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 

รายการ พ.ศ. 2559 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 6 779,301 

หมายเหตุ   การเปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเป็นค่าตอบแทนรวม และจ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยค่าตอบแทน 
เป็นไปตามนิยามท่ีประกาศก าหนด และมีความสอดคลอ้งกบัจ านวนผูบ้ริหารท่ีเปิดเผยตาม Organization Chart ของ
บริษทั 
5.      การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษทั และผู้บริหาร 
 
 

ช่ือ-สกลุ 

จ านวนหุ้น 

1 มกราคม 2559 
การซ้ือขายระหว่างปี 

31 ธันวาคม 2559 
ซ้ือเพิม่ จ าหน่าย 

1. นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา - - - - 
2. นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน - - - - 
3. นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรัศมี - - - - 
4. นายปรีชา  ประกอบกิจ - - - - 
5. นายพิพิธ พิชยัศรทตั - - - - 
6. นายวิชยั กลุสมภพ - - - - 
7. นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา - - - - 
8. นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน์ - - - - 

 9. นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์ - - - - 
10. นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์ 1,860 - - 1,860 
11. นายพิรักษ ์ เหลืองสมพิทกัษ ์ - - - - 

โดยหากมีการเปล่ียนแปลงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวกรรมการ และผูบ้ริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน
เลขานุการบริษทัทราบ เพ่ืออ านวยความสะดวกและประสานงาน ในการจัดส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ต่อ
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  นอกจากนั้น บริษทัยงัก าหนดให้มีรายงาน
ขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

8.5  บุคลากร 
1. บริษทัมีพนกังานทั้งหมด  10,793 คน  โดยเป็นพนกังานของบริษทัยอ่ย 396 คน  ในปี 2559  บริษทัได้

จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน  642.45  ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน
ในบริษทัย่อยจ านวน  87.28  ลา้นบาท   ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่  เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ  เงินโบนสั  เงินส่งเสริมการขายและเก็บเงิน  เงินรางวลั  เงินสมทบประกนัสังคม  เงิน
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เงินสมทบกองทุนเงินสะสม   

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน ปี 2559 

ประจ าปี  2559 
บริษทั  

ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัยอ่ย  
บริษทั เอสจี 

แคปปิตอล จ ากดั 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอสจี 

เซอร์วิสพลสั จ ากดั 
พนกังานปฏิบติัการภาคสนาม/
บริการภาคสนาม (คน) 

 10,155 75 151 

พนกังานในส านกังานกลาง (คน) 228 115 50 
ผูบ้ริหาร (คน) 14 5 - 
จ านวนพนกังานรวม (คน) 10,397 195 201 
ค่าตอบแทน (ลา้นบาท) 555.17 55.48 31.80 
 

การบริหารจดัการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลกั ๆ ดงัต่อไปนี ้

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

ออกแบบใบก 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
เพ่ือคดัรายช่ือกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนดัแรงงาน การจา้งงาน การบรรจุพนกังาน และระบบ
ขอ้มูลทะเบียนประวติัพนกังาน (Hiring & Employee  History ) บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
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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. สวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืนๆ (Welfare & Other Benefits) บริษทัมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนกังานโดยจดัท าและมอบของท่ีระลึกกรณีท างานกบับริษทัมาเป็นเวลานานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป เพ่ือ
เป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานและแสดงการขอบคุณจากบริษทัท่ีไดอุ้ทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเท
ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบติังานกบับริษทัดว้ยดีตลอดมา 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 )  

•  การฝึกอบรม ( Training )  มีการก าหนดไวเ้ป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร ( Internal 
Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ( Public Training )  โดยบริษทัไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการฝึกอบรม
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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 าแหน่งงานต่างๆ เช่น ผูจ้ดัการภาค ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี 
การสร้างบญัชีรายรับ-รายจ่ายอยา่งง่าย เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัรักการออมทรัพย ์เป็นตน้ อีกทั้งยงั
สร้างเคร่ืองมือในการศึกษาเพ่ืมเติม เช่น VCD ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการขาย VCD แนวทางในการบริหาร
จดัการและดูแลร้านสาขาใหเ้ป็นมาตรฐาน ส่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย ความรู้เร่ืองตวั
สินคา้และผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีบริษทัจ าหน่าย    
•  การพัฒนา ( 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 หรือกฏหมาย 
และกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทัไดมี้การเผยแพร่ผ่านทางเวป็ไซด์ของบริษทั 

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายท่ีจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายดงักล่าวอยู่เสมอ  เพื่อให้เหมาะสมและเป็น
ปัจจุบนัทนักบัการเปล่ียนแปลงของกฏหมาย หรือกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะผูบ้ริหาร  
 โดยคณะกรรมการบริษทัมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 
 กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฏหมาย  วตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบัของบริษทั  และนโยบาย
ของบริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์บริษทัและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   
 กรรมการตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) ด าเนินงานโดย
รักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส   

การด าเนินกิจการของบริษทั จะไดรั้บการควบคุม ดูแลและช้ีแนะแนวทางการด าเนินธุรกิจจาก คณะกรรมการ
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บริษทั ให้ฝ่ายจดัการปฏิบติัการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัตามท่ีก าหนดไว ้ โดยก าหนดให้กรรมการท่ีระบุไว้
ตามหนงัสือรับรองของบริษทัคือ นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา  นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน และนายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน ์ 
สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัและมีอ านาจ
กระท ากิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนในนามบริษทัรวมทั้งการฟ้องร้อง และต่อสู้คดี และการใชสิ้ทธิทางศาลดว้ยประการ
อ่ืนใด ตลอดจนกระท านิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือ
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั   เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร และการจดัการ   คณะกรรมการบริษทั จะ
มอบหมายอ านาจการบริหาร และการจดัการลงไปยงัฝ่ายจดัการ และผูบ้ริหาร ลดหลัน่กนัลงไป 

 9.2.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 ประธานคณะกรรมการบริษทัไม่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้การท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยมีความเป็นอิสระ 

 สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อยของบริษทัเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสและเป็น
อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต่์อ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอย่างนอ้ย 4 คร้ังต่อ
ปี  เพ่ือพิจารณาหารือและด าเนินการใดๆ ใหส้ 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
กฎหมายท่ีเป็นอิสระ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอ ในปี 2559 มี
การประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีตามท่ีระบุไวใ้น
รายละเอียดขอบเขต และอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 172  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไดก้ าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี:  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

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 2 ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน 
ในปี 2559  มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยมีหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั รวมทั้งจดัใหมี้กระบวนการท่ีจะท า
ใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั  
เพ่ือน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง  รวมทั้งมีหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
ในแต่ละปีอย่างอิสระและเท่ียงธรรม  โดยมีขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดขอบเขต และ
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ตามมติคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุม ไดก้ าหนด

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงัน้ี 
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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
กฏหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง รวมทั้งสอบทานการบริหารความเส่ียงท่ี
ส าคญัเป็นประจ า และก าหนดใหมี้การทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพผลของการจดัการความเส่ียงพร้อม
ทั้งเสนอนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือท่ีจะรายงานให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบ พร้อมรับค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงานใหดี้ข้ึน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
 ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 203 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้ าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดงัน้ี  

1. ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียงตามหลกัสากล และหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ท่ีก าหนดไวใ้นเร่ืองปัจจยัความเส่ียง โอกาสจะเกิด
ความเส่ียง แนวทางจดัการความเส่ียง และการคาดการณ์ถึงผลกระทบ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
„   คณะกรรมการบริหาร: ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 209 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มีมติ

อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงจะมีการประชุมอย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เป็นประจ าทุกเดือน  มีหนา้ท่ีในการ
ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทั้งสร้างระบบการ
ท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ติดตามการบริหาร และควบคุมกิจการ ของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์กฏ 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 

 

บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้บ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกนัอย่าง
ชดัเจน และก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษทั  เป็นบุคคลคนละคนกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีบทบาท อ านาจ 
และหนา้ท่ีแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  เพ่ือสร้างดุลยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหากรรมการอสิระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา 
คดัเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฏ
ระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.)  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

กรรมการอิสระของบริษทัทั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบติัหรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีขดัต่อขอ้ก าหนดของทาง ก.ล.ต และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แต่อยา่งใด และในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา กรรมการอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ กบับริษทั 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั  เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย ์
ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั  คือ ตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และ
ไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผูถื้อหุน้ใหญ่ และไม่มีธุรกิจ
กบับริษทัซ่ึงอาจท าใหผ้ลประโยชนข์องบริษทั และ/หรือ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง  โดยบริษทัไดก้ าหนด
คุณสมบติัไวด้งัน้ี 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั ซ่ึงรวมถึงหุ้นท่ีถือโดย
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบริษทัหรือบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุน้ดงักล่าวจะจ ากดัไม่ใหเ้กินร้อยละ 0.5 

 2. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ในเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

 3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส        
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือว่าเขา้ข่ายไม่อิสระตามขอ้ก าหนด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ง
ความสัมพันธ์ในลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจทุกประเภท ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
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หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยมีการตดัสินในรูปแบบองคค์ณะ 

 6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียน 

    8.   สามารถปฏิบัติหน้าท่ี และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร 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
บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

โดยการสรรหาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ จะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัขั้นตน้ท่ีกรรมการตอ้งทราบดงัน้ี 

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

2.  มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ หรืออ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

3.  สามารถอุทิศตนใหอ้ย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีส าคญัๆ และในการท าหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชน์
ของบริษทั 

 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 9 กนัยายน 2559  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น เสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

9.4.1 ในปัจจุบนั บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษทัย่อย ท่ีบริษทัถือหุน้คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99  จ านวน  3 

บริษทั คือ บจ. เอสจี แคปปิตอล, บจ. เอสจี เซอร์วิสพลสั และ บจ. เอสจี โบรคเกอร์ เท่านั้น ไม่มีบริษทัร่วม 
และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษทั   คณะกรรมการบริษทัมีการส่ง
บุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัซ่ึง
ไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   

  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  

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดงัน้ี 

- ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านักงานก ากบัหลกัทรัพย ์และ 
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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 และการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทั ทุกท่านท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น ในระหวา่งปีท่ีผา่นมากรรมการ และผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏ
วา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงท่ีหา้มเลย 

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

บริษทัไดก้ าหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัโดย
บริษทัไดแ้จง้แนวปฏิบติัดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รยึดถือปฏิบติั   คณะผูบ้ริหาร ท าหนา้ท่ีติดตาม ดูแลการปฏิบติัให้
เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ 
และเคร่งครัด  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 
- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม     --    บาท 

- ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 2,670,000.-  บาท  และจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม  -  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  
- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม       --      บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนั



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

 

 

 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 51 

เกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม      --      บาท 
- ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบ

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

-     บริษทัอ่ืนใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัส านกังานสอบบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย ดงักล่าวในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามี  
      จ านวนเงินรวม       --        บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จใน 
       รอบบญัชีท่ีผา่นมา มีจ านวนเงินรวม        --        บาท 

9.7  การปฏบัิติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (Code of Best Practices – SET) 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการดูแล และรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายดงัน้ี   
1.   ใหข้อ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจน และมีความถูกตอ้ง

เพียงพอ ทนัต่อเหตุการณ์อยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ 
2.  ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้น  เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็น

ของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวต้ามกฏหมาย  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 2560 และ/หรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด
เพ่ือเขา้เลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ง
ล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ‟ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  

5.  ในปี 2559  บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 49  ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
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โดยบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดประชุมประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 49  ณ ห้องประชุม ชั้น 30  อาคาร กสท 
โทรคมนาคม  ถ. เจริญกรุง   บางรัก   กรุงเทพฯ  เช่นเดียวกบัในปี 2558  เน่ืองจากสามารถรองรับจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีให้
ความสนใจเขา้ร่วมประชุมมากข้ึน  ซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนและสถานท่ีส าหรับจอดรถเพียงพอส าหรับผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ร่วมประชุม และซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ  อยู่ภายในห้อง
ประชุมเดียวกนั  ท าใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัแสดงผลิตภณัฑ์
ของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจผลิตภณัฑข์องบริษทั ซ้ือในราคาพิเศษอีกดว้ย   

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

7.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  จะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  ซ่ึงในวาระเลือกตั้งกรรมการ  ไดมี้การช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าตามขอ้บงัคบับริษทัในกรณีท่ี
บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนไม่เกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดใ้นการเลือกตั้งคร้ังนั้น  โดย
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้ง ล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี  9 กนัยายน 2559 ‟ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2559  และในวาระเลือกตั้งกรรมการไดมี้การใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  

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

9.  ก าหนดให้มีวาระเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั  โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการ      
สรรหา และพิจาณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั  ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ไวอ้ย่างชดัเจน และโปร่งใส   เพ่ือช้ีแจงใหผู้ถื้อหุ้นไดท้ราบจ านวน และประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคน
ไดรั้บ  ซ่ึงไดมี้การช้ีแจงอย่างละเอียดไวใ้นหัวขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั ประจ าปี  2559
ของรายงานประจ าปีน้ีดว้ย 

10. ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นในปี 2559  บริษทัไดพิ้จารณาตามล าดบัในระเบียบวาระท่ีได้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดบัวาระดงักล่าว  และไม่มีการ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
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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 ไดรั้บขอ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง 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
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้    ท่าน
เดียวหรือหลายท่านท่ีมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 4 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด เสนอวาระการ
ประชุมหรือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  ก่อนการประชุมสามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้ โดยบริษทัใหเ้วลาในการเสนอวาระไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559  บริษทัไดน้ าหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั พร้อมทั้งไดแ้จง้ไปกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีระยะเวลาตามท่ีกล่าวไปแลว้นั้น  อย่างไรก็ตาม ไม่มี
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   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
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ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเป็นกรรมการในระยะเวลาดงักล่าว 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย และการด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 
 บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ท าใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั 

และบริษทัย่อยไวใ้นรายงานประจ าปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์ของ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

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

 การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และการใช้ขอ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการ และขอ้บงัคบั
พนักงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนักงานน า
ขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือน าไปใชป้ระโยชนส่์วนตน 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

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

3.  บทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

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



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

 

 

 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 55 

1)   ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฏหมายและขอ้บงัคบับริษทั 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 างานร่วมกนัเพ่ือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เสริมศกัยภาพของพนกังานให้พร้อมส 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 างานใหเ้ป็นศูนย ์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 หมายเลขโทรศพัท ์0-818-404-555 เพ่ือใหบ้ริการ
โดยตรงในการแจง้ซ่อมสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหแ้ก่ลูกคา้อีกดว้ย 

4)   คู่ค้า บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสญัญา จรรยาบรรณ
และค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครัด ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

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

11)   คู่แข่ง  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความ
เป็นธรรมภายใตก้รอบของกฏหมาย 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 ์ 

อีกทั้ ง บริษทัได้ปลูกจิตส านึก และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการฟ้ืนฟู และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน ซ่ึงสามารถดู
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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 ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 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
ท่ีประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัมีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริต การก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต  จดัใหมี้การส่ือสารนโยบายแนวทาง และการ
แจ้งเบาะแสกรณีเก่ียวข้องหรือเห็นการทุจริต  โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ภายในบริษทัข้ึนมา  และไดท้ าหนงัสือแจง้รายละเอียดเง่ือนไข นโยบาย ให้พนกังานทุกคนใน
องค์กรไดล้งนามรับทราบไปแลว้ 

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทั มีช่องทางการส่ือสารให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถจะแจง้แบะแส  ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณี
เก่ียวกบัการทุจริต และมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการมอบหรือรับของก านัล  ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด  การเล้ียง
รับรอง  หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจ ากดั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษทั  และแนวทางปฏิบติัดา้นการจดัซ้ือ
จดัจา้ง  การใหเ้งินบริจาคท่ีตอ้งด าเนินไปอยา่งโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฏระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของบริษทั 
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ทั้งน้ี บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษทั ให้แก่ผูบ้ริหารทุกท่านและ
ถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน   เ พ่ือทราบและลงนามรับทราบเพ่ือถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  โดยเฉพาะพนกังานฝ่ายขายและภาคสนาม  เพ่ือใหพ้นกังานบริษทัทุกคนเขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษทั มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการร่วมในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรม 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 

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรมของบริษทั 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ตู ้ปณ. 17 ท่ีท าการไปรษณียบ์างรัก   เขตบางรัก  กทม 10500 
e-mail : amnesty@singerthai.co.th 

ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา  บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

บริษทัก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูล และการส่ือสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษทั โดยได้
จดัใหมี้ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษทั และเป็นส่ือกลางระหว่าง
ฝ่ายจดัการในการส่ือสาร และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วามส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการ
ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามท่ีกฏหมายก าหนด 
โดยมีสาระส าคญัครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้ และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั  โดยยึดถือปฏิบติัตาม
กฏหมาย กฏเกณฑ ์ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยู่

mailto:amnesty@singerthai.co.th
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อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ากฎหมายกฏเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้ง และเป็น
หลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลการเงินอยา่ง ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
2.  จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู่้กบัรายงาน

ผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 
3.  ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อยโดย
มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงัน้ี 

 รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 

 รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

 รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี 

 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดย
ต่อเน่ือง กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้งยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล
การมีส่วนไดเ้สีย 

 ให้กรรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษทั และ
เลขานุการบริษทัจะตอ้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน พร้อมทั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส ไดมี้การบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  
5.  เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะอนุกรรมการ และจ านวนคร้ังการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 
6.  เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงาน และการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยา่งชดัเจน 
7.  เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

เป็นรายบุคคล 
8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ 

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

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ส่ือมวลชน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ทัว่ถึง และ
โปร่งใส  
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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 2559  บริษทัไดรั้บรางวลั
ดีเด่น ดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ ( Outstanding  Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2016 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 2559  ไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินไดพ้บปะกบันกัลงทุนรายย่อย       นกั
ลงทุนสถาบนั และนกัวิเคราะห์ อยา่งสม ่าเสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ(Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนกั
ลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบริษทั  ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคตสรุปไดด้งัน้ี 

 จดักิจกรรม เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดพ้บปะนกัลงทุนรายยอ่ย  เพ่ือช้ีแจง ส่ือสาร และสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง บนแนวทางการด าเนินธุรกิจ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

 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  
ท่าน โดยเป็นกรรมการตวัแทนท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวน 1 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 2 ท่าน และ
กรรมการท่ีเป็นอิสระ จ านวน 3 ท่าน  บริษทัมีการถ่วงดุลของคณะกรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่  เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า ประธานกรรมการ
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บริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ  กบัฝ่ายบริหาร 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั  ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีบริษทั

ไดก้ าหนดใหก้ารด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 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
ใช้แบบประเมินมาตรฐานท่ีทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัท าข้ึน และไดมี้การสรุปผลการประเมินในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหก้รรมการทุกท่านรับทราบ เพ่ือจะไดน้ าผลการประเมินใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปรับปรุงต่อไป 

คณะกรรมการบริษทัมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม
ความจ าเป็น  บริษทัมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผิดชอบจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมทั้ งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2559 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัมีการ
ประชุมทั้งส้ิน จ านวน 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ทั้งปี 4 คร้ัง และคร้ังพิเศษ 2 คร้ัง ในการ
ประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม ในแต่ละวาระส่งใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละท่าน
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 - 5 วนัท าการ  เพ่ือใหก้รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษทั
มีการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2559 จ านวน 1 คร้ัง (โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2559 ของ
กรรมการแต่ละท่าน ไดน้ าเสนออยูใ่นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”)  

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

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมมีการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ                    ผู ้
ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเลขานุการบริษทัร่วมกบัส่วนฝึกอบรมของบริษทั  เป็นผูจ้ดัท าทะเบียนประวติัการเขา้ร่วม
อบรมของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร  พร้อมทั้งน าเสนอหลกัสูตรท่ีเหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่าน  เพ่ือพิจารณา
เขา้ร่วมอบรม และสมัมนา 
 

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 าเนินงานด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม  
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 ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฏหมายก าหนด
เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด/ลิดรอนสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เหล่านั้นดว้ย โดย
ก าหนดแนวทางดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ดงัน้ี 

   นโยบายและความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น  
1. ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ  เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้   ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  โดยไดก้ าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั  
พร้อมทั้งให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  ก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้
ด าเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

2. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือประเมินบริษทัโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผย          
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง  ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

3. จดัใหมี้ระบบ ซ่ึงใหค้วามมัน่ใจว่าผูถื้อหุน้ ทุกราย จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

   แนวทางเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
1. พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษทัในการ

ติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลอ่ืนใด 
2. พนกังานตอ้งอุทิศตนและเวลาใหแ้ก่กิจการของบริษทัอย่างเต็มท่ี   ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งท างาน

อ่ืน เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดห้รือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเวลาท างาน งานนั้นตอ้งอยูใ่นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน 
 ไม่ฝ่าฝืนกฏหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 ไม่มีผลเสียถึงช่ือเสียงและกิจการของบริษทั 
 ไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทั 
 ไม่เป็นการน าความลบัของบริษทัไปใช ้

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   
บริษทัไดก้ าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษทั  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั หนงัสือ
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นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต ( Zero Tolerance Policies)  อีกทั้งบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD)  และไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตโดยสมบูรณ์
แลว้   

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีมนุษยทุ์กคนสมควรไดรั้บ ในการท่ีจะมีความสุขในฐานะท่ีเป็นมนุษยแ์ละเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลนั้นๆ  
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงส าคญัต่อความมัน่คงและความสงบสุขของสงัคม   

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

   ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม  
1.  การปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยข์องคนทุกคน

อยา่งเท่าเทียมกนั  
2.  การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส าเร็จของบริษทัดว้ยหลกั

คุณธรรม หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถและความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ได ้
“คนดี” และ “คนเก่ง” ท่ีมีทศันคติสอดคลอ้งกบังานและวฒันธรรมขององคก์ร โดยค านึงถึงคุณสมบติั
ของแต่ละต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นแก่งาน และไม่มี
ขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา หรือความสมัพนัธ์ส่วนบุคคล 

3.  ก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนกังาน รวมทั้งจดัสิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการแก่พนกังานและครอบครัว โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคลอ้งกบัภาวการณ์
ทางดา้นเศรษฐกิจ และการปรับข้ึนค่าจา้งพิจารณาจากความส าเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบติังาน
ความอุตสาหะของพนกังานในปีท่ีผา่นมา  

4.  สนบัสนุนส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นความสามารถหลกัของธุรกิจ 
ความสามารถในเชิงบริหารจดัการ และความสามารถในการปฏิบติังาน  โดยสนบัสนุนทั้งทางดา้น
งบประมาณและเวลาในการพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาความสามารถในการท างาน เปิด
โอกาสใหพ้นกังานกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ตลอดจนพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนมีคุณภาพ มีทศันคติท่ี
ดี และมีความรู้ในการท างาน 

5.   เสริมสร้างบรรยากาศในการส่ือสารท่ีดี ท่ีจะน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดี  และประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกนั 
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6.  ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสารในการเสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองคบัขอ้งใจ 
เก่ียวกบัการท างาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวสัดิการผ่านคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ  โดยขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาอย่างจริงจงัและก าหนดวิธีการแกไ้ขเพ่ือใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

7.   ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบัชั้น  ในการไดไ้ปทศันศึกษายงัต่างประเทศ  เพ่ือเปิด
โอกาส   โลกทศัน์และมุมมองในการท างานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  รวมทั้งน ามุมมองหรือ
องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชก้บัการท 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  มีความรักความผูกพนั  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
พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวสัดิการในสถาน
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ประกอบกิจการ  น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้ร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีพนกังานแสดงความคิดเห็นและขอ้
ร้องเรียนไว ้ มาน 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 
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฏหมายแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามหลกั

จริยธรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือคู่คา้ ดงัน้ี 
   ลูกค้า 

1.  มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  มีความเป็นธรรมและเช่ือถือได ้
2.  มุ่งมัน่ท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ทนัเวลา และส่งเสริมการส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ กบัลูกคา้

อยา่งต่อเน่ือง 
   คู่ค้าและคู่สัญญา 

1.  มุ่งมัน่ในการจดัหาสินคา้และบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการแข่งขนับนฐานขอ้มูลท่ีเท่าเทียม
กนั มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สัญญา จดัท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสม จดัการ
ใหมี้ระบบการจดัการและติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถว้นและ
ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา และมีหลกัการการจ่ายเงิน
ใหแ้ก่คู่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

2.  มุ่งมัน่ในการพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ือง
คุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

3.   หา้มพนกังานรับผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญา 
6.   การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดี 
ควบคู่ไปกบัการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรคส์ังคมไทยอย่างย ัง่ยืนเป็นส าคญั  โดยบริษทัไดเ้ลง็เห็นว่า การฝึก
อาชีพใหก้บัสงัคมไทยเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสงัคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และใหก้ารสนบัสนุนดา้นการฝึกอาชีพ
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ให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นท่ีมาของโครงการ สร้างงาน  
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 ์ 

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

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

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและผู้มส่ีวนได้เสีย 
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  ดว้ยความผูกพนัท่ีมีต่อชุมชนโดยมุ่งมัน่พฒันาเพ่ือกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนั” 
ดว้ยแนวคิดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย ดว้ยการพฒันาคนในทอ้งถ่ินมาเป็น
ผูแ้ทนขายของบริษทั  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเป็นอยู่ และส่งเสริม
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การสร้างงานใหค้นในทอ้งถ่ิน 
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
การออมให้กบัพนกังาน  บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ Happy Money  ของทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เพ่ือให้พนักงานไดมี้วินัยทางดา้นการเงินและมีหลกัในการบริหารการ เงินของตนเองและครอบครัว 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 

1. ด้านการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน  
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ไดมุ่้งมัน่ท ากิจกรรมเพ่ือพฒันาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสให้มีการศึกษา และ
ไดรั้บการอบรมพฒันาปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม   ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนโดยอาศยัชุมชน  มี
ส่วนร่วมปลูกจิตส านึกการอนุรักษแ์ละการประยกุตใ์ชท้รัพยากรอยา่งสอดคลอ้งเขา้กบัวิถีชีวิตพ้ืนบา้นและภูมิปัญญา
ไทย  ส่งเสริมใหเ้กิดการกระจายทางดา้นการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกบัสังคมชนบท  
โดยในปี  2559  บริษทั ไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน   ดงัน้ี 

1. การจดักิจกรรมต่างๆ  เช่น การร่วมบริจาคหนงัสือเขา้หอ้งสมุดโรงเรียน และอุปกรณ์กีฬา 
2. ร่วมบริจาคส่ิงของในกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
3. บริจาคสินคา้และบริจาคเงิน  ใหก้บัสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ  
4. กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ใหก้บัเยาวชน โรงพยาบาลตุลาคมเฉลิมพระเกียรติ อ. พุทธมณฑล จ.

นครปฐม  มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ กทม., วิทยาลยัการอาชีพนครสวรรค ์
และ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค ์อ. เมือง  จ. นครสวรรค ์

5. โครงการทอดผา้ป่าเพ่ือการศึกษา  โรงเรียนบา้นแม่กลองเก่า อ. อุม้ผาง จ. ตาก 
2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม และสถาบนัครอบครัว  

 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือใหพ้นกังานใชเ้ป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามคัคี ใน
องค์กร  และอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามใหอ้ยู่คู่กบัคนไทย เช่นประเพณีวนัสงกรานต์ ประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ  และกิจกรรมต่างๆ  ท่ีตกทอดมาถึงในปัจจุบนัน้ี เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีการถวาย
เทียนพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน  และยงัมีการจดักิจกรรมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัครอบครัว เช่น  กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ   
3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาต ิ 

 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       
มีการเปิดรับพนกังานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี  เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้คนในทอ้งถ่ินมีงานท า  พร้อมกบัการเปล่ียน
รูปแบบธุรกิจไปสู่สินค้าท่ีสร้างอาชีพ และรายได้ เช่น  สินค้าประเภทตู้แช่  ตู ้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ 
ประกอบดว้ย ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ  ตู้เติมน ้ามนั ตูช้  าระค่าอุปโภคและบริโภค เป็นตน้  เพ่ือช่วยสร้างอาชีพ  สร้าง
รายไดอ้ยูก่บับา้น  ดว้ยราคาท่ีเขา้ถึงและซ้ือหาได ้
5. ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกบั
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การดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรคส์ังคมไทยอย่างย ัง่ยืนเป็นส าคญั  โดยบริษทัไดเ้ลง็เห็นว่า การฝึกอาชีพใหก้บั
สงัคมไทยเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสงัคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และใหก้ารสนบัสนุนดา้นการฝึกอาชีพใหแ้ก่นกัเรียน 
เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อย่างต่อเน่ือง อนัเป็นท่ีมาของโครงการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  ท่ีทาง
บริษทัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ นบัถึงปัจจุบนัมีจ านวนดงัน้ี  

1. การจดักิจกรรมใหก้บัทางเรือนจ า ในปี 2559  มีดงัน้ี:- 

 เรือนจ ากลางราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 เรือนจ ากลางระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 
 ทณัฑสถานหญิงพิษณุโลก อ.วงัทอง จ. พิษณุโลก 
 เรือนจ ากลางอุดรธานี  อ. เมือง จ. อุดรธานี 
 เรือนจ ากลางขอนแก่น  อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
 เรือนจ าอ าเภอแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  

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  2559   มีดงัน้ี:- 
 กลุ่มแม่บา้น หมู่ท่ี 9 ต.วดัไทรย ์อ.เมือง  จ. นครสวรรค ์

3. การจดักิจกรรมให้กบักลุ่มแม่บา้น 3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ร่วมกบัทางมูลนิธิพระดาบส)  ในปี  
2559 มีดงัน้ี:- 
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  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทพัเรือ ค่ายจุฬาภรณ์  อ.เมือง  จ.นราธิวาส 
 โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี  อ.เมือง   จ.ปัตตานี   

4. การจดักิจกรรมใหก้บักลุ่มผูพิ้การ ในปี  2559   มีดงัน้ี:- 
 ศูนยพ์ฒันาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 ศูนยบ์ริการคนพิการราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 บา้นนนทภูมิ  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 12 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 ์ 0-2352- 4777 ต่อ 4202 หรือทาง E-mail : PansamaneeP@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
พนักงานทุกคนของ    ซิงเกอร์  โดยนโยบายและแนวทางปฏิบติั เก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
คอร์รัปชัน่ ไดร้วบรวมแนวทางปฏิบติัในเร่ืองท่ีอาจจะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่, ช่องทางการแจง้
เบาะแสและขอ้สงสัย  การฝึกอบรมและการส่ือสาร การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  การประเมินความเส่ียง การ
รายงานผลและการตรวจสอบในการปฏิบติังาน  ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมแต่ละสถานการณ์ 

 โดยบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต และ ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ประจ าไตร
มาส 4/2558  เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ไดมี้มติใหก้ารรับรอง บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 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 และขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการของบริษทั  เพ่ือใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (ANTI – CORRUPTION POLICY)  ของบริษทัอย่างทัว่ถึง ซ่ึงสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัไดท่ี้ 
 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 โดยมีคุณสมบติัตามขอ้มูลและประวติั (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
ซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการ
ปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ 

ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้
เช่นกัน แต่ขอให้บริษัทไปด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงขององค์กร ERM (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 ติดตามขอ้มูลบญัชีทุจริตท่ีเกิดข้ึน สรุปถึงสาเหตุ ผลกระทบต่างๆ และแนวทางการ
แกไ้ข โดยละเอียดและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติมทุกไตรมาส 
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นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชีจ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน
รายไตรมาสและประจ าปี 2559 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี         31 
ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  216  เม่ือวนัท่ี  17  กุมภาพนัธ์  2560  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจดัการ ไดป้ระเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2560  ในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2560  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 โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะก าหนดมาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทุกท่านรับทราบ และปฏิบติั
ตาม เพ่ือลดความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ ทั้งน้ีบริษทัยงัไดมี้มาตรการควบคุมความเส่ียงดา้น
สินเช่ือโดยมีศูนยอ์นุมติัเครดิตก่อนขายสินคา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากลูกคา้ท่ีมีคุณภาพไม่ดี และมีการ
ตรวจสอบบญัชีลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ ส่งผลใหบ้ญัชีลูกหน้ีของบริษทัมีคุณภาพดี  

3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 
บริษทัมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน และ

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชี และขอ้มูลสารสนเทศ 
การดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น รวมทั้งมีมาตรการท่ีรัดกุมในการท าธุรกรรมต่างๆ 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 และผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณีใหพิ้จารณาก่อน
การประชุมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และตามท่ีกฏหมายก 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 การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย และการกระท าผิดท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง และฐานะ
การเงินของบริษทั 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2559 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมี

คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดจ านวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ     
1 ท่าน ดงัน้ี 

1.นายลกัษณะนอ้ย พ่ึงรัศมี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการตรวจสอบ 

3.นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   กรรมการตรวจสอบ 

และนายสุพจน ์ อนุตรวิโรจนก์ุล   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ 

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

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกจาก
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามวาระอนัควร รวม    4 คร้ัง อีก
ทั้งยงัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ือสอบถามรายงาน
ทางการเงิน และเปล่ียนขอ้คิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นการวิเคราะห์ถึงท่ีมาของขอ้มูลใน
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2559  อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้รายงานทางการเงินไดจ้ดัท าอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และมิไดมี้การปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการ
ขัดแยง้กับข้อบัญญัติของกฏหมาย พร้อมทั้ งได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเดน็ส าคญัๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

-  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา 

-  สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในกบัสภาพธุรกิจในปัจจุบนั 

- ติดตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลท่ีจะน ามาใชก้บับริษทั พร้อม
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบังบการเงินของบริษทั 

- ติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผูส้อบบญัชีภายนอก – 
KPMG ท่ีเก่ียวกบัผลการตรวจสอบในการปฏิบติังานในแต่ละปีของบริษทั 

- ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ งให้ค าแนะน าเพ่ือน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ การจดัท ารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
เพ่ือสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัในปัจจุบนั 

- ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัระบบควบคุมสินเช่ือ ศูนยอ์นุมติัสินเช่ือระบบการตรวจสอบบญัชีลูกคา้ และ
โปรแกรมติดตามลูกคา้ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

 

 

 ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 77 

- ติดตามผลการด าเนินงานของ บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั และ บริษทั เอสจีเซอร์วิสพลสั จ ากดั 
พร้อมทั้งใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

- พิจารณาแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ 

ใหมี้การน าเร่ืองการใช ้hand held ในการนบั Stock สินคา้แทนการนบัดว้ยมือ 

- พิจารณาสรรหาทีมงานอิสระจากภายนอก (Outsource) พร้อมทั้งใหค้ าแนะน า  แนวทาง และวางแผน

งานล่วงหนา้  ในการตรวจสอบร่วมกนักบัทีมงานอิสระจากภายนอก 

- พิจารณาการติดตามรายการท่ีทุจริต ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

- พิจารณาระบบการควบคุมภายใน เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดกบัองคก์ร  

ตลอดจนให้ค าแนะน าคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารความเส่ียงให้ถูกตอ้ง และ

เหมาะสมดว้ย 

- พิจารณาประเดน็ฟ้องร้องเก่ียวกบัการหยดุจ่ายประกนัสงัคมใหก้บัพนกังานขาย 

- พิจารณาค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2560 เพ่ือน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา และเสนอต่อผู ้

ถือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

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

ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ใหแ้ต่งตั้งนางสาวพรรณทิพย ์  กลุสนัติธ ารงค ์ และ/หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

  

                                                                                    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

            ………. ลงลายมือช่ือ…………. 

                                                                                        (นายลกัษณะนอ้ย  พ่ึงรัศมี ) 

                                                                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
             วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 
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12.   รายการระหว่างกนั        
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หวัขอ้ท่ี 4 นั้น  เกิดข้ึนเพ่ือใหบ้ริษทัสามารถวดัผลการด าเนินธุรกิจของแต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่งเด่นชดั โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับปี 2559 เทียบกบัปี 2558  พบวา่ 

1. บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั  ด าเนินธุรกิจโดยเป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตโดยตรง  มียอดรายไดข้องปี 
2559 เท่ากบั 0.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงมียอดเท่ากบั 0.38 ลา้นบาทเป็นจ านวน 0.24 ลา้นบาท 
และยงัมีผลขาดทุนในปี 2559  เท่ากบั 0.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงมียอดเท่ากบั 0.34 ลา้นบาท  ผล
ขาดทุนในปีน้ีส่วนใหญเกิดจากการจ่ายค่าบริการในการด าเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
นายหนา้ประกนัวินาศภยั 

2. บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั  หลงัจากท่ีไดมี้การพิจารณาปรับโครงสร้างในการด าเนินธุรกิจใหม่โดยให้
หันมาท าธุรกิจให้บริการติดตั้ง และลา้งเคร่ืองปรับอากาศ  พร้อมกบัการบริการซ่อมสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ี
บา้น (At home service) แทนและใหมี้การโยกยา้ยช่าง และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริการไปเป็น
พนกังานประจ าของบริษทั เพ่ือใหส้ามารถวดัผลการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานของ
บริษทัส าหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 มีก าไรสุทธิเท่ากบั 4.2 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี  2558 ซ่ึง
มีก าไรสุทธิเท่ากบั 2.4 ลา้นบาท  ทั้งน้ีสาเหตุมาจากการใหบ้ริการซ่อมสินคา้ส่วนใหญ่ยงัเป็นการใหบ้ริการ
ซ่อมสินคา้ของบริษทัแม่และบริษทัในเครือ ซ่ึงยงัอยู่ในระยะรับประกนั โดยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งหมด
เท่ากบั 29.41 ลา้นบาท และ 13.77 ลา้นบาท ตามล าดบั  

3. บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั มีการด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้เช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินคา้เชิง
พาณิชย ์และโทรศพัทมื์อถือ ส าหรับงบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 มีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 59.45 ลา้น
บาทเปรียบเทียบจากผลก าไรสุทธิเท่ากบั 82.50 ลา้นบาทในปี 2558 ซ่ึงลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.93 มีสาเหตุ
หลกัมาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ก าลงัซ้ือลดลง และหน้ีสาธารณะเพ่ิมข้ึนโดยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทั้งหมดเท่ากบั 2,110.31 ลา้นบาท และ 2,306.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4. 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 
2559 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนท าให้บริษทั ได้รับ
ผลประโยชนจ์ากการท ารายการดงักล่าว 

เพ่ือใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  บริษทัไม่มีนโยบายใหเ้กิดรายการลกัษณะขดักนัทางธุรกิจ ยกเวน้กรณี



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
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พิเศษหรือกรณีท่ีบริษทัจะไดผ้ลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมท่ีสุด ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณาและ
ให้ค าแนะน าก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัอนุมติัต่อไป  ตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการระหว่างกนัในอนาคต บริษทัยงัคงมีนโยบายการให้กูย้ืมระหว่างกนั
ส าหรับบริษทัในเครือ ในกรณีท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน โดยจะคิดดอกเบ้ียกูย้ืมดงักล่าว ตามอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด 

 
บริษทัที่อาจมคีวามขัดแย้ง 

   

    
บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะรายการและลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  (SGC)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

ด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือโดยซ้ือสินคา้มาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย  มา
เพ่ือท าเช่าซ้ือให้กับลูกค้าภายใตก้ารสนับสนุนของพนักงานขายของ  
บมจ.   ซิงเกอร์ประเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พร้อมค าแนะน า 
และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะให้มีการคิดค่าบริการดงักล่าวตาม
สญัญาบริการท่ีลงนาม นอกจากนั้นก็มีการกูย้มืเงินจาก  
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใชใ้นการด าเนินการ 

บริษทั เอสจี เซอร์วสิพลสั จ ากดั  (SGS)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.88 

ด าเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และบริการหลงัการขาย
ให้กบัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยไดมี้การคิด
ค่าบริการดงักล่าวจากสินคา้ท่ีบริษทั ขายใหก้บัลูกคา้เป็นรายเดือน 

บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั  (SGB)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

ด าเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน้าขายประกันชีวิตโดยตรงให้กับ บมจ.
เมืองไทย ประกนัชีวิต โดยผ่านพนกังานขายของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศ
ไทย แต่ในปี 2554 ไดมี้การเปล่ียนวธีิการด าเนินการโดยให้พนกังานขาย
เหล่านั้นไปรายงานต่อ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตโดยตรง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของกรมประกนัภยั  จึงไม่ไดมี้รายการระหวา่ง
กนัเกิดข้ึน 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
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ประเภทและขนาดของรายการระหว่างกนั                                                                                 หน่วย : '000  บาท                                                                                                                                           

 
 

ประเภทและขนาดของรายการระหว่างกนั                                                                                                หน่วย : '000  บาท 
                                                                                                                                                                                       

 
 

นโยบายการก าหนดราคาและเง่ือนไขระหว่างกนั 

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

รายไดค่้าบริหารจดัการ ร้อยละ 15 ของรายไดแ้ละตน้ทุนบริการบวกก าไร 

เอสจ ีแคปปิตอล เอสจ ีเซอรว์สิพลสั เอสจ ีโบรคเกอร ์

1. รายไดจ้ากการขาย 2559 1,112,971                   1,560                               -                                        1,114,531     

2558 2,052,888                   1,583                               2,054,471     

2. รายไดค้า่บรหิารจดัการ 2559 194,894                      6,399                               33                                     201,326         

2558 291,578                      6,097                               30                                     297,705         

3. ดอกเบีย้รบั 2559 37,816                         22                                     -                                        37,838           

2558 33,706                         -                                        -                                        33,706           

4. ซือ้สนิคา้ 2559 235,370                      -                                        -                                        235,370         

2558 228,232                      -                                        -                                        228,232         

5. ตน้ทนุบรกิาร 2559 -                                    53,780                             -                                        53,780           

2558 -                                    70,183                             -                                        70,183           

6. คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 2559 -                                    17                                     12                                     29                   

2558 -                                    -                                        -                                        -                      

7. รายไดเ้งนิปนัผล 2559 43,500                         -                                        -                                        43,500           

2558 58,000                         -                                        -                                        58,000           

บรษิทัในเครอื
ยอดรวมประเภทรายการระหวา่งกนั ปี

เจเอ็มที เจเอเอส ไอซซีี ซมัซุง ยอดรวม

1. รายไดจ้ากการขาย 2559 -                 -                  394             4                 -                  398            

2558 1,168        -                  -                  91               -                  91              

2. ซือ้สนิคา้ 2559 18,229      -                  -                  715             145,769     146,484    

2558 48,015      -                  -                  773             239,048     239,821    

5. คา่บรกิารตดิตามหนี้ 2559 -                 14,735       -                  -                  -                  14,735       

2558 -                 508             -                  -                  -                  508            

6. คา่นายหนา้ 2559 59              2                 54               -                  -                  56              

2558 11              -                  28               -                  -                  28              

7. รายไดค้า่นายหนา้ 2559 235           -                  -                  -                  -                  

2558 -                 -                  -                  -                  -                  

8. รายไดอ้ ืน่ 2559 -                 203             2                 -                  205            

2558 -                 -                  -                  -                  -                  

9. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2559 63,709      -                  -                  -                  -                  

2558 -                 -                  -                  -                  -                  

กจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

ประเภทรายการระหวา่งกนั ปี
ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
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วิธีการปันส่วนจากค่าใช้จ่ายจริงบวกส่วนเพ่ิมส าหรับบริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จ ากดั และ บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั 

ดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารติดตามหน้ี อตัราร้อยละของหน้ีท่ีติดตามได ้
ค่านายหนา้ ร้อยละ 3 ถึง 4.5 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ อตัราร้อยละตามท่ีตกลงกนั 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

1.     สัญญาการโอนธุรกจิ 
 เม่ือวนัท่ี 14  ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาการโอนธุรกิจกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั โดยบริษทัตกลงท่ีจะโอน

ธุรกิจเช่าซ้ือและลูกหน้ีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ใหแ้ละบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงท่ีจะด าเนินธุรกิจ
เช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 

2.     สัญญาเงนิกู้ยืม 
 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2556 บริษทัไดท้ าสัญญาใหเ้งินกูย้ืมกบับริษทั  เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 1,877.681 ลา้น

บาท อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการกูย้ืมจะคิดจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูป้ระจ าปีถวัเฉล่ียของบริษทัในแต่ละไตรมาส การช าระ
ดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั สามารถท่ีจะกู ้หรือคืนเงินกูก่้อน
ก าหนด หรือขอกูย้ืมใหม่ ภายใตว้งเงินตามระยะเวลาของสัญญาไดต้ราบเท่าท่ีเงินกู ้ณ เวลาใดๆ ไม่เกินกว่าจ านวนเงินของ
วงเงิน ณ ขณะนั้น 
ตารางการลดลงของเงนิต้นภายใต้วงเงินกู้ยืม แสดงดังต่อไปนี ้เว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
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 เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ภายใต้
สัญญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดน้ าเงินท่ีไดรั้บจากเงินกูย้ืมน้ีมาช าระคืนใหก้บับริษทัเพ่ือช าระ
หน้ีท่ีบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั คา้งช าระแก่บริษทัจากการโอนธุรกิจในวนัเดียวกนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดรั้บช าระเงินกูย้ืมทั้งหมดจาก บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
 

3.     สัญญาบริการ 
เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบั บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว   บริษทั
ตกลงท่ีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ แก่
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดัในการน้ี บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  ตอ้งจ่ายค่าธรรรมเนียมการให้บริการตามตน้ทุน
บริการบวกก าไรใหแ้ก่บริษทั  สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัและสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัคร้ังละ  
1 ปี  เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

 4.    สัญญาบริการบริหารลูกหนีแ้ละตดิตามหนี ้
เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสัญญากบับริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 
จ ากดั (มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ีตามท่ีบริษทัและ บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะ
มอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 
และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 

5. สัญญาฝากขายสินค้า 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาฝากขายสินคา้กบั บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทัตกลงท่ีจะขายสินคา้ฝากขายของ บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงจ่าย
ค่าตอบแทนจากการฝากขายให้กบับริษทั ดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ีระบุไวใ้นใบเสนอราคาและใบสั่งซ้ือในแต่ละคราว
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญา หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิกใหแ้จง้บอกเลิก
สญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

6. สัญญาขอใช้พื้นที่บริการ 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดท้ าสัญญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตใหบ้ริการใชพ้ื้นท่ี เพ่ือติดตั้งและใหบ้ริการตู้
เติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุใน
สญัญา สญัญาน้ีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2560 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่าย
ใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดท้ าสัญญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจเอม็ที เน็ตเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เจเอม็ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ตกลงอนุญาต
ใหบ้ริการใชพ้ื้นท่ี เพ่ือติดตั้งและใหบ้ริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัรา
ร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 จนถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้  30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
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เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดท้ าสัญญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท 
จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตใหบ้ริการใชพ้ื้นท่ี เพ่ือติดตั้ง
และใหบ้ริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติม
เงินตามท่ีระบุในสญัญา สญัญาน้ีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวน้
แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้  30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

ยอดหนีค้งเหลือระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                       หน่วย : '000  บาท 

 
 

 

 
     

 
 
 

เอสจ ีแคปปิตอล เอสจ ีเซอรว์สิพลสั เอสจ ีโบรคเกอร ์

2559 393,116               47                             -                              393,163     

2558 277,283               11                             -                              277,294     

2559 3,133                   157                          20                           3,310         

2558 4,415                   1,020                       12                           5,447         

2559 9,360                   527                          -                              9,887         

2558 22,759                 526                          -                              23,285       

2559 852,000               -                                -                              852,000     

2558 755,181               -                                -                              755,181     

2559 18,557                 -                                -                              18,557       

2558 59,485                 -                                -                              59,485       

2559 33,110                 1,672                       (199)                        34,583       

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

ประเภทรายการระหวา่งกนั ปี
บรษิทัในเครอื

ยอดรวม

6. เจา้หนีอ้ ืน่

1. ลกูหนีก้ารคา้

2. ลกูหนีอ้ ืน่

3. รายไดค้า้งรบั

4. เงนิใหกู้ย้มื

5. เจา้หนีก้ารคา้

2559 -                    -                108           -                -              108          

2558 2,099           -                -                 37             -              37             

2559 1,568           -                -                 -                2,314     2,314       

2558 -                    -                -                 -                1,152     1,152       

2559 -                    -                -                 -                -              -                

2558 -                    -                -                 -                -              -                

2559 123,913       -                -                 -                177         177          

2558 -                    -                -                 418           2,814     3,232       

2559 4                   9,737       10             -                -              9,747       

2558 78                 48             6                -                -              54             
6. เจา้หนีอ้ ืน่

1. ลกูหนีก้ารคา้

2. ลกูหนีอ้ ืน่

ซมัซุง

ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ เจเอ็มที เจเอเอส ไอซซีี

กจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

3. รายไดค้า้งรบั

ประเภทรายการระหวา่งกนั ปี

5. เจา้หนีก้ารคา้

ยอดรวม
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ส่วนที่ 3  :   ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
 
งบการเงิน      

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิ่งยง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3636 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ไดใ้หค้วามเห็นในปีงบการเงิน 2557 และ 2558 ดงัน้ี 

„  ส าหรับรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินเปรียบเทียบปี 2557 ไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  
วา่งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส 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 

 

นางสาวพรรณทิพย ์ กุลสันติธ ารงค ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4208 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั ไดใ้ห้ความเห็นในปีงบการเงิน 2559 อย่างไม่มีเง่ือนไขว่า  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงิน  บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 พ.ศ. 2557 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2558 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2559 
(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,061.60 28.79 1,546.69 41.14 1,840.31 49.25 
สินทรัพยร์วม 3,687.64 100.00 3,759.2 100.00 3,736.35 100.00 
หน้ีสินหมุนเวียน 929.65 25.21 1,114.14 29.64 724.45 19.39 
หน้ีสินรวม 1,388.43 37.65 1,488.36 39.59 1,454.46 38.93 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,299.21 62.35 2,270.84 60.41 2,281.88 61.07 
งบก าไรขาดทุน       
รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 2,973.43 97.08 2,838.96 96.43 1,993.51 94.51 
รายไดร้วม 3,062.93 100.00 2,943.94 100.00 2,109.32 100.00 
ตน้ทุนขาย 1,608.97 52.53 1,631.43 55.42 1,154.17 54.72 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,233.65 40.28 1,160.72 39.43 838.91 39.77 
ภาษีเงินได ้ -34.08 -1.10 -13.40 -0.46 -8.57 -0.29 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 152.35 4.97 114.73 3.90 81.72 3.87 
ก าไรต่อหุน้ * (บาท) 0.56 - 0.42 - 0.30 - 
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 - 
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อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.14 1.39 2.54 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.63 0.49 0.73 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.22 0.05 -0.19 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)     8.29 8.73 5.26 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั)      43.43 41.24 68.44 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.18 5.32 3.89 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 69.50 67.67 92.54 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 8.02 7.77 5.24 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 44.89 46.33 68.70 
ระยะเวลาการหมุนเวยีนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  68.04 62.58 92.28 
    

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO )    
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 45.89% 42.53% 42.10% 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 4.97% 3.90% 3.87% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 6.71% 5.02% 3.57% 
อตัราก าไรจาการด าเนินงาน (%) 6.27% 4.51% 4.53% 
อตัราก าไรอ่ืน % 2.92% 3.57% 5.49% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร% 115.03% 38.26% -177.77% 
    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ( EFFICIENCY RATIO) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 3.99% 3.08% 2.20% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 44.78% 34.89% 25.92% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.80 0.79 0.57 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 0.60 0.66 0.64 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า)  8.18 4.34 -5.58 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า (1.56) (0.32) 1.76 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 79.75% 124.72% 99.12% 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

 

 

 ส่วนท่ี 3- หนา้ท่ี 87 

ตารางสรุปงบการเงินรวม บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 

 พ.ศ. 2557 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2558 
(ล้านบาท ) 

% พ.ศ. 2559 
(ล้านบาท ) 

% 

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,272.19 67.71 2,095.19 62.70 2,081.58 66.18 
สินทรัพยร์วม 3,355.65 100.00 3,341.59 100.00 3,145.17 100.00 
หน้ีสินหมุนเวียน 819.09 24.41 1,308.47 39.16 765.21 24.33 
หน้ีสินรวม 1,777.67 52.98 1,763.56 52.78 1,519.00 48.30 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,577.98 47.02 1,578.04 42.22 1,626.17 51.70 
งบก าไรขาดทุน       
รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับฯ 3,536.21 99.64 3,377.42 99.50 2,493.27 97.94 
รายไดร้วม 3,548.93 100.00 3,394.56 100.00 2,545.63 100.00 
ตน้ทุนขาย 1,618.52 47.05 1,666.30 49.09 1,203.15 47.26 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,579.66 44.51 1,508.15 44.43 1,175.29 46.17 
ภาษีเงินได ้ -50.99 -1.48 -26.30 -0.77 -10.40 -0.41 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 241.43 7.02 143.15 4.22 119.81 4.71 
ก าไรต่อหุน้ * (บาท) 0.89 - 0.53 - 0.44 - 
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 2559 
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อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  ( LIQUIDITY  RATIO )    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.77 1.60 2.72 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.81 1.71 2.81 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.45 0.23 0.39 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)     1.69 1.63 1.19 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  (วนั)      213.02 220.86 302.52 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.19 5.41 4.03 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 69.36 66.54 89.33 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 8.99 9.77 5.89 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 40.04 36.85 61.12 
ระยะเวลาการหมุนเวยีนของเงินสด (Cash Cycle ) วนั  242.34 250.55 330.73 
    

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO )    
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 54.23% 50.66% 51.74% 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 6.8% 4.22% 4.71% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 16.04% 9.07% 7.48% 
อตัราก าไรจาการด าเนินงาน (%) 8.27% 5.02% 5.22% 
อตัราก าไรอ่ืน % 0.37% 0.50% 2.06% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร% 124.13% 142.9% 236.92% 
    

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ( EFFICIENCY RATIO) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.30% 4.30% 3.70% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 68.57% 42.05% 35.94% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.07 1.01 0.78 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (เท่า) 1.13 1.12 0.93 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า)  8.32 6.57 9.86 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  ( Cash basis )   เท่า -1.10 -0.47 -0.43 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 50.33% 99.96% -67.61% 
  
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
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ผลการด าเนินงานตลอดปี 2559 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเท่ากบั 119.8 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
ผลก าไรสุทธิเท่ากบั 143.2 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น 16.3 %  อนัมีผลท าใหก้ าไรต่อหุน้ของบริษทัเท่ากบั 0.44 บาท 
เทียบกบัก าไรต่อหุน้ปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.53 บาท   
  บริษทัฯ ขอช้ีแจงประเดน็ส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งระหวา่งปี 2559 ดงัน้ี 
 

 รายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ลดลง 25.0% อนัเป็นผลมาจากยอดขายสินคา้หลกัหกัยอดขายสมาร์ทโฟนตาม
เง่ือนไขสัญญาการฝากขายสินคา้และดอกเบ้ียรับจากการขายผ่อนช าระของบญัชีเช่าซ้ือลดลง 32.8% และ 
18.6% ตามล าดับ ในขณะท่ีรายได้อ่ืนเพ่ิมข้ึนจากก าไรส่วนต่างจากสัญญาการฝากขายสินค้าและ
ค่าตอบแทนจากผูใ้หบ้ริการเครือข่ายระบบมือถือ(แอร์ไทม)์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาบญัชี
เช่าซ้ือและค่าปรับจากการช าระค่างวดล่าชา้เพ่ิมสูงข้ึน เท่ากบั 68.0% คิดเป็นเงิน 108.3 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
ยอดขายสินคา้หลกัลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เวน้เพียงแต่กลุ่มสินคา้ตูเ้ติมน ้ามนัหยอด
เหรียญ จกัรเยบ็ผา้และพดัลมไอเยน็ท่ีมียอดขายเพ่ิมสูงข้ึน อนัเป็นผลกระทบมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ี
ยงัชะลอตวั อุปสงคใ์นประเทศฟ้ืนตวัชา้ ก าลงัการบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยในภาคเอกชนลดลง ภาค
การส่งออกซบเซา ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า หน้ีครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงผลกระทบจากการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบริหารทั้งระบบการอนุมติัเครดิตจากศูนยอ์นุมติัสินเช่ือส่วนกลางและการจดัเก็บเงินค่า
ผอ่นช าระสินคา้จากลูกคา้มาช าระค่าผ่อนช าระสินคา้โดยตรงเขา้บญัชีของบริษทั โดยผ่านช่องทางอ านวย
ความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น ธนาคาร ท่ีท าการไปรษณีย ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส และการช าระออนไลน์ผ่าน
สมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นสถานการณ์ชัว่คราวในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบการท างาน 

 อตัราก าไรขั้นตน้ของสินคา้บริษทั ลดลงกว่าปีก่อน อนัเป็นผลกระทบมาจากการขายสินคา้ยึดคืนจ านวน
มาก และสินคา้ท่ีมีความเคล่ีอนไหวชา้แต่ก าไรขั้นตน้ต ่า และการปรับลดราคาสินคา้ เช่น กลุ่มทีวี และ
เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัราคาตลาดในทอ้งตลาดได ้รวมถึงการขายจกัรเยบ็ผา้ท่ีไม่ใช่
แบรนดซิ์งเกอร์เป็นจ านวนมากเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงดอกเบ้ียรับโดย บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ก็เป็นผลท า
ใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงดว้ยเช่นกนั 

 มูลค่าเบ้ืองตน้ของบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัฯ  เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธนัวาคมของปี 2559 ลดลงเท่ากบั 
32.1 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเปิดบญัชีเช่าซ้ือใหม่มีจ านวนลดลงอนัเน่ืองมาจากการขายสินคา้เชิงพาณิชย ์
ซ่ึงมีมูลหน้ีค่อนขา้งสูง เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์ ตูเ้ติมน ้ามนัหยอดเหรียญ และตูห้ยอด
เหรียญต่าง ๆ เป็นตน้ ประกอบกบับญัชีเช่าซ้ือเก่าท่ีมีมูลค่าสูงท่ีถูกปิดลง 

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัในปี พ.ศ 2559 เท่ากบั 189.8 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากการ
ขายผอ่นช าระและการซ้ือสินคา้เพ่ือเป็นสต๊อกขายมีจ านวนลดลง 

 เงินกูร้ะยะยาว ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา ลดลงจาก 
778.22 ลา้นบาท ลดเหลือเท่ากบั 658.14 ลา้นบาท ตลอดจนเงินกูร้ะยะสั้นรวมเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลดลงจาก 
245.3 ลา้นบาท มาเท่ากบั 100.4 ลา้นบาท เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวิธีการเก็บเงินโดยให้ลูกคา้ช าระ       
ค่าผอ่นสินคา้เขา้บญัชีโดยตรงของบริษทัฯ ท าใหส้ามารถบริหารกระแสเงินสดไดร้วดเร็วข้ึน  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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 เปอร์เซ็นต์การเก็บเงินซ่ึงค านวณมาจากจ านวนบญัชีท่ีช าระต่อจ านวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ ส้ินเดือน
ธนัวาคม 2559 เทียบเท่ากบั 66.6% อนัเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนระบบการจดัเก็บเงินค่าผ่อนช าระสินคา้
จากลูกคา้ถึงบา้นมาเป็นการใหลู้กคา้มาช าระค่าผอ่นช าระสินคา้โดยตรงเขา้บญัชีบริษทั     

 บริษทั สามารถบริหารมูลค่าคงคา้งในบญัชีเช่าซ้ือใหอ้ยู่ในระดบัท่ีบริษทัก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด แมว้่า
มูลค่าของบญัชีเช่าซ้ือจะเพ่ิมสูงข้ึนกต็าม 

 ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559 อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อทุนเท่ากบั 0.47 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนเท่ากบั 0.93 เท่า เทียบกบัยอด ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีเท่ากบั 0.65 เท่า และ 1.12 เท่า ตามล าดบั 

 สดัส่วนการขายสินคา้ระหวา่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในครัวเรือนและสินคา้เชิงพาณิชย ์ตลอดจนสมาร์ทโฟน
ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาเป็นสัดส่วน 40%, 35% และ 25% ตามล าดบั อนัเป็นผลมาจากนโยบายบริษทั ท่ี
มีการก าหนดเกณฑอ์นุมติัเครดิตสินเช่ือเขม้งวดมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์มีมูลค่า
สูง ซ่ึงจะยงัคงเป็นไปเช่นน้ีจนกวา่สภาพเศรษฐกิจเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

 บริษทั ยงัคงใหมี้การขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านบริษทั เอสจี แคปปิดตอล จ ากดั ดว้ยการเสนอบริการขาย
สินคา้เช่าซ้ือส าหรับสินคา้มลัติแบรนด ์(สินคา้หลากหลายแบรนดต่์างๆ) ผา่นช่องทางดีลเลอร์ 

 บริษทั ยงัคงร่วมพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนด าเนินกิจกรรมทางการตลาดกบัคู่คา้ ทั้งกลุ่ม   เจมาร์ท 
กลุ่มสหพฒัน ์ทรู และอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทั มุ่งมัน่ในการขยายช่องทางการสร้างรายไดจ้ากงานซ่อมบ ารุงรักษา โดยน าเสนอการให้บริการ
ซ่อมแซมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบรนดต่์างๆ แก่ลูกคา้ทั้งกลุ่มผูใ้ชต้ามท่ีพกัอาศยัและกลุ่มลูกคา้องคก์ร เพ่ือสร้าง
ธุรกิจการใหบ้ริการภายใตช่ื้อ “ซิงเกอร์” ผา่นบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดัข้ึน 

 บริษทั ยงัคงด าเนินการอพัเกรดระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใหก้บัตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์รุ่นเก่าท่ี
มีอยูถึ่ง 20,000 ตู ้ อนัจะเป็นการสร้างรายไดจ้ากการสนบัสนุนการเติมเงินของโทรศพัทมื์อถือเพ่ิมข้ึน 

 เพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยัไดภ้ายในปีน้ี บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั หน่ึงในบริษทั
ในเครือ จึงไดย้ื่นเร่ืองขอ “ใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั” ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และไดรั้บใบอนุญาตดงักล่าวมาพร้อมด าเนินการเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 

 บริษทั ไดน้ าส่วนลดปิดบญัชีเช่าซ้ือมาจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
รวมบริษทั โดยจดัให้ส่วนลดดงักล่าวมาอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการขายแทนรายไดจ้ากการขาย 
หลงัจากท่ีพิจารณาแลว้วา่ส่วนลดดงักล่าวมิใช่ส่วนลดทางการคา้ 

 เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าการขายสินคา้ยึดคืนท่ีแทจ้ริง หลงัจากท่ีไดท้ าการศึกษามาระยะเวลาหน่ึง
แลว้ บริษทั จึงไดพิ้จารณาเปล่ียนนโยบายการค านวณตน้ทุนสินคา้ยึดคืนจาก 50% มาเป็น 75% ของมูลค่า
ยอดคงเหลือสินคา้ยึดคืนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ท่ีผา่นมา  

 เพ่ือใหก้ารตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไดส้ะทอ้นถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจริงในอนาคต บริษทั จึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารตั้งส ารองหน้ีสูญใหม่ โดยการน ามูลค่าของสินคา้ท่ีคาดวา่จะขายไดใ้นกรณี
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ยึดสินคา้คืนมา หักออกจากมูลค่าของลูกหน้ีแต่ละล าดบัชั้นของอายุหน้ีก่อนน าไปค านวณอตัราการตั้ง
ส ารอง ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การวิเคราะห์มาจากขอ้มูลสถิติในอดีตมาเป็นหลกัในการเปรียบเทียบ 

 ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั
การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 81.0 ลา้นบาท โดยมี
ก าหนดการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
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14. การวเิคาระห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
การวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
ปีการเงิน  2559  ( 1  มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 )   
 

ภาวะเศรษฐกจิระดับมหภาคในปี 2559 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 เติบโตไดร้้อยละ 3.2 โดยการส่งออกสินคา้กลบัมาเป็นแรงช่วยพยุงเศรษฐกิจ
ท่ามกลางภาคการท่องเท่ียวท่ีอาจจะชะลอตวัลงไปบา้ง ในขณะท่ีการลงทุนภาครัฐไดแ้รงส่งจากการเบิกจ่ายของ
รัฐวิสาหกิจท่ีเร่งตวัข้ึน อย่างไรก็ตาม แมว้่าการใชจ่้ายของครัวเรือนจะไดรั้บอานิสงส์จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 
แต่จากฐานท่ีสูงในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท าใหอ้ตัราการขยายตวัชะลอลงไป 
 

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาคในปี 2560 

ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560  คาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ขยายตวัไดดี้กว่าปีน้ีแต่ยงัมีทิศทางท่ี
ไม่แน่นอน โดย IMF คาดว่าจะเติบโตได ้3.4% ในปีหนา้ เทียบกบัปีน้ีท่ี 3.1% (ท่ีมา: IMF, World Economic 
Outlook, ต.ค. 2559) จากการฟ้ืนตวัของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นหลกั อาทิ อินเดีย จีน และ Asean-5*  ท่ีเติบโต
ในปีหนา้เฉล่ีย 6.3%  อย่างไรก็ดีเราคงปฏิเสธไม่ไดว้่าความผนัผวนยงัคงต่อมีอยู่ในปี 2560  เร่ิมจากประเด็นความไม่
แน่นอนทางการเมืองในยุโรป ท่ีมากกว่าคร่ึงหน่ึงของประเทศทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งใหม่อย่างประเทศแกนหลกั
ฝร่ังเศสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี และการเลือกตั้งทัว่ไปของเยอรมนีในไตรมาส 3 ปี 2560  ขณะท่ีอิตาลีเพ่ิง
ผ่านพน้การลงประชามติไม่รับร่างแกไ้ขรัฐธรรมนูญ และอาจเป็นการจุดชนวนให้อิตาลีโหวตแยกตวัจากสหภาพ
ยโุรป (Italexit) เหมือนองักฤษ  

ทางดา้นฝ่ังสหรัฐฯ  ส่ิงท่ีผูล้งทุนยงัคงตอ้งติดตาม คือ เร่ืองนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ว่าท่ีด าเนินไปอย่างไร          
จะเหมือนหรือต่างจากแนวนโยบายท่ีทรัมป์เคยใชใ้นการรณรงคห์าเสียง   แต่ท่ีแน่ๆ คือค่อนขา้งแตกต่างจากรัฐบาล
เดิม (พรรคเดโมแครต) ในหลายเร่ือง  อาทิ เร่ืองการลดภาษีเงินไดบุ้คคล ลดความส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศ
กบัจีนและเม็กซิโก รวมทั้งยงักีดกนัแรงงานต่างดา้ว ดงันั้นผลกระทบหลงัการเลือกตั้งสหรัฐฯ จึงเป็นประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีอาจท าใหเ้กิดความผนัผวนในตลาดการเงินเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีส่งผลให้
ค่าเงินประเทศต่างๆ อ่อนค่าในเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโนม้สูงข้ึน
หลงันกัลงทุนเทขายสินทรัพยค์วามเส่ียงต ่า มาเขา้ลงทุนสินทรัพยเ์ส่ียงอย่างหุ้นสหรัฐฯ ขณะท่ีในแง่ของเศรษฐกิจ    
คู่คา้อยา่งจีน และญ่ีปุ่นอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการท่ีทรัมป์เนน้กระตุน้เศรษฐกิจภายในสหรัฐฯ เป็นหลกั  อย่างไร
กดี็ประเทศทางฝ่ังเอเชียถือวา่ไดรั้บผลกระทบจากประเด็นกีดกนัทางการคา้ค่อนขา้งจ ากดั  เน่ืองจากมีการส่งออกไป
สหรัฐฯ เป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) แต่ความกงัวลเร่ืองเงินลงทุน
ไหลกลบัหากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ มีการแขง็ตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วเป็นปัจจยัท่ีกดดนัและตอ้งจบัตาต่อไป 
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อีกประเด็นท่ีสร้างความผนัผวนมาตั้งแต่ตน้ปี คือเร่ืองราคาน ้ ามนั หลงัจากปรับตวัลงไปอยู่ท่ีระดบัต ่ากว่า 30 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงท่ีตลาดหุน้ทัว่โลกปรับฐานตอนตน้ปีก่อนท่ีจะค่อยๆ ฟ้ืนตวัหลงัเร่ิมคลายความกงัวลเร่ือง
อุปสงคโ์ลกท่ีชะลอตวั และล่าสุดเป็นข่าวดีในรอบปี ท่ีกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ามนั (โอเปก) สามารถบรรลุขอ้ตกลง
ปรับลดก าลงัการผลิตคร้ังแรกในรอบ 8 ปี เพ่ือพยุงราคาน ้ามนัในตลาดโลก ท่ีถูกกดดนัจากปัญหาอุปทานลน้ตลาด 
ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปรับตวัข้ึนมายืนเหนือ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดย บลจ.กสิกรไทยมองวา่ราคาน ้ามนัในปีหนา้จะ
เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 50 ‟ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2560 น่าจะยงัคงเติบโตใกลเ้คียงกบัปีน้ี โดยในปี 2560-2562 คาดว่าจะขยายตวัแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ในช่วง 2.5-4.0%  โดยมีแรงหนุนจากการฟ้ืนตวัของการใชจ่้ายในประเทศและภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโต
ต่อเน่ือง ประกอบกบัแรงหนุนจากภาครัฐท่ีใชน้โยบายงบประมาณขาดดุลร้อยละ 2.6 ของ   GDP เขา้มากระตุน้
เศรษฐกิจรวมทั้ งการผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานให้เกิดข้ึน เป็นรูปธรรมมากข้ึน ขณะท่ี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายจนถึงส้ินปีหนา้ จากเศรษฐกิจไทยท่ีขยายตวั
อยา่งชา้ๆ  

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมียอดรายไดร้วมทั้งหมดจากการขายสินคา้ 
ดอกเบ้ียรับจากการผ่อนช าระ และการใหบ้ริการอ่ืนๆ มีมูลค่าเท่ากบั 2,546 ลา้นบาท (เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558
ลดลง 849 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 25.0%) โดยมีก าไรสุทธิเท่ากบั 120 ลา้นบาท (ลดลงจากปีก่อน 23 ลา้นบาท หรือ
เท่ากบั 16.3%) อนัมีผลท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) เท่ากบั 0.44 บาทต่อหุน้ (เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีเท่ากบั 0.53 บาท
ต่อหุน้)  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ท่ีมีรายไดร้วมและก าไรสุทธิ
ลดลง อนัมีผลมาจากการขายสินคา้ และดอกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระท่ีลดลงจากผลกระทบของสภาวะทางเศรษฐกิจ
ท่ียงัชะลอตวัส่งผลใหอุ้ปสงคใ์นประเทศฟ้ืนตวัชา้ ก าลงัการบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยในภาคเอกชนลดลง ภาค
การส่งออกซบเซา ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า และภาระหน้ีภาคครัวเรือนท่ีสูงข้ึน โดย ณ ส้ินปี 2559 บริษทั       
มีร้านสาขาเท่ากบั 177 สาขา และพนกังานขายเดินตลาดท่ีเป็นคนพ้ืนท่ีเท่ากบั 9,873 คน 

อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัลดลงจากปีก่อน อนัเป็นผลกระทบมาจากการขายสินคา้ยึดคืนจ านวนมาก และ
สินค้า ท่ี มีความเคล่ือนไหวช้าแต่ก าไรขั้ นต้นต ่ า  และการปรับลดราคาสินค้าบางประเภท เ ช่น ทีวี และ
เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัราคาตลาดในทอ้งตลาดได ้ รวมถึงการขายจกัรเยบ็ผา้ท่ีไม่ใช่แบรนดซิ์ง
เกอร์เป็นจ านวนมากเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงดอกเบ้ียรับโดยบริษทัเอสจี แคปปิตอล จ ากดั ก็เป็นผลท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้   
ท่ีลดลงเช่นกนั 
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 ก าไรสุทธิลดลงเป็นผลมาจากยอดขายสินคา้และดอกเบ้ียรับจากการผ่อนช าระท่ีลดลงประกอบกบัอตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง จ านวนหน้ีสูญและการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน ถึงแมว้่าค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารโดยรวมลดลงไป 22.1% เม่ือเทียบกบัปีก่อนกต็าม 

 

แผนการด าเนินธุรกจิส าหรับปี 2559 
ถึงแมว้า่ปีพุทธศกัราช 2559 ท่ีผา่นมาจะเป็นปีท่ีบริษทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีวางไวท้ั้งในดา้น

การเติบโตของรายไดแ้ละก าไรสุทธิ  อนัเป็นผลกระทบมาจาก บริษทัไดมี้การก าหนดมาตรการต่างๆ ใหม่  ทั้งดา้น
การปรับเปล่ียนรูปแบบบริหารทั้งระบบการอนุมติัเครดิตจากศูนยอ์นุมติัสินเช่ือส่วนกลางทุกราย และการปรับเปล่ียน
การช าระเงินค่าผ่อนสินคา้จากเดิมมีพนกังานขายไปเก็บเงินถึงบา้นลูกคา้ มาเป็นการส่งใบแจง้หน้ีไปยงับา้นลูกคา้ 
เพ่ือใหลู้กคา้ใชเ้ป็นหลกัฐานในการช าระค่าผ่อนสินคา้โดยตรงเขา้บญัชีบริษทั โดยผ่านช่องทางอ านวยความสะดวก
ต่างๆ อาทิเช่น ธนาคาร ท่ีท าการไปรษณีย ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส และการช าระออนไลน์ผ่านสมารท์โฟน เป็นต้น        
ซ่ึงควบคู่ไปกบัการบริหารการจดัเกบ็ค่าด าเนินการ และค่าปรับกบัลูกคา้ท่ีช าระล่าชา้ทั้งลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ 
ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนการติดตามและจดัเก็บเงิน ตลอดจนลดจ านวนมูลค่าทุจริตจากพนกังานลง บริษทัฯ ไดมี้การ
มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ตรวจบญัชีและทรัพยสิ์นในทุกๆร้านสาขาของบริษทัฯ 

 

รายได้จากการขาย 

 ในปี 2559 รายไดจ้ากการขายสินคา้ของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 1,674 ลา้นบาท (ลดลง 820 ลา้นบาท หรือ
ลดลงเท่ากบัร้อยละ 32.8% เม่ือเทียบกบัปีก่อน)  ทั้งน้ีเม่ือเทียบกบัปี 2558 จะพบว่ายอดขายลดลงทั้งการขายสินคา้
กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและสินคา้เชิงพาณิชย ์ เกือบทุกชนิดสินคา้ ยกเวน้การขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และกลุ่ม
จกัรเยบ็ผา้เท่านั้น ท่ีมีการขายเพ่ิมสูงข้ึน  

มูลค่าการขายรายผลิตภณัฑห์ลกัท่ีลดลงจากปี 2558 ประกอบดว้ย 
 การขายสินคา้กลุ่มตูแ้ช่ลดลง 46.5% 

 การขายสินคา้กลุ่มทีวี ลดลง 46.2% 

 การขายสินคา้กลุ่มตูเ้ยน็ลดลง 45.8% 

 การขายสินคา้กลุ่มจกัรเยบ็ผา้เพ่ิมข้ึน 23.7% 

 การขายสินคา้เคร่ืองซกัผา้ลดลง 46.2% 

 การขายตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือลดลง 38.8% 

 การขายสินคา้กลุ่มเคร่ืองปรับอากาศลดลง 28.4% 

 การขายสินคา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึน  1,020.0% 

ทั้งหมดน้ีเป็นผลกระทบมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ จากอุปสงค์ในประเทศ  ก าลงัการ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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บริโภคและการจบัจ่ายใช้สอยในภาคเอกชนท่ีลดลง ภาคการส่งออกซบเซา ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า อนั
เน่ืองมาจากภาวะขาดแคลนน ้ าในการเกษตร และภาระหน้ีเอกชนโดยเฉพาะชาวชนบทท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีราคา
ผลิตผลทางเกษตรตกต ่าตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จนท าให้บริษทัตอ้งมีมาตราการต่างๆ ท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ
เช่าซ้ือ ในขณะเดียวกนักใ็หมี้การยึดสินคา้คืนท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดภาระหน้ีคา้งช าระท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 

  

ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนช าระ 

 ดอกเบ้ียรับจากการขายผ่อนช าระลดลงจากปีท่ีแลว้เท่ากบั 138.1 ลา้นบาท  สืบเน่ืองจากอยู่ในช่วงการ
ปรับเปล่ียนวิธีการช าระค่าผ่อนสินคา้โดยการให้ลูกคา้ช าระโดยตรงเขา้บญัชีบริษทั ท าให้ลูกคา้บางรายชะลอการ
ช าระค่าผอ่นสินคา้ ประกอบกบับริษทัยงัขาดก าลงัคนเพียงพอในการติดต่อเพ่ือท าความเขา้ใจถึงวิธีการเปล่ียนแปลง
กบัลูกคา้โดยตรง รวมถึงการลดลงของจ านวนงวดผ่อนช าระส าหรับสินคา้เชิงพาณิชย ์ ทั้งน้ีรายไดด้อกเบ้ียรับจาก
การขายผ่อนช าระน้ี คิดเป็น 23.7% ของรายไดร้วมทั้งหมด  แต่จ านวนบญัชีเช่าซ้ือกลบัเพ่ิมข้ึนจาก 159,813 บญัชี    
ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 เพ่ิมข้ึนเป็น 181,253 บญัชี ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 โดยมีเปอร์เซ็นต์การเก็บเงิน         
ซ่ึงค านวณมาจากจ านวนบญัชีท่ีช าระต่อจ านวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559 อยูท่ี่ 66.6%   
 

รายได้จากการให้บริการ 

 รายได้จากการให้บริการเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วเท่ากับ 108.3 ล้านบาท อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
ค่าตอบแทนของการจ าหน่ายแอร์ไทม์ให้กับเจ้าของตู้เติมเงิน ก าไรส่วนต่างจากสัญญาการฝากขายสินค้า 
โทรศพัท์มือถือของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  และค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาบญัชีเช่าซ้ือ
ค่าปรับจากการช าระค่างวดล่าชา้ของบริษทั เอสจี แคปปิตอล รวมถึงการให้บริการซ่อมแซม ติดตั้ง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
และบริการลา้งเคร่ืองปรับอากาศ อนัถือเป็นรายไดก้ารด าเนินงานการให้บริการโดยบริษทั ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั 
จ ากดั  
 

รายได้อ่ืน 

 รายได้อ่ืนเพ่ิมข้ึนจากการขายเศษซากของสินค้าท่ีได้รับคืนมาจากการตีแลก (Trade-in) ของ บริษัท           
ซิงเกอร์ประเทศไทย (มหาชน)  และ ค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ค่าด าเนินการในการติดตาม
ทวงถาม และค่าปรับในการผิดนดัช าระหน้ี ฯลฯ ของบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 

ต้นทุนขาย 

 ตน้ทุนขายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27.8% และรายไดจ้ากการขายสินคา้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 32.8 อนัเป็น
ผลมาจากอตัราก าไรเบ้ืองตน้ของสินคา้ท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการปรับราคาลดลงในสินคา้บางประเภท อย่างเช่น 
กลุ่มทีวี  และเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัราคาตลาด และผลกระทบทางบญัชีของการยึดคืนสินคา้
จากบญัชีเช่าซ้ือคา้งช าระท่ีถูกปิดลงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงการขายจกัรเยบ็ผา้และเคร่ืองปรินทเ์ตอร์สี ท่ีไม่ใช่แบรนดซิ์ง
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เกอร์เป็นจ านวนมากเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงดอกเบ้ียรับ 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 เปอร์เซ็นตค่์าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อยอดรายไดร้วม เม่ือเทียบกบัปีก่อนลดลงเท่ากบั 22.1% อนัมี
สาเหตุหลกัมาจากส่วนลดจากการปิดบญัชีเช่าซ้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเคลียร์บญัชีท่ีคา้งช าระ อน่ึงส่วนลดปิดบญัชีเช่า
ซ้ือน้ี  ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่จากท่ีเคยแสดงเป็นรายได้จากการขายมาเป็นค่าใช้จ่ายทางการขายแทน    
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินรวมบริษทัหลงัจากท่ีพิจารณาแลว้ว่าส่วนลดดงักล่าวมิใช่ส่วนลดทางการ
คา้ นอกจากนั้นยงัมีผลกระทบมาจากการกลบัรายการทางบญัชีส าหรับรายการประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน อนัเป็นผลมาจากจ านวนพนกังานขายท่ีไดรั้บสวสัดิการดงักล่าวลดลงจ านวนมาก อีกทั้งค่าคอมมิชชัน่การ
ขาย และค่าคอมมิชชัน่เกบ็เงินลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการขายและการเกบ็เงินท่ีลดลง 
 

ดอกเบีย้จ่าย 
 ดอกเบ้ียจ่ายมีมูลค่าเท่ากบั 37.0 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าปีก่อน ทั้ งน้ีสืบเน่ืองมาจากจ านวนเงินกู้และอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินกูท่ี้ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนโดยเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียลดลงเป็น 758.6 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัเดือน
ธนัวาคม 2558 ท่ีเท่ากบั 1,023.5 ลา้นบาท หรือลดลง 264.9 ลา้นบาท 
 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 ในปี 2559 บริษทัมีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติเท่ากบั 119.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีผล
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติเท่ากบั  143.2  ลา้นบาท ส่วนต่างของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติท่ีลดลง
เท่ากบั 23.4 ลา้นบาท โดยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
1.) ยอดขายของผลิตภณัฑล์ดลง -819.1 
2.) รายไดด้อกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระลดลง -138.1 
3.) รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 65.1 
4.) รายไดจ้ากธุรกิจแอร์ไทมเ์พ่ิมข้ึน 8.0 
5.) รายไดอ่ื้นๆเพ่ิมข้ึน 35.2 
6.) ตน้ทุนขายลดลง 463.0 
7.) ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 406.4 
8.) ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน -73.5 
9.) ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 13.7 
10.) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 15.9 
        รวมผลต่าง -23.4 
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ฐานะการเงิน 
 สินทรัพยร์วมของบริษทัลดลง 197 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของบญัชีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง 82.5 ลา้นบาท บญัชีลูกหน้ีอ่ืนๆ ลดลงจ านวน 79.8 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 19 ลา้น
บาท 
 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิเท่ากบั 1,950.0  ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559 ใกลเ้คียงกบั 1,950.5 ลา้น
บาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 จ านวนบญัชีเช่าซ้ือ ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559 เท่ากบั 181,253 บญัชี เทียบกบั ณ ส้ิน
เดือนธนัวาคม ปี 2558 ท่ีมีจ านวนบญัชีเท่ากบั 159,813 บญัชี  หรือเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 21,440 บญัชี อนัเป็นผลมาจากการ
เปิดบญัชีเช่าซ้ือใหม่มีจ านวนเพ่ิมข้ึนมากกวา่บญัชีเช่าซ้ือท่ีถูกปิดลงดว้ยสาเหตุการยึดคืนสินคา้ 
 
สินค้าคงเหลือสุทธิ 
 ลดลง 19 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคมปี 2559 เน่ืองจากการควบคุมสต๊อกสินคา้ให้รัดกุดยิ่งข้ึน และเร่ง
ระบายสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวช้า้ไดม้ากข้ึน อีกทั้งการตั้งส ารองสินคา้คงเหลือของบริษทัลดลงเท่ากบั 0.5 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบัส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2558 ซ่ึงเท่ากบั 25.9 ลา้นบาท  
 

ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 
 ลดลง 7.4 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 เน่ืองจากไม่มีการลงทุนใดๆ ในดา้นท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ท่ีเป็นสาระส าคญั  ยกเวน้การค านวณค่าเส่ือมราคาท่ีมีในปี 2559 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 มูลค่าเพ่ิมข้ึน 9.3 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และรายการ
ปรับปรุงผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีส าหรับดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือ 
    

หนีสิ้น 
 หน้ีสินทั้งหมดของบริษทัลดลงเท่ากบั  245 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ีย
จ านวน 264.9 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูร้ะยะสั้น และเงินกูร้ะยะยาวท่ี
ครบก าหนดภายใน  1 ปี มูลค่า 606.7 ลา้นบาท หกัลบกบัเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึนมูลค่า  341.8 ลา้นบาท และการลดลง
ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 38.1 ลา้นบาท  การลดลงของกองทุนเงินสะสมพนกังานเท่ากบั 6.0 
ลา้นบาท  
  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 48 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2559 เท่ากบั 120 ลา้นบาท ใน
ขณะเดียวกนัในปี 2559 ก็ไดมี้การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2558 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

 

 

 ส่วนท่ี 3- หนา้ท่ี 98 

จากการด าเนินงานเท่ากบั 143.1 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

 

  

หนา้ท่ี 99 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

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

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

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

(2) บริษทัได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทั และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 17  กุมภาพนัธ์  2560 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวจนัทรจริา  ก้องท้องสมุทร์ ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”  

 

                   ช่ือ - สกลุ                                        ต าแหน่ง                                       ลายมือช่ือ  

1.  นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                 ................................................        

2.  นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน์   กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  ............................................... 

                  ช่ือ - สกลุ                                         ต าแหน่ง                                                               ลายมือช่ือ  

ผูรั้บมอบอ านาจ นางสาวจนัทรจริา  ก้องท้องสมุทร์  ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ         ……………………… 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั 
 

ช่ือ/สกลุ 
 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/59 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา 
***  

61 - ประธานกรรมการ 
แต่งตั้ง 13/8/2558 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่มี -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

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

- บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท จ ากดั  
- บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน)  
- บริษทั บริหารสินทรัพยเ์จ จ ากดั 
- บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
- บจ. เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์  
- บริษทั สิงห์บุรี เคเบ้ิล ที.ว.ี จ ากดั 
- บริษทั เจมาร์ท ทกัษิณ จ ากดั 
- บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 
- บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท จ ากดั  
- บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วสิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี   
*   **   ***   

64 -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 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2548 – 2555 
 

-กรรมการอิสระ 
-ประธานคณะกรรมการ
บริษทั 
ท่ีปรึกษาส านกัผูช่้วย
ผูจ้ดัการใหญ่ การเงิน และ
การลงทุน 
- กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 

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

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/59 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน 
 

56 -กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
แต่งตั้ง 28/4/2559 

ไม่มี - ปริญญาโท 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

- ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุปัน 
 
2555 – 2559  
 
 
2543-2555 
2540-2543 
 
2535-2540  
 

-กรรมการ 
- กรรมการ 
กรรมการบริหาร   
- กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- กรรมการบริหาร 
- ผูอ้  านวยการสายงาน
ปฏิบติัการ 
- ผูอ้  านวยการฝ่าย
ปฏิบติัการ 
 

- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  
- บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
 
- บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
 
 
- บมจ. เจมาร์ท 
- บมจ. เอม็ล้ิงคเ์อเชีย 
            คอร์ปอเรชัน่ 
- บริษทั เทคนิคเทเลคอม จ ากดั 
 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** *** 

56 -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 
 

- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั) 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บมจ. อาพีซีจี 
- บมจ. สมัมากร 
- บจ. เพียวสมัมากรเวลลอปเมนท ์
- บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั 
- บมจ. ไทยประกนัภยั 
- บมจ. สุวรรณชาต ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
- บจ. มงคลชยัพฒันา 
- ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วน
พระองค ์
- โครงการพฒันาส่วนพระองค ์
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/59 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นาย ปรีชา ประกอบกิจ 68 -กรรมการอิสระ 

-กรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 8/8/2559 
 

ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยั Roosevelt University, 
USA 
 

2559 – ปัจจุบนั 
2555-2559 
 
2548-2554 
 
2554-2557 
2532-2554 

- กรรมการ 
- กรรมการบริษทั  
  กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
- กรรมการท่ีปรึกษา 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
- บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
           เซอร์วสิเซ็ส 
- บมจ. จีสตีล 
 
- บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

นายวชิยั   กุลสมภพ  40 -กรรมการ 
แต่งตั้ง 13/8/2558 
   

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

2559 – ปัจจุบนั 
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 
- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
- บริษทั ไทยคายามา จ ากดั 
- บ. บีเอน็ซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
- บ.สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- บ. ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ 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) 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/59 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ช่ือ/สกลุ อายุ 

นายปิยะ พงษอ์ชัฌา 
 

46 -กรรมการ 
แต่งตั้ง 12/5/2559 
 

ไม่มี   - ปริญญาตรีการจดัการ   
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

2559 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
 
 
2541 – 2555 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
- กรรมการ, 
กรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- ผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาด 
-  กรรมการ 
-  กรรมการ 
- กรรมการ 
  

- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
- บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
             เซอร์วิสเซ็ส 
 
-  บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
             เซอร์วิสเซ็ส 
 -บจ. บริหารสินทรัพยเ์จ 
- บจ. เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
- บจ. เจเอม็ที พลสั 
 

นายกิตติพงศ ์กนกวไิลรัตน์ , W 43 - กรรมการ 
- ผูอ้  านวยการสาย
งานการขายและ
การตลาด 

แต่งตั้งเป็น
กรรมการ 
10/11/2559 

ไม่มี - ปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2559 – ปัจจุบนั 
2558 - 2559 
  
2555-2557    

   2545-2554 
    
   2539-2545 
   2538-2539 

- กรรมการ 
- Chief Commercial 
Officer 
- General Manager  
- Chief Marketing 
   Officer 
- Account Manager  
- Marketing Executive 

- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
-  Crown Tech Advance PCL 
 
-  Brightstar (Thailand) Ltd. 
-  Jaymart Public Co., Ltd. 
 
- Motorola (Thailand) Ltd. 
- NEC (Thailand) Co., Ltd. 

นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ์ 56 ผูอ้  านวยการสาย
งานเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 
แต่งตั้ง 17/6/2559 

ไม่มี 
 

- Master Degree in Business 
Management, 
  Rangsit University 
- Mini Software Engineering, 
 Kasetsart University 
- Bachelor Degree in Science 
Price of Songkla University 

2556 - ปัจจุบนั 
2554 - 2556 
2548 - 2553 
2546 - 2547 
2538 - 2546 
 
2530 - 2537 
 
2529 - 2530 
2526 - 2529 
 

- Project Director 
- Project Director 
- Project Manager 
- Project Manager 
- Senior Manager of IT 

division 
- Senior System Analyze 
- Senior Programmer 
- Head of EDP 

- CPS Consulting Co., Ltd. 
-  V-Smart Co., LTD. 
-  Innova Software Co., Ltd. 
- e-Discover Co., Ltd. 
-  Semiconductor Venture 
International (Public) Co., Ltd. 
- B Grimm Engineering (Public) 
Co., Ltd. 
- Loxley Ltd. 
- Niyompanich Co., Ltd., 
Chiengmai 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/59 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ช่ือ/สกลุ อายุ 

นางสาวจนัทรจิรา    กอ้งทอ้งสมุทร์ 50 - เลขานุการบริษทั 
แต่งตั้ง 13/5/2551 
- ผูอ้  านวยการสาย
งานปฏิบติัการ 

แต่งตั้ง 15/5/2559 

1,840 หุน้/ 
0.0007% 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสูตรพิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์วทิยาลยั  หลกัสูตร 
“กฎหมายและระเบียบปฏิบติั
ส าหรับเลขานุการบริษทั” 
- จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
หลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  Corporate Secretary Development 
Program รุ่นท่ี 2 
2.  หลกัสูตรพ้ืนฐานส าหรับผูป้ฏิบติังาน
เลขานุการบริษทั รุ่นท่ี 22  
3.  หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน  

2551 – 2559 
 
 
2550 - 2551 
 
2547 - 2550 
 
 
 
2536 - 2547 
 
 

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

-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บมจ. ดี อี แคปปิตอล 
 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นายพิรักษ ์ เหลืองสมพิทกัษ ์ 49 ผูอ้  านวยการ 
สายงานบริหาร
สินเช่ือ และ
ทรัพยสิ์น 
แต่งตั้ง 15/2/2560 

ไม่มี - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
การเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
- ปริญญาโท Master of science in 
adult and continuing education 
Specialty in Administration & 
Supervision อเมริกา  
 

2546 
2559 
 
2556 
 
2551 
 
2548 
2541 
2538 

- ผูจ้ดัการภาค 
- ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการ
จดัการ 
- ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่าย
การตลาดและพฒันาธุรกิจ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และ
การตลาด 
- ผูจ้ดัการภาค 
- ผูจ้ดัการ 
- เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 

-  บมจ.อีซ่ีบาย 
-  Yanmar capital Thailand Co.,Ltd 
 
- Ngerntidlor Co., Ltd. 
 
- Suzuki Leasing International 
Thailand Co., Ltd 
- Capital OK Co., Ltd. 
- Brunswick Siam Co. Ltd. 
-  ธนาคารนครหลวงไทย 
ส านกังานใหญ่ 

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

4.             กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพนักับบริษทัตามที่ก าหนดในหนังสือรับรอง 
5.              กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงนิ 
6.             W    กรรมการ ที่ก าลงัจะเข้าอบรมหลกัสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
7.                    ผู้บริหารทุกคนไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 
รายช่ือ 

  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

บริษทัย่อย 

บ. เอสจ ีแคปปิตอล จ ากัด บ. เอสจ ีเซอร์วสิพลสั จ ากดั บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากดั 

นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน /, // /, // /, // /, // 
นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน ์ /. // / /, // / 
นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์ // -  - / 
นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ์ // - - - 
นายพิรักษ ์ เหลืองสมพิทกัษ ์ - // - - 
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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