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 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  “บริษัท”  เป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า   
“ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจ าหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ ามันแบบหยอดเหรียญ เครื่องท าน้ าหวานเกล็ดหิมะ  
และเป็นตัวแทนจ าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อต่างๆ  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม  
และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์  ผ่านร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทาง
ตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ   มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอส
จี แคปปิตอล จ ากัด ซึ่ง บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

1.1   วิสัยทัศน ์พันธกจิ ปัจจัยส าคัญ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าตลาดเครือข่ายขายตรงพร้อมบริการด้านสินเชื่อและเช่าซื้อส าหรับผู้บริโภคในประเทศ 

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยสินค้าและการบริการท่ีดีมีคุณภาพ ด้วยราคาที่ซื้อหาได้ 

คุณค่า บริษัทไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ท าก าไรมากๆ แต่ต้องเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมี
คุณค่าที่ควรรักษาและใส่ใจ ดังนี ้

บุคลากร เราเชื่อมั่นในพลังของบุคลากร ซึ่งเป็นกุญแจของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจบริการของ
เรา ดังนั้นบุคลากรของซิงเกอร์ประเทศไทยจะต้องมีทั้งความสุข และภาคภูมิใจในบริษัท 
รวมทั้งมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ลูกค้า เรามีเป้าหมาย ที่จะมีลูกค้าใช้บริการของเราตลอดชีวิตด้วยการสร้างฐานลูกค้าที่มีความ
จงรักภักดี สินค้าคุณภาพดี ช าระเงินท่ีตรงเวลา ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และสม่ าเสมอ 

ผู้ถือหุ้น เราให้ผลตอบแทนที่คุม้คา่ และคุม้แก่การลงทุน 
คู่ค้า เราพัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรให้ก้าวหน้า และเติบโตไปด้วยกัน 
คู่แข่ง เรายอมรับ และให้เกยีรต ิส าหรับความมุง่มั่นในการสร้างมูลคา่ตลาดร่วมกัน 
ชุมชน เราด าเนินธุรกจิดว้ยคุณธรรม จรยิธรรม พร้อมตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อชมุชน 
การส่ือสาร เราเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการส่ือสารแบบ 2 ทางภายในองคก์ร 
ภาวะผู้น า เราเชื่อมั่นในประสิทธิผลของภาวะผู้น า ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้จัดการที่ดีเท่านั้น บุคลากรทุก

ระดับ จะต้องมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น าที่ดเีลิศ 

 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจใหม่จากเดิมที่มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าครัวเรือนเป็นหลัก มาเป็นกลุ่มลูกค้าเชิง
พาณิชย์ให้มากขึ้น โดยจะเน้นการขายสินค้าให้ลูกค้าน าไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกค้า
ครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว 

 บริษัทได้หันมาจับกลุ่มลูกค้าร้านโชห่วยที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ท่ัวประเทศซึ่งคาดว่ามีจ านวนหลายแสนราย โดยแต่
ละหมู่บ้านจะมีร้านโชห่วยเฉล่ีย 10 - 20 ร้าน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าไป
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 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 2 

ช่วยยกระดับร้านโชห่วยเหล่านี้ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 

 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แต่งตั้งบริษัท เคียมฮั่วเฮง จ ากัด เป็นผู้จัดจ าหน่ายจักรเย็บผ้า

ซิงเกอร์ในประเทศไทย  ต่อมาในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา จึงได้ตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทย  ใช้ชื่อว่า  
บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จ ากัด วัตถุประสงค์เพื่อจ าหน่ายจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรเย็บผ้าที่
น าเข้าจากต่างประเทศ บริษัทได้ริเริ่มน าเอาบริการเช่าซื้อ โดยผ่อนช าระเป็นงวดมาใช้ครั้งแรกในปี 2468  และบริการ
ดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นลักษณะประจ าของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในเอเชีย  นับแต่นั้นมาตลอด
ระยะเวลา 50 ปีเศษ บริษัทคงจ าหน่ายเฉพาะจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักรเย็บผ้าเท่านั้น  จนกระทั่งปี 2500  
บริษัทจึงได้เริ่มจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยเริ่มจากตู้เย็นเป็นอันดับแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2512  
จึงได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง "บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด"  เป็นบริษัทจ ากัดภายใต้กฎหมายไทย เพื่อเข้ารับช่วงธุรกิจ
ของ "บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จ ากัด"  ซึ่งหยุดด าเนินกิจการในระยะเวลาต่อมา โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 60 ล้านบาท 
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกช าระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว 270 ล้านบาท และบริษัทได้รับอนุญาต
ให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2527  ในวันที่ 4 มกราคม 2537 บริษัทได้ท าการจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็น "บริษัทมหาชนจ ากัด" ตั้งแต่แรกตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อวันท่ี 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ถือ
เป็นวาระอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานตราตั้ง    (พระครุฑพ่าห์) ให้ บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด  (มหาชน) นับเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริ
มงคลสูงสุดแก่บริษัท และพนักงานทุกท่าน 

เหตุการณ์ส าคัญ 

- ในปี 2552 บริษัทได้มีการมุ่งเน้น น าระบบขออนุมัติเครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) โดยผ่าน
ศูนย์อนุมัติเครดิต (Center Credit Officers) จนท าให้ยอดขายสินค้าของบริษัทลดลงไปประมาณ 20 
กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน  แต่บริษัทก็ยั งคงมุ่งเน้นที่จะท าต่อไปเพื่อให้ได้บัญชีเช่าซื้อที่มี
คุณภาพ 

- ปี 2554 เป็นปีท่ีบริษัทได้ขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กใน
ต่างจังหวัดอย่างมนีัยส าคัญ  สัดส่วนการขายสินค้าเข้าสู่ตลาดนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น กลุ่มตู้แช่ 
ทั้งตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่แข็ง ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ เป็นต้น 

- ปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล Set Awards 2011 “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธย์อดเยี่ยม”  
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายลูกค้ากลุ่มครัวเรือนที่ 60% และกลุ่มผู้ประกอบเชิงพาณิชย์ที่ 
40% โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มตู้แช่เครื่องดื่มและตู้แช่แข็งมีสัดส่วนการขายมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วย
เครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ และในปีต่อๆ ไป บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดนี้ให้เพิ่มมาก



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 3 

ขึ้น 
- ปี 2555 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่  27  มิถุนายน 2555  มีทุน

จดทะเบียนที่ช าระแล้วทั้งสิ้น 850 ล้านบาท เพื่อรับโอนธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ
สินค้าทั้งหมด และด าเนินธุรกิจเช่าซื้อสินค้าต่อจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษัท ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด มาเป็น บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส  จ ากัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555  มีทุนจดทะเบียน 5 ล้าน
บาท  เพื่อด าเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า และพร้อมที่ให้บริการด้วยใจส าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อถึงบ้าน   

- ปี 2555 บริษัทได้รับรางวัล Set Awards 2012 “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” 
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นปีท่ี 2 

- ปี 2556 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน Set Awards 2013  (Outstanding 
Investor Relation Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3  

- บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เมื่อวันท่ี 19  ธันวาคม 2556 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วทั้งส้ิน 1,450  ล้านบาท โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

- ปี 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระหว่างปีได้แก่ Singer (Thailand) B.V. (ถือหุ้นร้อยละ 40.0) เป็น
นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 
และ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 Singer (Thailand) B.V. ได้ขายหุ้นทั้งหมด และบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ได้ซื้อหุ้นบริษัท ร้อยละ 24.99  จึงเป็นผลให้บริษัท       
เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

- บริษัท ซิงเกอร ์(โบรคเกอร์) จ ากัด  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันมี
ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วทั้งส้ิน 4 ล้านบาท (จ านวนหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดยมี บริษัท 
ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

- ปี 2559 เมื่อวันท่ี 25 กรกฏาคม 2559 บริษัทในเครือของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ท้ัง 3 บริษัท ได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัทเป็นดังนี ้
 บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด 
 บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส  จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด 
 บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากัด 

- ปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในงาน Set Awards 2016 (Outstanding Investor 
Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีท่ี 5 

- ปี 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ได้เริ่มด าเนินธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อจ าน ารถทุกประเภท ในไตรมาสแรก ปี 2560 ภายใต้สโลแกน “รถท าเงิน” เป็นการ
ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าทั้งนิติบุคคลและรายย่อยทั่วไปท่ีมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ โดยประเภทของรถยนต์



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 4 

ที่สามารถน ามาขอใช้บริการได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก 6 ล้อและ
รถบรรทุก 10 ล้อ 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทย่อย 

 บริษัท เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั  (SGC) 

จากการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานของซิงเกอร์ รากฐานและจุดแข็งส าคัญของบริษัทคือความ
เชี่ยวชาญในการท าธุรกิจเช่าซื้อ คณะผู้บริหารจึงได้ท าการจัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัท
ย่อยโดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน 2555  ปัจจุบันบริษัท ซิงเกอร์  
ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)  จ ากัด  มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วทั้งส้ิน 1,450  ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท.
(โทรคมนาคม)  ชั้น 17  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กทม.  โดยได้มีการรับโอนธุรกิจเช่าซื้อ รวมทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสินค้าทั้งหมด  และด าเนินธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าต่อจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจาก บมจ. ซิงเกอร์   ประเทศไทย  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2555  ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้   แบรนด์ซิงเกอร์  อีกทั้งยังสามารถที่จะขยายธุรกิจเช่าซื้อไปยังสินค้าภายใต้
ยี่ห้ออื่นๆ ส าหรับกลุ่มลูกค้าทั้งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกค้าทั่วไป รวมถึงการขยายตัวไปยังธุรกิจการให้สินเชื่อ
ต่างๆ ในอนาคต เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 5 

ทั้งนี้เพื่อให้การคัดเลือกลูกคา้ที่มคีุณภาพและมมีาตรการให้สินเชือ่ที่ดี บริษัท  ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)  จ ากดั  
จึงเข้าเป็นสมาชิกกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด เต็มรูปแบบเมื่อวันที่  23  มกราคม  2556  ท าให้สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบเครดิตลูกค้าได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เปล่ียนชื่อ
บริษัทเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ท้ังนี้บริษัทได้ท าการเปล่ียนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น 

 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ให้บริการเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายขายตรงของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) โดยให้บริการ เช่าซื้อทั้ง
ส าหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน และกลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ต่างๆ 

โครงการใหม ่

 บริษัท เอสจี แคปปิตอล  จ ากัด มีนโยบายขยายการด าเนินธุรกิจการให้บริการเช่าซื้อ โดยให้ความส าคัญส าหรับ
กลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งหมายรวมถึงสินค้าภายใต้ยี่ห้อซิงเกอร์ และมีโครงการขยายการให้บริการเช่าซื้อภายใต้ยี่ห้อ
อื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกคา้ซงิเกอร์ และกลุ่มลูกค้าทั่วๆไป ซึ่งต้องการในส่วนของสินค้าภายใต้ยี่ห้อ
ซิงเกอร์ หรือยี่ห้ออื่นๆ อาทิเช่น สินค้าในกลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้เติมเงินหยอดเหรียญอัตโนมัติ  ตู้น้ ามันหยอด
เหรียญอัตโนมัติ ฯลฯ ท่ีใช้ในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ 

 อีกทั้งบริษัทยังได้ด าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อจ าน ารถทุกประเภท ซึ่งได้เริ่มด าเนินการในไตรมาสแรก ปี 2560 
ภายใต้สโลแกน “รถท าเงิน” โดยจะมีการขายผ่านพนักงานขายของซิงเกอร์ และผ่านช่องทางร้าน/สาขาต่างๆ ของซิง
เกอร์ที่มีอยู่มากกว่า 185 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย จะท าให้การท าธุรกิจนี้
ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว  

บริษัทได้เริ่มบริหารระบบการรับช าระค่าสินค้าตรงจากลูกค้าผ่านธนาคาร ควบคู่ไปกับการบริหารการจัดเก็บค่า
ด าเนินการและค่าปรับกับลูกค้าที่ช าระล่าช้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนการติดตามและจัดเก็บเงิน ตลอดจนลดจ านวนมูลค่า
ทุจริตจากพนักงาน  และเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีเช่าซื้อที่เกิดขึ้นใหม่จากการขายที่เพิ่มขึ้น เป็นบัญชีเช่าซื้อที่มีคุณภาพ  หาก
มีปัญหาก็สามารถจัดการแก้ไขได้ทันที บริษัทได้มีความเข้มงวดในการควบคุมและก ากับดูแลสินเชื่ อของบัญชีเช่าซื้อ
เหล่านี้เป็นพิเศษอย่างใกล้ชิด 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

 การจัดตั้งบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด เน้นธุรกิจหลักเป็นการให้บริการเช่าซื้อ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน และลดข้อจ ากัดในการให้บริการเช่าซื้อของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เดิม โดยบริษัทมีการวางกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. สนับสนุนการด าเนินธุรกิจให้บริการการเช่าซื้อสินค้า และบริการยี่ห้อซิงเกอร์  
2. ขยายการให้บริการการเช่าซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นๆ โดยขั้นต้นเน้นไปที่กลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ และจะขยายไปยัง

สินค้าชนิดอื่นๆ ในอนาคต 
 3.    บริหารบัญชีลูกหนี้ของบริษัท ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีหนี้เสียต่ า  
 4.    กระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อที่มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัท



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 6 

ได้มีการจัดตั้งศูนย์พิจารณาสินเชื่อ เพื่อท าการตรวจสอบ ตรวจทาน และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าก่อน
อนุมัติการเช่าซื้อทุกรายการ พร้อมทั้งมีการตรวจทานเครดิตของลูกค้าผ่านทางบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจ ากัด พร้อม
ทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีเช่าซื้อภาคสนาม (Field Checker) เพื่อตรวจสอบลูกค้าในพื้นที่ได้โดยตรง รวมถึงการ
จัดตั้งทีมเร่งรัดหนี้สินในพื้นท่ี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหน้ีค้างได้รวดเร็วขึ้น 
 5.   บริหารคุณภาพภายใน ทั้งบุคลากร ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่างๆ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ของพนักงานในทุกต าแหน่งเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน พร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ท า
ให้บริษัทมีผลก าไรมากขึ้น  

„   บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด (SGS) 
บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากัด (SSPL) ทะเบียนเลขที่ 0105504001951 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 5 ล้าน

บาท ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110  ด าเนินธุรกิจด้าน
การบริการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งจัดจ าหน่ายอะไหล่ ภายใต้การควบคุมของบริษัท 
ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัท มีจุดมุ่งหมายในการบริการที่เป็นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่างข้างบ้านคุณ และ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิง
เกอร์เซอร์วิสพลัส จ ากัด (SSPL) เปล่ียนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด (SGS) ทั้งนี้บริษัทได้ท าการ
เปล่ียนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น 

ปี 2559 การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในเชิงรุกเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ภายใต้การลงทุนระบบโปรแกรม
ใหม่ ที่สามารถตรวจสอบงานได้ทุกสถานะและทันที (Real Time) มีการสร้างระบบรองรับงานบริการและอะไหล่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการท างาน สามารถควบคุมตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบบาร์โค้ ด   ขยาย
เครือข่ายงานบริการไปยังโครงการใหญ่ งานประมูลภาครัฐ โรงงาน โรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ รวมถึงวางระบบการขาย
อะไหล่แท้ซิงเกอร์ และอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ 

 ในส่วนด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้พัฒนาช่างให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้า ในอาคาร
ระดับ 1 และหลักสูตร แอร์พาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กระทรวงแรงงานบังคับใช้ และมีการ
อบรมสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง   รวมถึงมีการสร้างช่างรุ่นใหม่ทดแทนช่างรุ่นเก่าแบบประสานต่อเนื่องโดยบริษัท  มีข้อตกลง
การท าสัญญาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กับสถานศึกษา ในส่วนของภาคใต้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

ภายใต้สายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนย์กลางการบริการ และประสานงาน โดยมีช่างบริการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกจังหวัด จ านวน 201 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) กว่า 
170 สาขาที่ให้การสนับสนุนด้านงานบริการกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง  

„    บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ากัด  
บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากัด ประกอบธุรกิจนายหน้าขายกรมธรรม์ประกนัชีวติให้แก่บริษัทประกนั ในปัจจุบัน 

ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โดยให้พนักงานขายของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า  

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากัด  ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันมี   ทุนจด
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ทะเบียนที่ช าระแล้วทั้งส้ิน  4  ล้านบาท  (จ านวนหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ด าเนินการจด
ทะเบียนเปล่ียนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ากัด เปล่ียนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากัด 
(SGB) ทั้งนี้บริษัทได้ท าการเปล่ียนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น 

 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ท าการประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรงของบริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  โดยบริษัทจะท าธุรกิจด้าน
ต่างๆ กับบริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ตามความจ าเป็นและสมควรโดยเป็นไปตามกรอบการท างานตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทก าหนด เช่น การขายสินค้ากลุ่มโทรศัพท์เคล่ือนที่  โดยซื้อผ่านบริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ในรูปแบบของ
สินค้าฝากขายและเป็นการผูกรวมการส่ังซื้อ  เพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงด้านภาพลักษณ์ และคุณภาพ  
เพื่อให้การขายโทรศัพท์เคล่ือนที่สามารถขยายตัวได้มากขึ้นในฐานลูกค้าของบริษัท และสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่าง
ต่อเนื่อง  สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของบริษัท  อีกทั้งได้มีการจ้างบริหารลูกหนี้ และติดตามหนี้กับ บริษัท เจเอ็มที 
เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าวตกลงที่จะให้บริหารลูกหนี้และติดตามหนี้ ตามแต่ที่ประเภท
ของลูกหนี้ท่ีจะตกลงกัน ในการนี้กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายค่าบริการ ในอัตราตามที่ระบุในสัญญา  สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี  29 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2561 ซึ่งจัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยให้ใช้
ข้อความในสัญญาเดิม รวมทั้งบรรดาเอกสารแนบท้ายทั้งหมด ให้มีผลยึดถือบังคับต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีการยกเลิก 
หรือครบก าหนดสัญญา 
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2  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น 
จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจ าหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ ามันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องท าน้ าหวานเกล็ดหิมะ เพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์    

การขายแบบเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 10,000 คน กระจายตามสาขามากกว่า 185 สาขาทั่วประเทศ
ไทย ซึ่งถือว่าบริษัทมีเครือข่ายการกระจายสินค้า จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมไป
ทั่วทุกภาคในประเทศไทย 

ส าหรับสินค้าซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ :- 

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ได้แก่:- 
„    ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เข็มจักร น้ ามันหล่อล่ืนอเนกประสงค์ชนิดหยอด และแบบสเปรย์พ่น 

กรรไกร เป็นต้น 
„    ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
„    ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพ และเสียง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) กล่องรับสัญญาณดิจิตอล และโฮมเธียเตอร ์เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  ได้แก่:- 
„   กลุ่มตู้แช่ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่เบียร์ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่เบเกอรี่และเครื่องท าน้ าหวานเกลด็

หิมะ  
„   กลุ่มสินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ ามันแบบหยอดเหรียญ ตู้น้ าดื่มหยอด

เหรียญ เป็นต้น 
„    สินค้าเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นยาสะพายหลัง และเครื่องสีข้าว 

เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิม คือ SINGER 
(Thailand) B.V. ที่ถือหุ้น 40% ได้ขายหุ้นท่ีถืออยู่ออกไปทั้งหมด บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ได้เป็น   ผู้ถือหุ้นใหญ่ราย
ใหม่ คือ มีสัดส่วนการถือหุ้น 24.99% ในปี 2559 บริษัทได้น าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เข้ามาจ าหน่ายในช่องทางการจ าหน่ายของ
บริษัท ทั้งในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้านซิงเกอร์ และการขายผ่านเครือข่ายร้านซิงเกอร์ทั่วประเทศในรูปแบบ Direct Sales 
ซึ่งบริษัทได้มีการปรับเปล่ียนวิธีการขาย การกระจายสินค้า  และการเก็บเงินใหม่ให้สอดคล้องและรองรับการจ าหน่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีที่แตกต่างจากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท 

นอกจากนี้บริษัท ยังได้รับประโยชน์จากธุรกิจบริหารหน้ีของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 
ในการบริหารลูกหนี้เช่าซื้อ และตามเก็บหน้ีค้างช าระของบริษัทอีกด้วย 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างในครั้งนี้ เป็นจุดเปล่ียนที่ส าคัญอีกจุดหนึ่งของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการผนึก
ก าลังกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ น าจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันเพื่อขยายฐานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  

 ดังนั้นการจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทนับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังปี 2558 เป็นต้นมา ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่จัด
จ าหน่ายภายใต้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 
2 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และที่เพิ่มเติมเข้ามาคือผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ  
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 บริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ซึ่ง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 การ
ขายของบริษัท เป็นรูปแบบการขายตรงผ่านเครือข่ายร้าน /สาขา  พนักงานขายของบริษัท และผ่านผู้แทนจ าหน่ายซึ่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์จ าหน่าย  บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) โดยการส่ังให้ผู้ผลิตภายในประเทศผลิตให้เกือบท้ังหมด  

โครงสร้างรายได้  
โครงสร้างรายได้จากงบการเงิน (รวมดอกเบี้ยรับฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร ์และสายผลิตภัณฑ์แบ่งได้ดงัต่อไปนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 

แยกตามผลิตภัณฑ ์
2560/2017 

 
% 2559/2016 

 
% 2558/2015 

 
% 

เครื่องซักผ้า / Washing Machine 151,549 8 208,645 9 364,211 11 
ตู้เย็น / Refrigerator 121,679 6 181,422 8 303,036 10 
ตู้แช่ / Freezer 221,140 11 367,044 16 647,604 20 
โทรทัศน์ / Television 168,317 9 196,763 9 329,100 10 
จักรเย็บผา้ / Sewing Machine 45,837 2 118,080 5 98,768 3 
เครื่องปรับอากาศ / Air Conditioner 249,328 12 382,597 17 487,323 15 
ตู้เติมเงินโทรศัพท์มอืถือ / ATVM 367,498 18 251,867 11 405,912 13 
ตู้เติมน้ ามันแบบหยอดเหรียญ / Petrol 
Vending Machine 

227,418 11 322,667 14 368,866 12 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี / Mobile Phone 240,380 12 51,610 2 52,318 - 
รวมมูลคา่การจ าหน่ายในประเทศ 1,790,146 89 2,080,695 91 3,057,138 94 

ผลิตภัณฑ์อื่นในประเทศ 220,941 11 197,458 9 178,202 6 

มูลค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ - - - - - - 

รวมรายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับฯ   2,011,087 100 2,278,153 100 3,235,340 100 

 
หมายเหตุ     บริษัทด าเนินธุรกิจขายสินค้าในส่วนงานทางธุรกิจเดียว และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย  
ดังนั้นจึงมิได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 10 

โครงสร้างรายได้บริษัทย่อย  

     
 (พนับาท)  

ประเภทธุรกิจ 
ด าเนนิ 
การโดย 

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัท 

ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 

รายได้จากการขาย  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 1,375,775 58.2 1,674,823 65.8 2,493,910 73.5 

ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนช าระ 
 

    
 

     
- บจก. เอสจี แคปปติอล (SGC) SGC 99.99 635,312 26.9 603,330 23.7 741,430 21.8 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 -  - - - - 
รายได้จากธุรกิจบริการ 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 192,646 8.2 192,501 7.6 121,029 3.6 
- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลัส (SGS) SGS 99.88 16,799 0.7 22,379 0.9 20,838 0.6 
รายได้จากนายหน้าประกนัชีวติ 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 3,396 0.1 233 0.0 216 0.0 

รายได้อื่นๆ 
 

    
 

     
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 52,745 2.2 34,449 1.3 13,282 0.4 
- บจก. เอสจี แคปปติอล (SGC) SGC 99.99 83,978 3.6 17,131 0.7 3,257 0.1 
- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลัส (SGS) SGS 99.88 2,622 0.1 391 0.0 566 0.0 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 132 0.0 393 0.0 30 0.0 

รวม 2,363,405 100.0 2,545,629 100.0 3,394,558 100.0   

 

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ   

สายผลิตภัณฑ์/บริการ ลักษณะ 
 ตู้เย็น  ประกอบด้วยตู้เย็นประตูเดียว แบบ  “ Direct Cool ”  ตั้งแต่ขนาด 5.8 ‟ 6.3  

คิว และตู้เย็นสองประตูแบบ “ No Frost” ตั้งแต่ขนาด 7 ‟ 15.2  คิว ท้ังหมดได้
มาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 

 ตู้แช่เคร่ืองดื่มและตู้แช่
แข็ง  

มีทั้งแบบตัง้ ขนาด 8.8, 11.6, 26.5, 33 และ 36 ควิ และแบบนอน ขนาด  6.5, 
9.5  และ 13.5 คิว   

 ตู้แช่ไวน์    จุไวน์ได้ 48 ขวดสูงสุด 72 ขวด ระบบการควบคุมอุณหภูมิคงที่เพื่อรักษารสชาติ
ของไวน์ คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี 

 ตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเย็น    ตู้ท าน้ าเย็น ขนาดความจุ 4.36 ลิตร รูปทรงสวยงาม เย็นจัด  ประหยัดไฟฟ้า 
ควบคุมความเย็นด้วยเทอร์โมสตรัท 

 โทรทัศน ์ เครื่องรับโทรทัศน์แบบ แอลอีดี ทีวี ขนาด ตั้งแต่ 22, 32, 42 และ 50 นิ้ว แอลอีดี 
ทีวีทุกรุ่นรองรับสัญญาณแบบดิจิตอลได้ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 11 

 กล่องรับสัญญาณทวีี
แบบดิจิตอล (Digital Set Top 
Box) 

กล่องรับสัญญาณทีวแีบบดิจติอล สามารถรับสัญญาณแบบดิจติอล ใช้ส าหรับ
เครื่องรับโทรทัศน์รุ่นเกา่ที่ไม่รองรบัการรับสัญญาณแบบดจิิตอล 

 เครื่องซักผ้า   
       แบบ 2 ถัง กึ่งอตัโนมัต ิ
 
        แบบถังเดี่ยว อัตโนมัต ิ

 
ใส่ผ้าด้านบน มขีนาดความจุตั้งแต่ 7.5 ‟ 14 กิโลกรัม มีสีสันสวยงาม 
 
ใส่ผ้าด้านบน มีขนาดความจตุั้งแต่ 9.0 กก.ถึง 15 กิโลกรัม โดยมีระบบ Low 
Water Pressure ซักผ้าได้แม้น้ าไหลเบาในรุ่น 9 และ 10.5 กิโลกรัม  

 จักรเย็บผ้า 
 ฝีเข็มตรงพร้อมโตะ๊ และขา 
 
 
 ฝีเข็มตรง-ซิกแซ็ก  
      พร้อมโต๊ะ และขา 
 
ซิกแซก็ริมผ้า 
 
กระเป๋าหิว้ อิเล็คโทรนิกส ์
 
อุตสาหกรรมฝีเขม็ตรง 
 
อุตสาหกรรมฝีเขม็ตรง-
ซิกแซก็ 
 
อุตสาหกรรมซกิแซก็ริมผ้า 
 

 
-ล็อคความยาวของฝเีข็มได้ วงล้อจักรขนาดใหญ่ เพิม่น้ าหนักในการส่งก าลัง 
เย็บฝีเข็มตรงเพียงอย่างเดียว 
 
- เย็บลวดลายซิกแซ็กได้ถึง 30 ลาย หัวจักรท าจากเหล็กหล่อ ทนทานกระสวย 
แบบอพอลโลฮุค ตีนกดผ้าแบบงับติด ใส่ไส้กระสวยด้านหน้า 
 
- เย็บซิกแซ็กริมผ้าด้าย 3 เส้น ความเร็วรอบสูงสุด 3,000 รอบต่อนาที เสาเข็ม
เอียงสะดวกต่อการเย็บ ฟันส่ง 2 แถว 
-  จ านวน 8 ‟ 32 ลวดลาย สามารถปรับเป็นฟรีอาร์ม ปรับต าแหน่งเข็มได้ ใส่
เข็มทางเดียว ตีนกดผ้าแบบงับติด 
-   ความเร็วรอบสูงสุด 4,500 รอบต่อนาที เหมาะส าหรับเย็บผ้าบางถึงผ้า
ค่อนข้างหนา ระบบน้ ามันหล่อล่ืนอัตโนมัติ 
-   เย็บได้ทั้งแบบฝีเข็มตรงและแบบฝีเข็มซิกแซ็ก สามารถท ารังดุม ม้วนริมแบน
และเย็บซิปได้ เหมาะส าหรับผ้าบางและหนาปานกลางในการตัดเย็บผ้า
อุตสาหกรรม 
-   เย็บซิกแซ็กริมผ้า 5 เส้นความเร็วรอบสูงสุด 5,500 รอบต่อนาที มีระบบหล่อ
เย็นพิเศษบริเวณเข็มท าให้เข็มไม่เกิดความร้อนในขณะที่เย็บด้วยความเร็วสูง 

 เข็มจักร น้ ามนั  กรรไกร  
 

-เข็มจักร ส าหรับใช้ในบ้านและใช้ในงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ
การใช้งาน  
-น้ ามันเป็นน้ ามันอเนกประสงค์ส าหรับใช้ในบ้านหล่อล่ืนต่างๆ จนถึงน้ ามันจักร
อุตสาหกรรม  
-กรรไกร  มีหลายขนาดตั้งแต่ 8 นิ้ว  9 นิ้ว และ 10 นิ้ว เลือกใช้ได้ตามประเภท
ของงาน 

 ชุดเครือ่งเสียงโฮมเธีย
เตอร ์

 

ก าลังขับ 315 วัตต์ ระบบ 5.1 CH ถอดรหัสแบบ Dolby Digital พร้อมฟังก์ชั่น  
คาราโอเกะ มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง มีจูนเนอร์รับสัญญาณวิทยุได้ ช่องต่อ
สัญญาณภาพแบบ Composite และ HDMI 

 เตาแก๊ส พร้อมเตาอบอเนกประสงค์ด้านล่าง ที่แขวนผ้ากันเปื้อนด้านหน้าตู้อบ ประตู
ตู้อบเป็นกระจกทนความร้อนชนิดใส มีลิ้นชักด้านล่าง สามารถใช้อุ่นอาหารด้วย
ภาชนะแก้ว กระเบื้อง 

 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาดตั้งแต่ 12,000 และ 18,000 บีทียู 5 โปรแกรม อัตโนมัติ 
ฟิลเตอร์ท าความสะอาดง่าย ประหยัดไฟเบอร์ 5 และมีรีโมทคอนโทรลไร้สาย 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 12 

 เครื่องปัน่เอนกประสงค ์ มีทั้งโถบด โถปั่น ขนาดจุ 1.5 ลิตร ใบมีดสแตนเลส 3 ก้าน ปุ่มปรับความเร็ว      
5 ระดับ ที่เก็บสายใต้มอเตอร์ปรับความยาวสายได้ 

 เครื่องท าน้ าอุ่น เครื่องท าน้ าอุ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 4,500 วัตต์ เลือกปรับอุณหภูมิได้
ตามที่ต้องการ พร้อมความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบ ELCB ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อ
เกิดกระแสไฟร่ัว 

 จานดาวเทียมซิงเกอร ์ จานดาวเทียมชนิด C Band ทางเลือกใหม่ในการรับชมโทรทัศน์ ด้วยสัญญาณ
รายการโทรทัศน์โดยตรงจากดาวเทียมสู่ผู้ชมตามบ้านเรือน ไม่ต้องเสียค่า
สมาชิก (Free to Air) จ าหน่ายพร้อมอุปกรณ์ตดิตั้งครบชุด สะดวกง่ายดาย 
คุณภาพของสัญญาณภาพ และเสียงคมชัดทุกพื้นที ่ 

 ตู้เติมเงินโทรศัทพ์มอืถือ 
ออนไลน ์

เติมเงินมือถือได้ทั้ง 3 ระบบคือ 1-2 Call, Happy True move-H และ Penguin
เติมได้ครั้งละ 10 บาท สูงสุด 100 บาทต่อครั้ง 

 ตู้จ าหน่ายน้ าดื่ม 
         หยอดเหรียญ 

กรองน้ าด้วยระบบ Reverse Osmosis System ไส้กรองคณุภาพมาตรฐาน 
USAและฆ่าเชื้อดว้ยระบบ Ozone ขนาดก าลังการผลิต 600 ลิตร และ 1,200 
ลิตร พร้อมระบบล้างช่องรับน้ า และหัวจ่ายน้ าอตัโนมัติดว้ยน้ า Ozone ทุก 3 
ชั่วโมง   

 ตู้เติมน้ ามนัหยอด
เหรียญ 

บรรจุน้ ามันได้ 200 ลิตร ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ ค านวณเงิน และปริมาณการ
จ่ายน้ ามันได้อยา่งแม่นย า พร้อมสัญญาณกันขโมยและบอลลูนดบัเพลิง 

 เครื่องท าน้ าหวาน 
         เกล็ดหิมะ 

แบบ 2 โถปั่น ความจุโถละ 15 ลิตร สามารถท าเครื่องดื่มที่ต้องการ เช่น 
น้ าหวานหลากสี น้ าอัดลม เพื่อให้ได้ความเย็นจนเป็นเกล็ดหิมะ  มีระบบตัด
ความเย็นอัตโนมัติ ตัวเครื่องคงทนด้วยสแตนเลส S304 

 เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องพ่นยาสะพายหลัง รุ่น SP-25L น้ าหนักเบาเพียง 10 กิโลกรัม ขนาดความ   
จุน้ ายา 25 ลิตร * อัตราฉีดพ่น 8 ลิตร / นาที เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (เบนซิน 91)  
เครื่องสูบน้ า รุ่น WP-30BX จ าหน่ายพร้อมสายสูบ ชนิดแข็ง ยาว 6 เมตร ก าลัง
ดูดลึก 8 เมตรและสายส่งชนิดอ่อน ยาว 10 เมตร ก าลังส่งน้ าสูง 30 เมตร 
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ( เบนซิน 91) ก าลังสูงสุด 6.5 แรงม้า เครื่องยนต์
เดินเรียบ มีระบบป้องกันเครื่องยนต์เสียหายจากน้ ามันหล่อล่ืนขาด 

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

 
2.2 ตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั  
บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซื้อควบคู่ไปกับการขายเงินสด ทั้งนี้การขายแบบเช่าซื้อด าเนินไปภายใต้การ

ควบคุมที่รัดกุมโดยสม่ าเสมอเพื่อให้มีหน้ีเสียน้อยที่สุด  สินค้าที่บริษัทจ าหน่ายเป็นสินค้าที่มคีุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าเมื่อ
เทียบกับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆ ราคาจ าหน่ายเงินสดของสินค้าใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้ออื่น โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็น
ลูกค้าในกลุ่มประชาชนตามต่างจังหวัด โดยบริษัทได้แบ่งระบบการขายของบริษัทออกเป็น 2 ระบบ ดังนี ้



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายผ่านเครือข่ายพนักงานขายของซิงเกอร์  
2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อน

บ้าน เช่น ลาว  และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเน้นสินค้าจักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  
สินค้ากลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ไวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้าน 

ทางด้านกลยุทธ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท
ตู้เย็น และโทรทัศน์ ซึ่งมีอัตราการครอบครองสูง และตลาดมีอัตราการเติบโตน้อย บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการเทิร์นเครื่องใช้ไฟฟ้า
เก่าทุกประเภท ทกุยี่ห้อ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มยอดการขายให้สูงขึ้น ซึ่งกลยุทธ์นี้บริษัทยังได้ครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
เกือบทุกประเภทอีกด้วยเช่น เครื่องซักผ้า  ตู้แช่  ตู้แช่แข็ง ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บริษัทยังได้น าสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์ เช่น ร้านโช
ห่วย ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพัก อพาร์ทเมนท์ให้มากขึ้นอีกด้วย เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติม
น้ ามันหยอดเหรียญ และเครื่องท าน้ าหวานเกล็ดหิมะ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย 

ปัจจุบันบริษัท มียอดจ าหน่ายสะสมตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือได้มากกว่า 50,000 เครื่อง บริษัทได้สร้างระบบ Server 
ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการการเตมิเงนิผ่านเครือข่ายตู้เติมเงินของซิงเกอร์ บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายแอร์ไทม์ (Air time) ให้กับ
เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ราย คือ AIS, Dtac และ Truemove-H ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมและเป็นฐาน
รายได้ใหม่ของบริษัทได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธด์้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 บริษัทขายสินค้าผ่านร้านสาขาของบริษัท ซึ่งมีจ านวนกว่า 185 สาขาทั่วประเทศ มีเครือข่ายพนักงานขายกว่า 
10,000 คน บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้เป็น
ก าลังส าคัญในการขยายตลาดของบริษัท ประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผา่น
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ซึ่ง บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99   
 ส าหรับการควบคุมคุณภาพของบัญชีเช่าซื้อ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด มีการตรวจสอบทั้งก่อน และภายหลัง
การขาย โดยจัดให้มีศูนย์พิจารณาสินเชื่อ (Credit Control Office) เพื่อตรวจสอบ และอนุมัติสินเชื่อลูกค้าก่อนการขาย ท้ังนี้
การพิจารณาสินเชื่อลูกค้านั้นจะพิจารณาทั้งจากฐานข้อมูลภายในบริษัท และตรวจสอบกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จ ากัด (National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลังการขายนั้นผู้ตรวจสอบบัญชี (Account Checker) จะท า
หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเช่าซื้อและข้อมูลสินเชื่อว่าถูกต้องตามที่ได้อนุมัติไปหรือไม่โดยการไปตรวจ
เยี่ยมผู้เช่าซื้อถึงบ้านทุกบัญชี ปัจจุบันบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีกว่า 100  คน  รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีเช่าซื้อทั่วประเทศ 
ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของฝ่ายสินเชื่อ 

แนวโน้มอตุสาหกรรมและภาวะการแข่งขนั 
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2561 นี้มีแนวโน้มสดใสขึ้น หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตวัทางเศรษฐกิจที่

ชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีท่ีผ่านมา รัฐบาลมองวา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะขยายตวัที่ 3.8%  
  การส่งออกจะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับการลงทนุภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ตา่งๆ นอกจาก
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ส านักเศรษฐกิจจะเชื่อมั่นวา่เศรษฐกจิดีกันแล้ว ตลาดหุ้นยังขานรับเม็ดเงินการลงทุน โดยดชันีพุ่งสูงสุดในรอบกว่า 4 
ทศวรรษและนี่อาจถือเป็นการเริม่ต้นท่ีดี  
  ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวส่ิงที่รัฐบาลได้ลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ไปก่อนหน้านี้  เช่น 
โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านหรือโครงการพร้อมเพย์ โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนภายในกลางปีนี้ เพื่อยกระดับ
ประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลหัวใจส าคัญคือการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นทั้ง
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือโครงการรถไฟทางคู่  
  กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ดัชนรีาคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ของปี 2561 อยู่ที่ 0.6-1.6% ซึ่งอยู่ภายใต้สมมตฐิานการ
ขยายตัวเศรษฐกจิทั้งปี 2561 อยูท่ี่ 3.5-4% โดยราคาน้ ามันดิบดูไบอยู่ที่ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และอัตรา
แลกเปล่ียนอยู่ที่ 33-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เชื่อวา่เงินเฟ้อทัง้ปีไม่เกินกรอบท่ีคาดการณ์ไวค้ือไม่เกิน 1% การสนับสนุน
ภาคการเกษตรและธุรกจิขนาดเล็กจากรฐับาลยงัเป็นส่ิงทีต่้องท าต่อเนื่อง 

ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในธุรกิจแบบเช่าซื้อมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่  2 กลุ่มหลักๆ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกค้า และลักษณะที่ต่างกัน 
กลุ่มแรกมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  (กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์) และ 

บมจ. อิออน  ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายนั้น  นอกเหนือจากการให้บริการธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
แล้วยังมีบริการสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าอีกหลายประเภท เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร เครื่องใช้ส านักงาน  เฟอร์นิเจอร์  รถจักรยานยนต์  
และรถยนต์ เป็นต้น แต่มีรูปแบบการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อโดยผ่านร้านค้าตัวแทน 

กลุ่มที่สองซึ่งจะมุ่งเน้นในด้านสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และสินค้าจ าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
ปัจจุบันคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่ยังด าเนินธุรกิจการขายตรงแบบเช่าซื้อผ่านทางร้าน
สาขา และ พนักงานขายของบริษัทเอง  

  จากการท่ีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันได้แก่ โทรทัศน์ และตู้เย็น ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการครอบครองที่สูง 
จึงท าให้การเพิ่มยอดขายเป็นไปได้ยาก แต่ผู้บริหารของบริษัทกลับมองว่าสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ด้วยการน าหลักการ
ตลาดของสินค้าทดแทน (Replacement Market) โดยอาศัยกลยุทธ์แลกซื้อ (Trade-in) สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ของลูกค้าทุกชนิดทุกยี่ห้อมาแลกกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ของซิงเกอร์พร้อมกับเงื่อนไขรับส่วนลดระหว่าง 1,000 ‟ 
3,000 บาท พร้อมทั้งการผ่อนสบายๆ และการบริการอย่างยอดเยี่ยมกับร้านสาขาซิงเกอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัทในการขยายตลาดของสินค้าทุกชนิดที่บริษัทจัดจ าหน่าย 

จักรเย็บผ้า 
  สินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ผลิตใช้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ เส้ือ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเท้า ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ใช้จักรเย็บผ้าในการผลิตทั้งส้ิน จักรเย็บผ้าจึงเป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในรูป
ของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึง จักรเย็บผ้าทั่วไปที่ส าหรับใช้ภายในบ้าน ตลาดของจักรเย็บผ้าสามารถ
แบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมที่น ามาใช้ตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคในเชิง
อุตสาหกรรม และจักรเย็บผ้าธรรมดาที่น ามาใช้ตัดเย็บภายในครัวเรือน ส าหรับยี่ห้อที่วางจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาด
จักรเย็บผ้าในประเทศไทย ได้แก่  ซิงเกอร์  จาโนเม่  เอลวิร่า   บราเดอร์ และจูกิ  ทั้งยังมีจักรเย็บผ้าราคาถูกที่น าเข้าจาก
ประเทศจีนอีกหลากหลายยี่ห้อที่เข้ามาแข่งขันกันในธุรกิจนี้   
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เนื่องจากจักรเย็บผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่
เหมาะสมกับจักรเย็บผ้าแต่ละประเภทด้วย   ปัจจุบันตลาดมีความต้องการซื้อจักรเย็บผ้ามากขึ้นเนื่องด้วยการน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเป็นจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ที่มี
รูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด    ใช้งานง่าย สามารถประดิษฐ์งานได้หลากหลายเหมาะกับยุคสมัยที่เปล่ียนไปท่ีก าลัง
นิยมงานประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว DIY (Do It Yourself) 

การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่ส าคัญ 
 ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ที่ด าเนินธุรกิจทางดา้นการเงนิให้กบัผู้บริโภค (Consumer Finance) ที่ไม่ใช่ธนาคาร 
(Non-bank) โดยที่มีบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจทางด้านบัตรเครดิต (Credit Card) อันได้แก่ บริษัท อเมริกันเอ็กเพรส (ไทย) จ ากัด
, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัด, บริษัท 
ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ ส่วนบริษัทด าเนินธุรกิจ Non-bank อันได้แก่  บริษัท อิออน    ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) (AEONTS), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด (Krungsri First Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่ บาย 
จ ากัด (มหาชน) (Easy Buy) ซึ่งมุ่งเน้นในการท าธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) และ  
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (SINGER) ที่มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อที่ได้ด าเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากว่า 
127 ปี  
 บริษัทที่เป็น Non-bank ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของตนเอง  ดังเช่น 
AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเน้นธุรกิจทางขายแบบเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal 
Loans) กับลูกค้าที่มีประวัติดี และมีรายได้ประจ าไม่น้อยกว่า 4,000 บาท ในขณะที่ SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกค้าที่
อยู่ในต่างจังหวดั ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอันถือเป็นกลุ่มฐานราก  บริษัทเหล่านี้ด าเนินธุรกิจแบบขายตรงซึง่น า
ต้นทุนทางการเงินพร้อมค่าใช้จ่ายของการให้บริการก่อนและหลังการขายมารวมอยู่ในอัตราที่คิดกับลูกค้า 
 การแข่งขันของบริษัทในกลุ่มเหล่านี้จะแตกต่างกันโดยที่บริษัทในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY BUY) จะ
แข่งขันกันในเรื่องของความรวดเร็วในการอนุมัติเครดิต และอัตราดอกเบี้ย บริษัทที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นเกษตรกรในชนบทจะ
แข่งกันในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชนในท้องถิ่น และการเสนอบริการที่ดีทั้งก่อนการขาย และหลังการ
ขาย ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการการขายตรงที่ให้กับลูกค้าก็จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าโดยการน าเสนอบริการ และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือการบริการ 
การจัดหาผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า หลังกลางปี 2545  บริษัทได้เปล่ียนวิธีการส่ังซื้อ  จากเดิมบริษัทใชว้ิธกีารส่ังซื้อจักร

เย็บผ้าจากบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มาเป็นการส่ังซื้อจักรเย็บผ้าส าเร็จรูปโดยตรงจากต่างประเทศ
แทน เนื่องจากต้นทุนของการน าเข้าผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าส าเร็จรูปต่ ากว่าต้นทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ  สินค้าที่
บริษัทซื้อจากผู้ผลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ  3  ของสินค้าที่ซื้อทั้งหมด 
 ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า  บริษัทส่ังซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศในลักษณะของ  OEM   (Original Equipment 
Manufacturer) กล่าวคือ ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัทโดยผู้ผลิตหลักซึ่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านให้แก่บริษัทได้แก่:- 

1. บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค จ ากัด (มหาชน)  สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศ 
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2. บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จ ากัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม 
และตู้แช่ไวน์ 

3. บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า 

4. Changhong Electronics Co., Ltd. สินค้าที่ผลิตได้แก่ แอลซีดีทีวี 

5. บริษัท ลัคกี้เฟลม จ ากัด  สินค้าที่ผลิตได้แก่  เตาแก๊ส 

6. บริษัท เอดีที ออนไลน์ จ ากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์และตู้เติมน้ ามันหยอด
เหรียญ 

7. บริษัท เอส เซฟ ออยล์ จ ากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมน้ ามันหยอดเหรียญ 

8. บริษัท ลัคกี้สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จ ากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้แช่เครื่องดื่ม 

9. บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ 

 นอกจากสินค้าที่ขายภายใต้เครื่องหมายการค้า  ซิงเกอร์  แล้วบริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท เจมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) ในการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น ซึ่งท าให้สามารถขยายกลุ่มฐานลูกค้าของบริษัท
เข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้นด้วย 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาส่ิงแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง  ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจ าหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น ตู้เย็น
ของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้น้ ายาท าความเย็นที่ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม และไม่ท าลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON 
CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการท าลายโอโซนเป็นศูนย์  

เนื่องจากบริษัทไม่มีโรงานผลิตสินค้า แต่ใช้วิธีการส่ังซื้อสินค้าด้วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) จากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และหลีกเล่ียงการส่ังซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ไม่มีคุณภาพ โดย
บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality Assurance) เพื่อคัดกรองสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน  และบริษัทมี
นโยบายเลือกโรงงานท่ีให้ความส าคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและในเรื่องต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง 

 

2.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี ‟ 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของบริษทั 
เพื่อเป็นการตระหนักถึงความเส่ียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  บริษัทจึงได้มีการ

ก าหนดหลักการและแนวทางในการบริหารความเส่ียง  ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ
เสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต   ท้ังนี้หลักการและกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง พร้อมประเภทความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 หลักการในการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีการบริหารความเส่ียงในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การบริหารความเส่ียงด้านบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ   

การบริหารความเส่ียงด้านตลาด การบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ การบริหาร
ความเส่ียงด้านบุคลากร และการบริหารความเส่ียงด้านอื่นๆ เช่น ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อันได้แก่ น้ าท่วม แผ่นดินไหว 
สึนามิ เป็นต้น โดยบริษัทยึดหลักการในการบริหารความเส่ียง ดังนี้  
 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

หน่วยธุรกิจ   ซึ่งด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเส่ียงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระดับความเส่ียงที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความเหมาะสมกับอัตราผลตอบแทนที่
ก าหนดภายใต้ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้  ขณะที่หน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันนั้น จะรับผิดชอบการจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติการซึ่ง
เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ 

 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ โดยมีการจัดตั้งฝ่าย
บริหารความเส่ียงองค์กรซึ่งความเป็นอิสระในการท างานโดยรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบ  และมีการ
จัดตั้งทีม Risk Owner ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระและเชื่อถือได้  รวมทั้งการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ 

 - การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงทีช่ัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร จะท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 - การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกรรม โดยการบริหาร
ความเส่ียงควรค านึงถึงการบริหารความเส่ียงทุกประเภทซึ่งเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกรรม อีกทั้งยังจะต้อง
ครอบคลุมถึงทุกระดับงานภายในองค์กร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ  โดยหน่วยงานธุรกิจได้มีการแต่งตั้ง Risk Owner ซึ่ง
จะเป็นผู้การประเมินความเส่ียงในหน่วยงาน การปรับเปล่ียนงานตามประสิทธิภาพของการท างานที่ปรับ
หลังจากได้รับการประเมินความเส่ียงแล้ว รวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงนั้นๆ 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้การบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงมีกระบวนการบริหารความเส่ียง  ซึ่ง

ประกอบด้วยขั้นตอนหลักต่างๆ  ดังนี้ 
 - การระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีการบ่งชี้ถึงความเส่ียง ทั้งในแง่ของประเภทความเส่ียง สาเหตุ และ
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา คาดการณ์ถึง
ความเส่ียงที่บริษัทก าลังประสบอยู่ หรือความเส่ียงใหม่ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 - การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีการน าเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ประเมิน
ความเส่ียง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวนภายใต้กรอบระยะเวลาที่
เหมาะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการติดตาม และควบคุมการด าเนินการตามนโยบาย
ความเส่ียง ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียง และขอบเขตของความเส่ียง เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายความเส่ียง และระดับความเส่ียงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีการติดตามและ
ควบคุมความเส่ียงดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 - การรายงานความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการรายงานความเส่ียงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งจะต้องมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ทั้งนี้ เพื่อหลีกเล่ียงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการบริหารความเส่ียงที่ดี ยังได้รับการออกแบบให้ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทั้งที่เป็นสภาวะ
ปกติและสภาวะวิกฤตด้วย  

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษทั/ กลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี ้

ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการขาย 
 ความเส่ียงในด้านการตลาดและการขาย หมายถึง ความเส่ียงต่อรายได้ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรายได้

หลักของบริษัท/กลุ่มบริษัท มาจาก 3 แหล่งที่ส าคัญอันได้แก่ 
1.  รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  จักรเย็บผ้า ตู้แช่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ

ออนไลน์ ตู้เติมน้ ามันแบบหยอดเหรียญ และโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีการแข่งขันกันสูงต้องอาศัยการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีไปตามวงจรของสินค้าแต่ละชนิดอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากบริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่าย ไม่ได้เป็นผู้ผลิต
ดังนั้นความเส่ียงในด้านเทคโนโลยีจึงไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ประกอบกับบริษัท
ได้มีการสืบหาผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้า และบริการ แต่ไม่มีช่องทางการจ าหน่าย
หรือต้องการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศที่บริษัทสามารถเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งเชิญมา
เป็นพันธมิตรทางการค้า จึงท าให้สินค้าของบริษัทมีการพัฒนาไปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้มีการตั้งส ารองสินค้า
ล้าสมัย และเส่ือมคุณภาพเพื่อรองรับความเส่ียงดังกล่าวบางส่วนที่จะมากระทบกับงบการเงินของบริษัท รวมถึงขยายฐาน
ลูกค้ากลุ่มโทรศัพท์เคล่ือนท่ีไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีเงินเดือนประจ าเพื่อลดความเส่ียงเรื่องรายได้และคุณภาพของลูกค้า  

2.   ดอกเบี้ยรับจากการให้เช่าซื้อ ซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อในอัตราคงที่ ณ วันที่ที่ได้มีการท าสัญญาเช่าซื้อ 
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันถือเป็นความเส่ียงของต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทจึงได้ให้มีการบริหารการกู้ยืมเงินจาก ธนาคาร สถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คงที่และผันแปรเพื่อให้เหมาะสมกับลูกหนี้เช่าซื้อทั้งมูลค่าและระยะเวลาของบริษัท 

3.  รายได้จากการให้บริการ การให้บริการหลังการขาย (After Sale Service) เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจที่



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 19 

ซิงเกอร์ได้ด าเนินการมาโดยตลอดจนถือเป็นจุดแข็งที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าซิงเกอร์ แต่การให้บริการดังกล่าวนี้
นั้น ก็มีความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถให้บริการได้ทันตามความต้องการของลูกค้า อันเนื่องมาจากจ านวนช่างบริการที่ไม่
เพียงพอ และการขาดอะไหล่ในการให้บริการจนเป็นเหตุท าให้ลูกคา้ขาดความเชือ่มั่นและเปล่ียนใจไปเลือกซื้อสินค้ายี่ห้ออื่น
แทน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้มีการจัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัสจ ากัด ขึ้นมารับผิดชอบดูแลโดยตรง 

 

ความเสี่ยงด้านบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ 
บัญชีลูกหนี้เช่าซื้อถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ เพราะมากกว่าร้อยละ 80 ของการขายเป็นการขาย

แบบเช่าซื้อ บริษัทจึงให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดจากบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ อันได้แก่การเก็บ
เงินไม่ได้ หนี้สูญ และการทุจริตจากบัญชีลูกหนี้  บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการต่างๆ ในการก ากับดูแลบัญชีลูกหนี้อย่าง
เข้มงวดตั้งแตข่ั้นตอนของการพิจารณาความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring) การติดตาม การประเมินผล ตลอดจนการฟ้องร้อง 
การด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติการ (Operation)  เพื่อให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ และมุ่งเน้นในการบริหารธุรกิจเช่าซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2555 บริษัทจึงได้มีการจัดตั้ง 
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ขึ้นจากโครงสร้างการบริหารของฝ่ายควบคุมและพัฒนาสินเชื่อ (Credit Control and 
Development Department) ที่แยกเป็นอิสระจากการขาย และการเก็บเงินจากเดิม เพื่อให้การท างานสะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สินเชื่อเช่าซื้อทั้งหมดจะต้องมีผู้ค้ าประกันหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน  หลังจากที่บริษัทได้ให้มีการตรวจสอบเครดิตของ
ลูกค้าก่อนที่จะมีการขาย โดยแผนกอนุมัติเครดิตก่อนขาย (Credit Control Officers)  อันเป็นผลท าให้ยอดขายของบริษัท
ลดลงมาก็ตาม บริษัทก็ยังคงให้มีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนขายต่อไป พร้อมทั้งยังให้มีการขยายการตรวจสอบ
เครดิตก่อนขายเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ได้บัญชีใหม่ที่มีคุณภาพ และยังให้มีการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลของลูกค้า และวิธีการ
ปฏิบัติการด้านสินเชื่อ  ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากบัญชีเช่าซื้อ 
พร้อมทั้งให้มีการตั้งส ารองความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากบัญชีลูกหน้ีอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักความระมัดระวังโดยให้มีการ
ตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญทันทีที่มีการขายเช่าซื้อ เพื่อลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นกับงบการเงิน 

ในด้านการก ากับดูแล นอกจากบริษัทยังคงเน้นให้มีการปฏิบัติตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero 
Tolerance) ที่เริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ปี 2553 แล้วบริษัทยังได้จัดให้มีการต่อสัญญาประกันภัยพนักงานทุจริต (Employee 
Fidelity Insurance) กับบริษัทประกันภัยเป็นประจ าทุกปี เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตภายในองค์กร   

ความเสี่ยงในการผลิต 
สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทจ าหน่ายมาจากการจ้างผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งต้อง

อาศัยผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และความช านาญในการผลิต โดยบริษัทได้ให้มีการติดต่อกับผู้ผลิตหลายรายไม่เจาะจงเฉพาะ
รายใดรายหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้การผลิตของบริษัทถูกผูกขาดโดยผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งท าให้เกิด
อ านาจต่อรองในการส่ังซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ต้นทุนท่ีเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

             การด าเนินงานของบริษัทจ าเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมทั้งจากธนาคาร สถาบันการเงิน ตลอดจนนัก
ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดังนั้น
บริษัทย่อมได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพคล่องทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้น บริษัทมี
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นโยบายการกู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน   โดยไม่เจาะจงกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินใด
สถาบันหน่ึงเท่านั้น เพื่อกระจายความเส่ียงและต้นทุนของแหล่งเงินกู้  

             ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทในด้านของการน าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ โดยเฉล่ียมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อสินค้า
จากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีผลกระทบเล็กน้อยกับต้นทุนของสินค้าที่น าเข้าอันเพียงบางรายการ อาทิ อุปกรณ์
จักรเย็บผ้า อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้จากการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุน ประกอบกับ
การลดอัตราภาษีน าเข้าของอุปกรณ์จักรเย็บผ้าจากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement- FTA) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีอัตราภาษีอากรน าเข้าที่ร้อยละ 0 

             ความเส่ียงจากการปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (Covenant) ผิดนัดช าระหนี้ ภาระการลงทุนในอนาคต ในการ
กู้ยืมทั้งจากธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนนั้น ได้มีการก าหนดเงื่อนไขส าคัญที่บริษัทต้องปฏิบัติอันได้แก่ อัตราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3 : 1 และอัตราส่วนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing 
Ratio) ไม่เกิน 2:1 อัตราส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมดที่มียอดค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนต่อลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด เป็นต้น ซึ่ง
จากงบการเงินส าหรับปี 2559 และปี 2560 ภายใต้งบการเงินรวม บริษัทก็ยังรักษาอัตราส่วนทั้งสองอยู่ในระดับที่ต่ า โดย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 0.93 เท่า และ 1.22 เท่าตามล าดับ ส าหรับอัตราส่วนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.47 เท่า และ 0.82 เท่าตามล าดับ ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 อัตราส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมดที่มี
ยอดค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนต่อลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมดไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ทางบริษัทได้ยื่นจดหมายขอผ่อนผัน
อัตราส่วนดังกล่าวและได้รับการอนุโลมข้อก าหนดจากสถาบันการเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐบาล 
 ธุรกิจเช่าซื้อนี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากท าให้รัฐบาลให้ความส าคัญที่จะเข้ามาควบคุม โดยการจัดตั้ง

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขึ้นมาดูแลมิให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อเอาเปรียบผู้บริโภค และใน
ขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. 2544  เพื่อน ามาเป็นหลักปฏิบัติในเรื่องการก าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการผิดนัดช าระหนี้ หรือ
ค่าปรับในการช าระหนี้ล่าช้า  ซึ่งอาจท าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกับผู้บริโภคได้ ตลอดจนการออกกฏหมายให้
ผู้ประกอบการค้าต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้า (Product Liabilities) ต่อผู้บริโภค  ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อของบริษัท ตลอดจนการรับประกันสินค้าที่จ าหน่ายให้สอดคล้องกับแนวทางที่ทาง
ราชการก าหนดพร้อมกับติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตลอดเวลา เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงให้การด าเนินงานของบริษัท
สอดคล้องกับกฏระเบียบของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณจาก สคบ. ในด้านการจัดท า
ฉลากสินค้า การโฆษณาสินค้า และสัญญาเช่าซื้อที่เป็นธรรมต่อลูกค้า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 และเมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2550 ต่อเนื่องถึงปี 2551 ในฐานะผู้ประกอบการท่ีพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เป็นต้น 

 ส าหรับธุรกิจตู้เติมน้ ามันหยอดเหรียญนั้น บริษัทก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอันได้แก่ 
กฏหมายชั่งตวงวัดที่จะต้องได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการจ่ายน้ ามันให้ได้ตามมาตรฐานตามที่ก าหนดจากโรงงานผู้ผลิต
ก่อนออกจ าหน่าย และจะต้องให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกสองปีหลังจากที่ได้ใช้งานไปแล้ว พร้อมกับจะต้องปฏิบัติตาม
กฏระเบียบของกรมธุรกิจพลังงานที่เข้ามาควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของตู้ เติมน้ ามันหยอดเหรียญให้ได้มาตรฐาน



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 1- หน้าที่ 21 

ตามที่ก าหนด ซึ่งในเรื่องเหล่านี้บริษัทได้มีการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ดังกล่าวให้ถูกต้อง หากมีจุดใดที่ต้องแก้ไขก็จดัให้มกีารด าเนินงานแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
การผิดกฏระเบียบดังกล่าว 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
 จากเหตุการณ์อุทกภัย แผ่นดินไหว และสึนามิ ท่ีผ่านมาจะพบว่า ภัยธรรมชาติได้เข้ามาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

ด าเนินธุรกิจอันหน่ึงที่บริษัทจะต้องให้ความส าคัญ เพราะมันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน และธุรกิจของบริษัท
ได้ ความเส่ียงนี้เป็นความเส่ียงที่บริษัทไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แต่สามารถลดความเสียหายหรือหาทางป้องกันได้ด้วยการ
เตรียมพร้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างพนักงานทุกคนที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัท เพราะบริษัทได้มีการมอบหมาย
ให้ผู้จัดการร้านท าการบริหารร้านเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เองที่จะต้องปกป้องและดูแล
ทรัพย์สินภายในร้าน รวมทั้งธุรกิจของบริษัทเสมอืนหนึ่งเป็นของตนเอง อีกทั้งร้านของบริษัทนั้นตั้งกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ 
ทั่วประเทศไทย อันถือเป็นการกระจายความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น กล่าวคือหากมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่ท้องที่หนึ่ง ร้านอื่นๆ 
ที่อยู่ในท้องที่อื่นก็ยังคงสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะของการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ก็อาศัยการเดินตลาด (Canvassing) ที่ไม่ได้เป็นการขายที่ร้านเท่านั้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ท าให้การขายของร้าน
หยุดลงแม้จะเกิดน้ าท่วมที่ร้านก็ตาม  ดังได้ปรากฏแล้วกับเหตุการณ์น้ าท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในภาคกลางและ
กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา แต่ผลการขายและการเก็บเงินของบริษัทก็ยังด าเนินต่อไปได้และก็สามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ในภาวะ
ปกติได้ภายในระยะเวลาส้ันๆ  และเพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ บริษัทก็ยัง
ได้มีการโอนความเส่ียงนี้ด้วยการท าประกันภัยที่เรียกว่า All Risk กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด้วย 

ความเสี่ยงจากทรัพยากรบุคคล 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของความส าเร็จของบริษัท และเป็นส่ิงที่ท าให้เกิดความเส่ียง
ต่อการด าเนินงานของบริษัทได้ เช่น การเกษียณอายุ  การลาออก เป็นต้น ที่อาจจะมีผลที่ท าให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ
ได้  บริษัทจึงได้ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคน และดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนักงานทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน พร้อมสนับสนุนให้ท างานตามต าแหน่งที่เหมาะสมกับหน้าที่ความสามารถ และการบริหารความเส่ียง 
 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ บริษัทได้มีการตั้งส ารองกองทุนพนักงาน
เกษียณอายุ (Retirement Funds) เพื่อมิให้มีผลกระทบกับงบการเงินเมื่อมีพนักงานเกษียณอายุเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงจากการยดึสินค้าคนื 
 ปกติธุรกิจเช่าซื้อมีความเส่ียงในด้านการยึดสินค้าคืน และถือเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ ถึงแม้การยึดสินค้าคืนนั้น
เป็นความเส่ียงต่อการลดลงของยอดขาย และมีผลท าให้สินค้าคงเหลือมีจ านวนมากก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการ
ชดเชยต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยุดช าระเงินของลูกค้าได้ เพราะบริษัทยังสามารถน าสินค้าเหล่านั้นมา
จ าหน่ายในตลาดสินค้ามือสองเพื่อชดเชยความเสียหายจากการผิดนัดช าระหนี้ถึงแม้อาจจะมีผลขาดทุนจากการยึดคืน 
(Loss on reprocess) ระหว่างราคาสินค้ายึดคืนที่ขายได้กับมูลค่าคงเหลือในบัญชีรวมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับ
สภาพสินค้าดังกล่าวให้พร้อมขายในบางกรณี แต่การยึดสินค้าคืนนี้ก็ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของการ
บริหารธุรกิจเช่าซื้อ 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการหมายถึง ความเส่ียงเนื่องจากความผิดพลาด หรือขั้นตอนการควบคุมไม่เพียงพอใน

กระบวนการท างาน พนักงาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งท าให้ได้รับ
ความเสียหายต่อรายได้หรือบัญชีเช่าซื้อของบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการปรากฏอยู่ในทุกกระบวนการของหน่วยงาน  รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจ

ท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ลูกค้า รวมทั้งผู้ถือหุ้น  บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการเสมอมา และได้มีนโยบายให้ด าเนินการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ รวมถึงได้มีการพัฒนากรอบการบริหาร
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงการควบคุมความเส่ียง และประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน มีการบริหารความเส่ียงอย่าง
เป็นระบบ  มีมาตรฐานเดียวกัน  มีการประเมิน และป้องกันความเส่ียงก่อนที่จะเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถเห็นภาพรวมของความเส่ียง เพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจส าหรับธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเส่ียง และประสิทธิภาพของการควบคุมความเส่ียงส าหรับธุรกิจ
ใหม่ๆ และระบบงานใหม่ต่างๆ ท่ีน ามาใช้ อันได้แก่ การจัดตั้ง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด เพื่อมาด าเนินการธุรกิจเช่าซื้อ 
และการเปล่ียนชื่อของ บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด มาเป็น บริษัท  เอสจี เซอร์วิสพลัส  จ ากัด เพื่อมา
ด าเนินธุรกิจให้บริการซ่อมให้กับลูกค้าของบริษัทถึงบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจและระบบงานใหม่ดังกล่าว  มีความเส่ียงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้  และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม  ก่อนที่จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า  

 
 ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการตลอดจนเครื่องมือที่
ทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงจากสัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้า 

 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญาคา่ธรรมเนยีมชื่อการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.1 และ
สัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการคา้กับ Singer Asia Limited ซึ่งสัญญาใหม่ชดุนี้อ้างอิงสิทธจิากสัญญาใหใ้ช้สิทธิฉบับหลัก
ระหว่าง Singer Asia Limited กับ The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่ายคา่ธรรมเนยีมการใช้ชื่อ
การคา้เทา่กับ 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีให้กับ Singer Company Limited S.a.r.1  และการจ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องหมาย
การคา้ในจ านวนร้อยละ 0.5 ของรายไดต้ามที่ระบุในสัญญาให้กบั  Singer Asia Limited สัญญานี้มีก าหนดระยะเวลา 10 ป ี
นับตั้งแตว่ันท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เว้นแตฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 12 เดือน โดยให้มี
ผลเริ่มนับการบอกเลิกสัญญาตัง้แต่วันท่ี  31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปส าหรับสัญญาคา่ธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า และ
ตั้งแตว่ันท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปส าหรับสัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการคา้ 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

4.1 ทีด่ิน อาคาร และเครื่องจกัร  

  จ านวนร้านสาขาทั้งหมด 185 สาขา บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  และอาคารรวม 51 แห่ง  ที่เหลือเป็นร้าน
สาขาที่บริษัทเช่า ซึ่งรวมทั้งอาคารท่ีใช้เป็นส านักงานใหญ่ ปัจจุบันส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม 
ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โดยเช่าจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม ให้สัญญาเช่าต่อไปอีก 
3 ปีส้ินสุดสัญญาในวันที่ 14  มกราคม  2564 ขนาดพื้นที่ 2408 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าพื้นที่เดิม เป็นเงิน  602,000 
บาทต่อเดือน และค่าบริการเป็นเงิน 367,950 บาทต่อเดือน และพื้นที่ชั้น 20 ขนาดพื้นที่รวม 666 ตารางเมตร ในอัตราค่า
เช่า 166,500 บาทต่อเดือน ค่าบริการเป็นเงิน 99,900 บาทต่อเดือน ซึ่งทางบริษัทได้มีการปรับปรุงส านักงานให้มีความ
ทันสมัย นอกจากนั้นก็จะมีการเช่าอาคารคลังสินค้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริษัทต่อสัญญาเช่าต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา  3 ปี จากบริษัท จอลล่ี แลนด์ จ ากัด โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 338,800 บาท และสัญญาส้ินสุดในวันที่ 10 
ธันวาคม 2563  
       มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ‟ สุทธิ ของ บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ณวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนเท่ากับ  376.32 ล้านบาท และ 438.95 ล้านบาท ตามล าดับ 
 ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพัน   

4.2 บริษัทหรือบริษทัย่อยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  - 

4.3 สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

 สิทธิบัตร ไม่มี   

 เครื่องหมายการค้า 

สัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 
บริษัทมีสัญญากับ Singer Asia Limited ในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย

การค้าในจ านวนร้อยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย “Singer” เท่านั้น และค่าธรรมเนียมการบริการ
เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภัณฑ์ในจ านวนร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิ   เมื่อ
วันที่  31 กรกฎาคม 2558 บริษัทและ Singer Asia Limited มีความเห็นร่วมกันและออกหนังสือเพื่อยุติสัญญาการใช้
เครื่องหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ  

สัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการค้าและเครื่องหมายการค้า 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.1 
และสัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้ากับ Singer Asia Limited ซึ่งสัญญาใหม่ชุดนี้อ้างอิงสิทธิจากสัญญาให้ใช้
สิทธิฉบับหลักระหว่าง Singer Asia Limited กับ The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้ชื่อการค้าเท่ากับ 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีให้กับ Singer Company Limited S.a.r.1  และการจ่าย
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าในจ านวนร้อยละ 0.5 ของรายได้ตามที่ระบุในสัญญาให้กับ  Singer Asia Limited 
สัญญานี้มีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
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บอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 12 เดือน โดยให้มีผลเริ่มนับการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ส าหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า  และตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปส าหรับสัญญา
ค่าธรรมเนียมชื่อการค้า 

 บัตรส่งเสริมการลงทนุ       ไม่มี  

 
4.4   เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
          รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกีย่วข้อง มีดงันี้  

                                                                  

      ชื่อบริษัท            ประเภทกิจการและลักษณะธรุกิจ   ทุนที่เรียก       % การถือหุน้        มูลค่าเงินลงทุน  
                                              ช าระแล้ว                (ตามราคาทนุ)  
                                    (บาท)                (บาท)   
บริษัทย่อย 
        
บริษัท เอสจี                 ประกอบธุรกิจนายหน้าคา้    4,000,000       99.99       3,999,400 
โบรคเกอร ์                กรมธรรม์ประกันชีวติ                    
จ ากดั 
 
บริษัท เอสจี              บริการ     5,000,000      99.88      4,994,000 
เซอร์วิสพลัส              
จ ากดั                      
 
บริษัท เอสจี            ธุรกิจเชา่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า                 1,450,000              99.99            1,449,997,000 
แคปปิตอล                   ในบ้าน จักรเย็บผ้า สินค้า 
จ ากดั                              เชิงพาณิชย์ และสินค้าอื่นๆ 
 
บริษัทร่วม                     ไม่มี  
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย เหล่านี้จะยังคงการถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่าเดิม  ทั้งนี้คณะกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทย่อย เป็นผู้บริหารที่คณะฝ่ายจัดการคัดเลือกจากผู้บริหารภายในบริษัท ให้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลในการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักในการประกอบกิจการของบริษัท  บริษัท มีเงินลงทุนรวมในบริษัท
ย่อยเท่ากับ 1,458.99 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.87 ของสินทรัพย์รวม 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ปัจจุบัน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่มีนัยส าคัญ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540 (ฉบับประมวล) 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากัด  (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่   0107537000050    
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2352-4777 โทรสาร  : 0-2352-4799    
ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) : 0-2234-7171      ศูนย์บริการ Hot Line: 08-1840-4555 
Home page  : www.singerthai.co.th 
ประกอบธุรกิจ :  
 จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า, จักรเย็บผ้า, สินค้าเชงิพาณชิย์  โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ  

ภายใตก้ารขายเงินสด  
 บริการผ่อนช าระ 
 บริการหลังการขาย, บ ารงุรักษา และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท ทีป่รึกษากฎหมาย ซีเอม็ท ีจ ากดั 
75 ซอยพึ่งม ี11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 
ผู้ตรวจสอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์  02-009-9999 
โทรสาร   02-009-9991 

 
นายทะเบียนหุน้กู ้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 
 

http://www.singerthai.co.th/
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สถาบันการเงนิที่ตดิตอ่ประจ า 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ 10 อาคารกรุงไทย สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 
ทุนจดทะเบียน 

270,000,000  บาท ( หุ้นสามัญ  270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ) 
ทุนช าระแล้ว : 270,000,000 บาท 

 

วันที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
28 มิถุนายน 2527 

 
ข้อมูลส าคัญอื่น 

- ไม่มี - 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 2- หน้าที่ 28 

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น   
  
7.1 จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช าระแล๎ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 ทุนจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองร๎อยเจ็ดสิบล๎านบาท) ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญจ านวน  

270,000,000  หุ๎น   (สองร๎อยเจ็ดสิบล๎านห๎ุน)  มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 1  บาท 
 ทุนที่ออกและช าระแล๎ว : 270,000,000 บาท (สองร๎อยเจ็ดสิบล๎านบาท) ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญจ านวน  
270,000,000  หุ๎น   (สองร๎อยเจ็ดสิบล๎านห๎ุน) มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 1  บาท 

 (2) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ๎างอิง (NVDR)  
 ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด มีหุ๎นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ๎างอิง จ านวน 

3,818,810 หุ๎น หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.414  ของทุนที่เรียกช าระแล๎ว ซึ่งไมํมีสิทธิในการออกเสียงของผ๎ูถือหุ๎น  
อันเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ไมํใช๎สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู๎ถือหุ๎น 

 
  •    ปัจจุบันบริษทัไม่มีหุน้บุริมสิทธิ  
 

•    พันธะผูกพันของบริษทัเกีย่วกับการออกหุน้ในอนาคต  - ไม่มี 
 

„    ตลาดรองของหลกัทรัพย์ในปัจจุบนั  
 

หุ๎นสามัญของบริษัท ปัจจุบันซื้อขายอยูใํนตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทย  
 

7.2   ผู้ถือหุ้น   
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ  วันที่ 12 มีนาคม 2561  มีดังนี้:-   

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล จ านวนหุ๎น % ของจ านวนห๎ุนท้ังหมด 
1 บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 67,499,900 25.000 

2 นายศิริศกัดิ์ สนโสภณ 15,597,000 5.777 

3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 13,469,000 4.989 

4 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 10,243,000 3.794 

5 นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชัย 8,874,000 3.287 

6 นายเชาว์ การะ 8,400,000 3.111 

7 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 5,637,200 2.088 

8 บริษัท เมืองไทยประกันชวีิต จ ากดั (มหาชน) 5,400,000 2.000 

9 น.ส.กุลิสรา การะ 4,083,000 1.512 

10 นายอนุชา อาวีลาสกุล 4,018,500 1.488 

11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 3,818,810 1.414 

12 นายวรุณ  สนโสภณ 3,688,300 1.366 
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13 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 3,621,600 1.341 

14 นายวสันต ์ สนโสภณ 3,550,000 1.315 

15 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด (มหาชน) 3,500,000 1.296 

16 บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 3,500,000 1.296 

17 นายกติติ งามมหรัตน ์ 2,735,100 1.013 

18 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด 2,450,000 0.907 

19 น.ส.จันทนา จินดาพรบูรณะ 2,300,000 0.852 

20 นายชาญ เมฆเกรยีงไกร 2,254,770 0.835 

21 นายดเิรก ตาคร ุ 2,018,500 0.748 

22 นายจติติพร จันทรัช 2,000,000 0.714 

23 น.ส.วริศรา สนโสภณ 1,800,000 0.667 

24 น.ส.กัลดารัตน ์ พรรคประพันธ์ 1,500,000 0.556 

25 นายภูมิชยั ชัยวานชิกุล 1,400,000 0.519 

หมายเหตุ    ผ๎ูลงทุนสามารถค๎นหาข๎อมูลผ๎ูถือหุ๎นที่เป็นปัจจุบันได๎จาก www.singerthai.co.th  กํอนการประชุมสามัญผ๎ู
ถือหุ๎นประจ าปี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล 

 บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

7.3  ตั๋วเงินและหุ้นกู ้
 7.3.1 ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange) 

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทไม่มีภาระหนี้และดอกเบี้ยคงค้างท่ีเป็นตั๋วแลกเงิน 
 

7.3.2 หุ้นกู้ (Debenture) 
 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมียอดคงค้างหุ้นกู้ท่ียังไม่ครบก าหนดไถ่ถอนรวมมูลค่าท้ังหมด 
1,200 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้คง
ค้างดังนี้ 

 อายุตราสาร วันท่ีออกตราสาร วันท่ีครบก าหนดอาย ุ มูลคําหุ๎นกู๎ (ล๎าน
บาท) 

SINGER194B 3 ปี 29 เมษายน 2559 29 เมษายน 2562 500 
SINGER19OA 2 ปี 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2562 300 
SINGER20OA 3 ปี 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2563 400 
 
 

http://www.singerthai.co.th/
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7.4  นโยบายการจ่ายเงินปนัผล    
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจํายเงินปันผลไมํเกินร๎อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบ

การเงินรวมหลังหักภาษีเงินได๎  ส ารองตามกฏหมายและส ารองอื่นๆ ในแตํละปี ทั้งนี้การจํายเงินปันผลจะขึ้นอยูํกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน แผนการลงทุนตํางๆ ในอนาคต 

ตารางการจํายเงินผล 3 ปีย๎อนหลัง  มีดังนี:้-  

                                                                   พ.ศ. 2560               พ.ศ. 2559              พ.ศ. 2558             (บาท) 
เงินปันผลระหวํางกาล                                              -                                 -                             -                                     
เงินปันผลงวดสุดท๎าย    *                                         -                         0.25                         0.30                              
รวมเงินปันผลจําย                                      -                         0.25                         0.30            
มูลค่าหุ้นละ                                                 1                             1                              1                                     

* ตามมตขิองคณะกรรมการครัง้ที่ 221 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอให๎ผ๎ูถือหุ๎นอนุมัต ิในการประชุมสามัญผู๎ถือ
หุ๎นประจ าปี ครั้งที่ 51 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 

หมายเหตุ     1. บริษัทฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาํหุ๎น จากเดิมมูลคาํหุ๎นละ 10 บาท เป็นมูลคําหุ๎นละ 1 บาท               
เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2547  
 2.  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  จํายเงินปันผลตั้งแตํปี  2527  เป็นต๎นมา 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
                                                                   พ.ศ 2560               พ.ศ 2559              พ.ศ. 2558             (บาท) 
เงินปันผลระหวํางกาล                                                -                                -                           -                                     
เงินปันผลงวดสุดท๎าย    *                                            -              25.00                     30.00                                              
รวมเงินปันผลจําย                                         -                 25.00                     30.00                
มูลคําหุ๎นละ                                                     1,000.00                    1,000.00                1,000.00                                                        

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 26 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอให๎ผ๎ูถือหุ๎นอนุมตั ิ ในการประชุมสามัญผู๎ถือ
หุ๎นประจ าปี ครั้งที ่7 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 

 

  นโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบริษทัย่อย 
เนื่องจากบรษิัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือห๎ุนเกินกวําร๎อยละ 99 ในบริษัทยํอย ดังนัน้การจาํยเงินปันผลจึง
ขึ้นอยูํกับความต๎องการของผ๎ูถือหุ๎นใหญํตามความเหมาะสมภายใต๎กฎหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 2- หน้าที่ 31 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 การจัดการ: โครงสร๎างกรรมการบริษัทประกอบด๎วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคําตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผ๎ูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 
นายอดศิักดิ์  สุขุมวิทยา   ประธานกรรมการ 
นายกติติพงศ์  กนกวิไลรัตน์    กรรมการผ๎ูจดัการใหญ ํ
นายลักษณะน๎อย  พึ่งรัศม ี   กรรมการอิสระ 
นายพิพิธ พิชัยศรทัต    กรรมการอิสระ 
นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการอิสระ 
นายวชิัย  กุลสมภพ   กรรมการ 
นายปิยะ  พงษ์อัชฌา   กรรมการ 
นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายลักษณะน๎อย  พึ่งรัศม ี   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายพิพิธ พิชัยศรทัต    กรรมการตรวจสอบ 
  นายปรีชา  ประกอบกิจ     กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
นายพิพิธ พิชัยศรทัต    ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคําตอบแทน 
นายลักษณะน๎อย  พึ่งรัศม ี   กรรมการสรรหา และพิจารณาคาํตอบแทน 

  นายอดศิักดิ ์  สุขุมวิทยา   กรรมการสรรหา และพิจารณาคาํตอบแทน  

 คณะกรรมการบริหาร  
นายปิยะ  พงษ์อัชฌา   ประธานกรรมการบริหาร 
นางนงลักษณ ์ ลักษณะโภคิน  รองประธานกรรมการบริหาร  
นายกติติพงศ์  กนกวิไลรัตน ์   กรรมการบริหาร และกรรมการผ๎ูจัดการใหญ ํ
นางสาวศุภมาศ  ไขํแก๎ว   กรรมการบริหาร 
นายสุทธิรักษ์  ตรัยชิรอาภรณ์  กรรมการบริหาร 
นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์  กรรมการบริหาร 
นางสาวพีรญา รอดกรณ์   กรรมการบริหาร 
นางสาวจันทรจิรา  ก๎องท๎องสมุทร์  เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  นายกติติพงศ์  กนกวิไลรัตน ์   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  นางนงลักษณ ์ ลักษณะโภคิน  กรรมการบริหารความเส่ียง  
  นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  นางสาวจันทรจิรา  ก๎องท๎องสมุทร์  กรรมการบริหารความเส่ียง 

นางสาวพีรญา รอดกรณ์   กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
(โดยคุณสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข๎อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทย โดยไมํมีข๎อยกเว๎นและเงื่อนไขใดๆ) 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น  บริษัทมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดสํงหนังสือเชิญประชุม
พร๎อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให๎คณะกรรมการลํวงหน๎า กรรมการทุกทํานสามารถแสดงความเห็นได๎อยํางเป็นอิสระ
และไมํขึ้นกับบุคคลหรือกลุํมบุคคลใด ในปี 2560 ที่ผํานมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 5 ครั้ง โดยเป็น
การประชุมที่ก าหนดไว๎ลํวงหน๎าทั้งปี  4  ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 ครั้ง  ในการประชุมแตํละครั้งได๎มีการจัดสํงเอกสารประกอบ
วาระการประชุมในแตํละวาระให๎กับกรรมการบริษัทแตํละทํานลํวงหน๎า เพื่อให๎กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข๎อมูลในเรื่อง
ตํางๆ อยํางเพียงพอ และบริษัทมีการประชุมผ๎ูถือหุ๎นในปี 2560 จ านวน 1 ครั้ง โดยการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทในปี 2560  ของกรรมการแตํละทํานสรุปได๎  ดังนี้ 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 

 

รายชื่อกรรมการ 

 

วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

การประชุม (คร้ัง) / ป ี

สามัญ
ประจ าปี ผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 

50 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. นายอดศิักดิ์  สุขุมวิทยา * 
2. นายลักษณะน๎อย  พึ่งรัศม ี** 
3. นายพิพิธ  พิชัยศรทตั 
4. นายปรีชา  ประกอบกิจ 
5. นายวชิัย  กุลสมภพ  
6. นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน 
7. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา * 
8. นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน ์

เม.ย. 60 – เม.ย. 63  
เม.ย. 59 – เม.ย. 62 
เม.ย. 60 – เม.ย. 63 
เม.ย. 59 – เม.ย. 62 
เม.ย. 59 – เม.ย. 62 

 เม.ย. 58 – เม.ย. 61(ก) 
 เม.ย. 58 – เม.ย. 61(ก) 
เม.ย. 60 – เม.ย. 63  

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 

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

6/6 
6/6 
6/6 
- 
- 
- 
- 
- 

หมายเหตุ       *    กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่   
      **   กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความนา่เชือ่ถือของงบการเงิน 

(ก) กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระในเดือน เม.ย 61  จะมกีารเสนอชื่อเพื่อถูกเลือกให้กลับเข้ามา 
ด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อีกครั้งหน่ึง  ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 ณ วันท่ี 20 เม.ย 2561 นี้  

 
8.2   ผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

  นายกติติพงศ์  กนกวิไลรัตน ์   กรรมการผ๎ูจดัการใหญ ํ
  นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน    ที่ปรึกษากรรมการผ๎ูจัดการใหญ ํ
  นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์  ผ๎ูอ านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นางสาวจันทรจิรา  ก๎องท๎องสมุทร์  ผ๎ูอ านวยการสายงานปฏิบัตกิาร 

นางสาวพีรญา รอดกรณ์   ผ๎ูอ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน 
 
 *รายชื่อผู๎บริหารข๎างต๎น เป็นไปตามนิยามผู๎บริหารของประกาศคณะกรรมการ กลต. 
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 แผนผังองค์กร 
 

 
 
8.3   เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท ได๎มีการแตํงตั้ง นางสาวจันทรจิรา  ก๎องท๎องสมุทร์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผ๎ูที่มี
คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผ๎ูรับผิดชอบและท าหน๎าที่เลขานุการบริษัทโดยมีหน๎าที่ในการดูแลให๎บริษัทมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย และข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎องกับบริษัท และให๎เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
เพื่อให๎การบริหารงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  บริษัทได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เลขานุการบริษัทได๎ผํานการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุํนที่ 2, หลักสูตรพื้นฐาน
ส าหรับผ๎ูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุํนที่ 22 และหลักสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกีย่วขอ๎งกับบริษทัจดทะเบียน 
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย  

ส าหรับคุณสมบัติข๎อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัท น าเสนออยูํในเอกสารแนบ 1 สํวนเลขานุการบริษัท 
 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปี 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนเป็นผ๎ูพิจารณาคําตอบแทนของ
กรรมการบริษัท ได๎ก าหนดคําตอบแทนกรรมการไว๎อยํางชัดเจนและโปรํงใส คําตอบแทนอยูํในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
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เดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน๎าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่ม การ
พิจารณาได๎เปรียบเทียบจากคําตอบแทนกรรมการของบริษัทตํางๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช๎ข๎อมูลประกอบ
จาก “ รายงานคําตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ” ของสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได๎รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นเรียบร๎อยแล๎ว   

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนเป็นผ๎ูพิจารณาคําตอบแทนผ๎ูบริหาร โดย 
จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  และเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท  ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายที่ได๎ก าหนดไว๎ลํวงหน๎าของแตํละฝ่ายงาน นอกจากนี้ยังมีการส ารวจ  เปรียบเทียบคําตอบแทนของบริษัทชั้นน า
ซึ่งอยูํในธุรกิจเดียวกับบริษัท  เพื่อให๎มีข๎อมูลที่เพียงพอกับการก าหนดคําตอบแทน   

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2560 : บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้ 

1.   ค่าตอบแทนกรรมการ :  ที่เปน็ตวัเงนิ  

 
ชื่อ – สกุล 

 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บ. เอสจี แคปปติอล จ ากัด  
รวม 

 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
นายอดศิักดิ์  สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ

บริษัท 
กรรมการสรรหาและ

พิจารณา
คําตอบแทน 

467,000 
 

30,000 

ประธานกรรมการ
บริษัท 

82,500 579,500 

นายลักษณะน๎อย พึ่งรัศม ี ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและ 

พิจารณา
คําตอบแทน 

176,000 
 

292,000 
30,000 

กรรมการบรษิัท 51,500 549,500 

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธาน
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
คําตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ 

50,000 
 
 
 

141,000 
292,000 

กรรมการบรษิัท 51,500 534,500 

นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

141,000 
292,000 

กรรมการบรษิัท 51,500 484,500 

นายวชิัย กุลสมภพ กรรมการบรษิัท 292,000 กรรมการบรษิัท 51,500 343,500 
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นายปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการบรษิัท 292,000 กรรมการบรษิัท 51,500 343,500 
นางสาวศุภมาส ไขํแก๎ว กรรมการบริหาร 240,000 - - 240,000 
 รวมทั้งหมด 2,735,000 รวมทั้งหมด 340,000 3,075,000 
หมายเหตุ             -       ผ๎ูบริหารท่ีเป็นกรรมการบรษิัท ไมํได๎รับคาํตอบแทนการเป็นกรรมการ และการเป็นกรรมการบริหาร 

-   ส าหรับกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหาร จะไมํได๎รับเงินคําตอบแทนการเป็นกรรมการบริหาร 

 

2.     ค่าตอบแทนกรรมการ:  ในรูปแบบอืน่ ๆ 

ไมํมี  
3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ที่เปน็ตวัเงิน  

 
รายการ 

พ.ศ. 2560 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นคาํตอบแทนในรูปของเงนิเดือน โบนัส และเงินรางวัล 5 17,791,500 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอื่น ๆ 

 
รายการ 

พ.ศ. 2560 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นคาํตอบแทนในรูปของเงนิกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5 709,275 
 
หมายเหตุ   การเปิดเผยคําตอบแทนของผ๎ูบริหารเป็นคําตอบแทนรวม และจ านวนผ๎ูบริหารที่เปิดเผยคําตอบแทน เป็นไป
ตามนิยามที่ประกาศก าหนด และมีความสอดคล๎องกับจ านวนผ๎ูบริหารที่เปิดเผยตาม Organization Chart ของบริษัท 
5.      การถือครองหุน้ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 
 

ชื่อ-สกุล 
จ านวนหุ้น 

1 มกราคม 
2560 

การซื้อขายระหว่างป ี
31 ธันวาคม 2560 

ซื้อเพิ่ม จ าหนา่ย 
1. นายอดศิักดิ์ สุขุมวิทยา - - - - 
2. นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน - - - - 
3. นายลักษณะน๎อย พึ่งรัศม ี - - - - 
4. นายปรีชา  ประกอบกิจ - - - - 
5. นายพิพิธ พิชัยศรทัต - - - - 
6. นายวชิัย กุลสมภพ - - - - 
7. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา - - - - 
8. นายกติติพงศ์  กนกวิไลรัตน ์ - - - - 

 9. นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์ - - - - 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 2- หน้าที่ 37 

10. นางสาวจันทรจิรา  ก๎องท๎องสมุทร์ 1,860 - - 1,860 
11. นางสาวพีรญา รอดกรณ์   - - - - 

โดยหากมีการเปล่ียนแปลงถือครองหลักทรัพย์ดังกลําวกรรมการ และผ๎ูบริหารจะต๎องแจ๎งให๎หนํวยงานเลขานุการ
บริษัททราบ เพื่ออ านวยความสะดวกและประสานงาน ในการจัดสํงรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตํอส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  นอกจากนั้น บริษัทยังก าหนดให๎มีรายงานข๎อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง 

 

8.5  บุคลากร 
1. บริษัทมีพนักงานท้ังหมด  12,247 คน  โดยเป็นพนักงานของบริษัทยํอย 722 คน  ในปี 2560  บริษัทได๎จําย

ผลตอบแทนให๎แกํพนักงานจ านวนทั้งส้ิน  574.34  ล๎านบาท โดยเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานในบริษัท
ยํอยจ านวน  108.43  ล๎านบาท   ซึ่งผลตอบแทน ได๎แกํ  เงินเดือน  คําลํวงเวลา  เงินชํวยเหลือคําครองชีพ  
เงินโบนัส  เงินสํงเสริมการขายและเก็บเงิน  เงินรางวัล  เงินสมทบประกันสังคม  เงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ  เงินสมทบกองทุนเงินสะสม   

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน ปี 2560 

ประจ าปี  2560 
บริษัท  

ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทยํอย  
บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จ ากดั 

บริษัทยํอย 
บริษัท เอสจี 

เซอร์วิสพลัส จ ากัด 
พนักงานปฏิบัตกิารภาคสนาม/
บริการภาคสนาม (คน) 

 11,272 166 142 

พนักงานในส านักงานกลาง (คน) 235 269 141 
ผ๎ูบริหาร (คน) 18 4 - 
จ านวนพนักงานรวม (คน) 11,525 439 283 
คําตอบแทน (ล๎านบาท) 465.91 110.73 15.21 
 

การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management: HRM) 
1 การออกแบบและก าหนดหน๎าที่การท างาน ( Job Designing & Job Description ) จัดท าโครงการทบทวน

และออกแบบใบก าหนดหน๎าที่การท างานทุกฝ่ายงาน 
2. การวางแผนอัตราก าลังพนักงาน ( Personnel Planning ) จัดให๎มีการทบทวนและส ารวจจ านวนพนักงาน

เพื่อให๎ถูกต๎องกับระบบข๎อมูลพนักงานในฐานทะเบียนประวัติ ระบบ HRMS เพื่อน าข๎อมูลมาใช๎ในการ
บริหารจัดการในการวางแผนจัดท าอัตราก าลังพนักงาน 

3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ( Recruiting & Selecting ) ใช๎ชํองทางผํานการหาพนักงานขายโดย
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ตัวแทนขาย ผ๎ูจัดการหนํวย หรือผ๎ูจัดการสาขา โดยบริษัทได๎เพิ่มชํองทางในการสรรหาโดยส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เนต หนังสือสมัครงานสํวนกลางและท๎องถิ่น เข๎ารํวมกับกรมจัดหางานเพื่อคัด
รายชื่อกลํุมเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน การจ๎างงาน การบรรจุพนักงาน และระบบข๎อมูล
ทะเบียนประวัติพนักงาน (Hiring & Employee  History ) บริษัทได๎ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
บุคคลที่เข๎ามาสมัครงานในต าแหนํงตํางๆ ให๎เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดแตํละต าแหนํงงาน  รวมถึงการ
ตรวจสอบประวัติทางการเงินกํอนเข๎างาน และด าเนินการจ๎างงานให๎เป็นไปตามระเบี ยบบริษัทโดยให๎
สอดคล๎องกับข๎อบังคับการท างานและพระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงานไทย 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  บริษัทได๎จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลักการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให๎พนักงาน
และหัวหน๎างานมีสํวนรํวมในการประเมิน มีการติดตามให๎ค าแนะน าระหวํางการท างาน เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับเป้าหมายของแตํะคนท่ีตั้งไว๎ 

5. ระบบบริหารคําตอบแทน ( Compensation Management )  บริษัทมีการจํายคําตอบแทนหลายรูปแบบเชํน 
เงินเดือน โบนัส คําลํวงเวลา เงินประจ าต าแหนํง คําคอมมิสชั่น เงินสํงเสริมการขาย ตลอดจนสวัสดิการและ
เงินชํวยเหลือตําง ๆ  ซึ่งพนักงานแตํละต าแหนํงจะได๎รับแตกตํางกันขึ้นอยูํกับบทบาทภาระหน๎าที่ที่รับผิดชอบ
ในแตํละฝ่ายงาน มีการทบทวนเรื่องการจํายสวัสดิการกลํุมพนักงานขาย โดยน าผลงานการขาย การเก็บเงิน 
เข๎ามาเป็นข๎อมูลในการจัดกลํุมพนักงาน เพื่อจัดสวัสดิการให๎เหมาะสมแตํละกลํุม 

6. การลาออก และการเลิกจ๎าง บริษัทได๎ปฏิบัติตามข๎อบังคับการท างานซึ่งสอดคล๎องตามที่กฏหมายแรงงาน
ก าหนดไว๎  และมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยยึดหลักยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

7. สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกยํองเชิดชูเกียรติพนักงาน
โดยจัดท าและมอบของที่ระลึกกรณีท างานกับบริษัทมาเป็นเวลานานตั้งแตํ 5 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการท างานและแสดงการขอบคุณจากบริษัทที่ได๎อุทิศแรงกายแรงใจ ทุํมเทความรู๎ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานกับบริษัทด๎วยดีตลอดมา บริษัทได๎จัดเงินชํวยเหลือด๎านคํารักษาพยาบาลครอบครัวให๎กับ
พนักงาน เงินชํวยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต อีกทั้งยังคงจัดสวัสดิการพื้นฐานตํางๆ 
เชํน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน จัดให๎มีสินค๎าราคา
พิเศษส าหรับพนักงาน โครงการผํอนช าระสินค๎าราคาพิเศษส าหรับพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพพนักงานซิงเกอร์  มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเพื่อเป็นชํองทางในการออมเงิน และเป็นแหลํง
กู๎ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ าส าหรับสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน และความจ าเป็นเรํงดํวนแกํพนักงาน  

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development:  HRD) 
        สามารถแบํงออกได๎เป็น 3 สํวน คือ 

1. ด๎านการฝึกอบรม ( Training )  
2. ด๎านการสํงเสริมการศึกษา  ( Education ) 
3. ด๎านการพัฒนา  ( Development )  
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•  การฝึกอบรม ( Training )  มีการก าหนดไว๎เป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร ( Internal 
Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ( Public Training )  โดยบริษัทได๎มุํงเน๎นไปที่การฝึกอบรมพนักงาน
ในสํวนของภาคสนามเป็นสํวนใหญํ เนื่องจากพนักงานภาคสนามทุกระดบัโดยเฉพาะพนักงานขาย ซึ่งมีสํวนส าคญั
มากในการสร๎างยอดขายสร๎างรายได๎ให๎กับบริษัท จึงมีการจัดอบรมภายในทุกระดับอยํางตํอเนื่อง มีการจัดท า
โครงการมุํงเน๎นการตํอต๎านการทุจริต โดยชี้แจงให๎พนักงานทราบอยํางทั่วถึงและให๎ตระหนักถึงโทษของการทุจริต
ในหน๎าที่ด๎วย อีกทั้งยังเพิ่มเติมหลักสูตรที่เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับพนักงานทุกระดับ สํวนพนักงานใน
ฝ่ายงานสนับสนุนตํางๆ ก็จัดให๎มีการอบรมกับสถาบันภายนอก โดยมุํงเน๎นการสร๎างทักษะ ความรู๎ ความสามารถ
ให๎กับพนักงานเพื่อน าความรู๎มาปรับใช๎ในการท างาน เพื่อสร๎างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให๎
เพิ่มขึ้น  

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษัทได๎สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองด๎วยการจัดท าคูํมือการปฏิบัติงาน
ในต าแหนํงงานตํางๆ เชํน ผ๎ูจัดการภาค ผ๎ูจัดการสาขา ผ๎ูจัดการหนํวย พนักงานตรวจสอบบัญชี  การสร๎างบัญชี
รายรับ-รายจํายอยํางงําย เพื่อสํงเสริมให๎พนักงานทุกระดับรักการออมทรัพย์ เป็นต๎น อีกทั้งยังสร๎างเครื่องมือใน
การศึกษาเพื่มเติม เชํน VCD ความรู๎เกี่ยวกับทักษะการขาย VCD แนวทางในการบริหารจัดการและดูแลร๎านสาขา
ให๎เป็นมาตรฐาน ส่ือการเรียนรู๎อื่นๆ เชํน คูํมือประกอบการบรรยาย ความรู๎เรื่องตัวสินค๎ าและผลิตภัณฑ์ตํางๆ ที่
บริษัทจ าหนําย    
•  การพัฒนา ( Development )  จัดท า Mini Training Center  เพื่อใช๎สอนหลักสูตรการบริหารงานร๎านสาขา 
และ โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานทางด๎าน IT ในการบริหารจัดการของกลํุมผ๎ูจัดการสาขา เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษางานให๎ครอบคลุมทุกด๎าน มีโครงการเตรียมความพร๎อมกํอนเป็นผ๎ูจัดการสาขา โดยการ
คัดเลือกพนักงานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อเตรียมตัวเข๎ารับการเรียนรู๎เพื่อเป็นผ๎ูจัดการสาขาที่ดี
ในอนาคต  มีการจัดเตรียมบุคลากรทางด๎านงานฝึกอบรมให๎เพียงพอ จัดเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎สะดวกและทันสมัย 
มีโครงการ Train the trainer เพื่อสร๎างวิทยากรภายในไว๎รองรับกับการขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของจ านวน
พนักงานขายตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว๎  มีการปรับโครงสร๎างการท างานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหมํ เพื่อให๎
สอดคล๎องกับงานที่ปฏิบัติจริง รวมถึงการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตาม พระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงานของกรม
แรงงานด๎วย อีกทั้งได๎ติดตํอกับสถาบันหรือที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อชํวยพัฒนาระบบการฝึกอบรมและ
พัฒนาให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 นโยบายการก ากับกิจการ  

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ระหวํางผู๎มีสํวนได๎เสียทุกภาคสํวนให๎เป็นไปอยํางยั่งยืน 
และยังเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท าให๎บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและสร๎า งการเติบโตให๎บริษัท
อยํางยั่งยืนตํอไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ส าหรับ กรรมการ ผ๎ูบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผ๎ูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ได๎รับทราบ
จรรยาบรรณและนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์รํวมกันในการยึดถือปฏิบัติตามอยําง
เครํงครัด  นอกจากนี้บริษัทยังมีการเผยแพรํและสื่อสารให๎ทุกคนในองค์กร ผํานการปฐมนิเทศพนักงานใหมํ  วารสาร
ภายในบริษัท การประชุมผู๎บริหารพบพนักงานประจ าเดือน แผํนป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัด
กิจกรรมของบริษัท  เพื่อเสริมสร๎างความตระหนัก และการมีสํวนรํวมของบุคลากรทั่วองค์กรอยํางตํอเนื่อง  

ในปี 2557  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 203 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติ
นโยบายตํอต๎านคอร์รัปชั่น นโยบายการรับข๎อร๎องเรียน และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงเพื่อให๎
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล๎อม สถานการณ์ หรือกฏหมาย และกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งบริษัทได๎มีการเผยแพรํผํานทางเว็ปไซด์ของบริษัท  

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกลําวอยูํเสมอ  เพื่อให๎เหมาะสมและเป็นปัจจุบันทันกับการ
เปล่ียนแปลงของกฏหมาย หรือกฏระเบียบที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 
9.2   คณะกรรมการชุดยอ่ย 
9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 โครงสร๎างกรรมการบริษัทประกอบด๎วย  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคําตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะผ๎ูบริหาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีขอบเขตอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษัทต๎องปฏิบัติหน๎าที่เป็นไปตามกฏหมาย  วัตถุประสงค์  ข๎อบังคับของบริษัท  และนโยบายของบริษัท  
ตลอดจนมติที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นด๎วยความซื่อสัตย์  สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์บริษัทและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย   
 กรรมการต๎องมีความรับผิดชอบตํอผ๎ูถือหุ๎นโดยสม่ าเสมอ (Accountability to Shareholders) ด าเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู๎ถือห๎ุน  มีการเปิดเผยข๎อมูลตํอผู๎ลงทุนอยํางถูกต๎องครบถ๎วน และโปรํงใส   
การด าเนินกิจการของบริษัท จะได๎รับการควบคุม ดูแลและชี้แนะแนวทางการด าเนินธุรกิจจาก คณะกรรมการบริษัท ให๎ฝ่าย
จัดการปฏิบัติการให๎เป็นไปตามนโยบายของบริษัทตามที่ก าหนดไว๎  โดยก าหนดให๎กรรมการที่ระบุไว๎ตามหนังสือรับรองของ
บริษัทคือ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา  นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน และนายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์  สองในสามคนนี้ลงลายมือ
ชื่อรํวมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท เป็นผ๎ูมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทและมีอ านาจกระท ากิจการทั้งหลายทั้งปวงแทน
ในนามบริษัทรวมทั้งการฟ้องร๎อง และตํอส๎ูคดี และการใช๎สิทธิทางศาลด๎วยประการอื่นใด ตลอดจนกระท านิติกรรม  ตราสารและ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 2- หน้าที่ 41 

เอกสาร  คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก๎ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผ๎ูมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท   เพื่อ
ประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการ   คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอ านาจการบริหาร และการจัดการลงไปยังฝ่าย
จัดการ และผ๎ูบริหาร ลดหล่ันกันลงไป 

 9.2.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 ประธานคณะกรรมการบริษัทไมํเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยํอย  เพื่อให๎การท าหน๎าที่ของ
คณะกรรมการชุดยํอยมีความเป็นอิสระ 

 สมาชิกสํวนใหญํของกรรมการชุดยํอยของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อความโปรํงใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน๎าที่ 

 เพื่อให๎การปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการชุดยํอยเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตํ อหน๎าที่
และความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอยํางน๎อย 4 ครั้งตํอปี  เพื่อ
พิจารณาหารือและด าเนินการใดๆ ให๎ส าเร็จลุลํวงตามความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีคณะกรรมการชุดยํอย เพื่อชํวยในการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนี้ 
„  คณะกรรมการตรวจสอบ : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ได๎มีมติแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด๎วยกรรมการอิสระ 3 ทําน  ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายลักษณะน๎อย  พึ่งรัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่
เป็นผ๎ูที่มีความรู๎ทางด๎านบัญชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะท าหน๎าที่ในการสอบทานความนําเชื่อถือของงบ
การเงิน ได๎ตามคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข๎อก าหนดของหนํวยงานก ากับดูแล  สํงเสริมให๎พัฒนาระบบรายงาน
ทางการเงินและบัญชีให๎เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทาน  ให๎มีระบบการควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเส่ียงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน๎าที่ และ
แสดงความคิดเห็นได๎อยํางอิสระ โดยมีหนํวยงานตรวจสอบภายในเป็นหนํวยปฏิบัติ  ซึ่งรายงานตรงตํอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผ๎ูสอบบัญชี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมรํวมกับผ๎ูสอบบัญชี โดย
ไมํมีฝ่ายจัดการเข๎าประชุมอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อขอความเห็นจากผ๎ูสอบบัญชีในเรื่องตํางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกทางด๎านกฎหมายที่เป็นอิสระ โดยบริษัทเป็นผ๎ูรับผิดชอบคําใช๎จําย  กรรมการตรวจสอบมี
การประชุมสม่ าเสมอ ในปี 2560 มีการประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง  และรายงานตํอคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอ านาจ
หน๎าที่ตามที่ระบุไว๎ในรายละเอียดขอบเขต และอ านาจหน๎าที่ตามที่ก าหนดไว๎ในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 172  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข๎ารํวมประชุมได๎ก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน๎าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้:  

1. สอบทานให๎บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยํางถูกต๎อง และเพียงพอ 
2. สอบทานให๎บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนํวยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให๎ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตํงตั้ง โยกย๎าย  เลิกจ๎าง  ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน๎าหนํวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนํวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให๎บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวําด๎วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตํงตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน๎าที่เป็นผ๎ูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คําตอบแทนของบุคคลดังกลําว รวมทั้งเข๎ารํวมประชุมกับผ๎ูสอบบัญชีโดยไมํมีฝ่ายจัดการเข๎ารํวมประชุมด๎วย
อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์  ให๎เป็นไปตามกฏหมาย 
และข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้เพื่อให๎มั่นใจวํารายการดังกลําวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สูงสุดตํอบริษัท 

6. จัดท ารายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว๎ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลําวต๎องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด๎วยข๎อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด๎วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
„ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คําตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งคิดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 2 ทําน  และเป็นกรรมการที่ไมํเป็นผ๎ูบริหาร 1 ทําน ในปี 
2560  มีการประชุมทั้งส้ิน 6 ครั้ง และรายงานตํอคณะกรรมการบริษัท  โดยมีหน๎าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได๎รับ
แตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงกรรมการบริษัท และผ๎ูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให๎มีกระบวนการท่ีจะท าให๎ผ๎ูถือหุ๎นมีสํวน
รํวมในการสรรหาและแตํงตั้งกรรมการ และน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการตํอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อน าเสนอให๎ที่ประชุม
ผ๎ูถือหุ๎นเป็นผ๎ูแตํงตั้ง  รวมทั้งมีหน๎าที่พิจารณาแนวทางก าหนดคําตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยํอย คณะกรรมการบริหาร และผ๎ูบริหารระดับสูงของบริษัทในแตํละปีอยํางอิสระและเที่ยงธรรม  โดยมี
ขอบเขตและอ านาจหน๎าที่ตามที่ระบุไว๎ในรายละเอียดขอบเขต และอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คําตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคําตอบแทนเข๎ารํวมประชุม ได๎ก าหนดขอบเขต

อ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนดังนี้ 
1. พิจารณาเสนอแนะตํอคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย และหลักเกณฑ์ ส าหรับโครงสร๎าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ 

การเลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการตํางๆ ในคณะกรรมการ (Board committees) และ
ฝ่ายบริหารอาวุโส ของบริษัท และบริษัทยํอยรวมทั้งแผนการสืบทอดต าแหนํงที่เหมาะสม  

2. ภายใต๎บังคับนโยบายตํางๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ และการอนุมัติของผ๎ูถือหุ๎นในกรณีที่ก าหนด คัดเลือก และ
เสนอแนะตํอคณะกรรมการซึ่งบุคคลผ๎ูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพือ่ให๎ได๎รับการเสนอชื่อแตํงตั้งเป็น (ก) กรรมการ 
(ข) กรรมการและประธานคณะกรรมการตํางๆ ของคณะกรรมการ (ค) กรรมการผ๎ูจัดการใหญํ และผ๎ูบริหารซึ่ง
รายงานตรงตํอกรรมการผ๎ูจัดการใหญํของบริษัท และบริษัทยํอย 

3. พิจารณาเสนอแนะตํอคณะกรรมการ ภายใต๎บังคับการอนุมัติของผ๎ูถือหุ๎นในกรณีที่ก าหนด ซึ่งนโยบาย 
โครงสร๎าง และแผนตํางๆ เกี่ยวกับคําตอบแทน ผลประโยชน์ และส่ิงจูงใจ ส าหรับกรรมการ กรรมการของ
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คณะกรรมการตํางๆ ในคณะกรรมการ และผ๎ูบริหารอาวุโสของบริษัทและบริษัทยํอย โดยมีจุดประสงค์ให๎
นโยบายคําตอบแทนโดยรวมของบริษัทสอดคล๎องกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และระบบการควบคุม
ของบริษัท  

4. เสนอแนะตํอคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตํางๆ ในคณะกรรมการ และผ๎ูบริหารอาวุโสของบริษัทและบริษัทยํอย 
ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกลําวและรายงานผลตํอคณะกรรมการ 

5. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการดังกลําวข๎างต๎น 
„   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 203 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีหน๎าที่ก าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการ
บริหารความเส่ียงตามหลักสากล และตามมาตรฐานการประเมินความเส่ียงของตลท.  ก าหนดมาตรการป้องกัน และ
สัญญาณเตือนภัย เพื่อการจัดการความเส่ียงอยํางเหมาะสม และมีการก ากับดูแลให๎ทุกหนํวยงานปฏิบัติตามกฏหมาย และ
ข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎อง และจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง รวมทั้งสอบทานการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญเป็นประจ า 
และก าหนดให๎มีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพผลของการจัดการความเส่ียงพร๎อมทั้งเสนอนโยบายที่เกี่ยวข๎อง
กับการบริหารความเส่ียงอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อที่จะรายงานให๎กับคณะกรรมการตรวจสอบได๎รับทราบ พร๎อมรับ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไปด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขการบริหารงานให๎ดีขึ้น 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 203 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข๎ารํวมประชุม ได๎ก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน๎าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดงันี้  

1. ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียงตามหลักสากล และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แหํงประเทศไทย  และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ก าหนดเครื่องมือและกระบวนการท างานท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารความเส่ียงให๎สอดคล๎องกับกลุํมบริษัท 
3. ก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงดว๎ยมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม  
4. ก าหนดให๎มีการประเมินความเส่ียง และมีระบบเตือนภัยลํวงหน๎า ก ากับดูแลให๎ทุกหนํวยงานได๎บริหารความ

เส่ียงตามหลักการท่ีก าหนดไว๎อยํางสม่ าเสมอ  
5. ก ากับดูแลกลํุมบริษัท ในการปฏิบัติตามกฏหมายและข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎อง  
6. จัดท ารายงานตํอคณะกรรมการตรวจสอบอยาํงสม่ าเสมอ ในส่ิงที่ต๎องด าเนินการปรับปรุงแก๎ไข เพื่อให๎

สอดคล๎องกับนโยบายและกลยุทธ์ของกลํุมบรษิัท ที่ก าหนดไวใ๎นเรื่องปัจจัยความเส่ียง โอกาสจะเกดิความ
เส่ียง แนวทางจัดการความเส่ียง และการคาดการณ์ถงึผลกระทบ 

7. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
„   คณะกรรมการบริหาร: ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 209 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติ

อนุมัติแตํงตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะมีการประชุมอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกเดือน  มีหน๎าที่ในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให๎เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทั้งสร๎างระบบการท างานของบริษัท
และบริษัทยํอย ให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ติดตามการบริหาร และควบคุมกิจการ ของบริษัท ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฏ ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าส่ัง มติที่
ประชุมของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผ๎ูถือหุ๎น รวมทั้งรับเอานโยบายของคณะกรรมการ มาก าหนด
แนวทางหรือภารกิจ ส าหรับฝ่ายบริหาร และการจัดการ 

2. ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อเสนอตํอคณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณากลยุทธ์เพื่อการเติบโต และการลงทุนโดยรวมของบริษัท 
4. พิจารณา และอนุมัติสัญญา รายจําย และการลงทุนในหุ๎น หรือในหลักทรัพย์อื่นใด รวมทั้งการกู๎เงินที่ถือเป็น

สาระส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
5. รํวมมือ และชํวยเหลือคณะกรรมการชุดยํอยอื่นๆ ในการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการดังกลําว 
6. พิจารณา และอนุมัติการวําจ๎าง ก าหนดเงินคําจ๎าง คําตอบแทน สวัสดิการ โบนัส แกํผ๎ูบริหารระดับสูงของบริษัท  

เพื่อเสนอตํอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตํอแทนเพื่อพิจารณา 
7. วําจ๎างที่ปรึกษา หรือผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านตํางๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่จ าเป็นด๎วย

คําใช๎จํายของบริษัท 
8. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ได๎แบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกันอยํางชดัเจน 
และก าหนดให๎ประธานกรรมการบริษัท  เป็นบุคคลคนละคนกับประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อ านาจ และ
หน๎าที่แบํงแยกออกจากกันอยํางชัดเจน  เพื่อสร๎างดุลยภาพระหวํางการบริหารและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คัดเลือก 
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได๎ก าหนดไว๎  ซึ่งสอดคล๎องกับกฏระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  น าเสนอตํอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตํอไป 

กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ทําน ไมํมีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ขัดตํอข๎อก าหนดของทาง ก.ล.ต และตลาด
หลักทรัพย์ฯ แตํอยํางใด และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผํานมา กรรมการอิสระไมํมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให๎บริการทาง
วิชาชีพใดๆ กับบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

บริษัทได๎ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  เทํากับข๎อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ใน
เรื่องการถือหุ๎นในบริษัท  คือ ต๎องถือหุ๎นในบริษัทไมํเกินร๎อยละ 1 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไมํได๎บริหาร
จัดการบริษัท หรือบริษัทยํอยของบริษัทเป็นอิสระตํอการบริหารจัดการจากผ๎ูถือหุ๎นใหญํ และไมํมีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจท า



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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ให๎ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู๎ถือห๎ุนต๎องลดลง  โดยบริษัทได๎ก าหนดคุณสมบัติไว๎ดังนี้ 
 1. ถือหุ๎นไมํเกินร๎อยละ 1 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ๎นที่ถือโดยบุคคลที่
เกี่ยวข๎อง ของหุ๎นที่ออกโดยบริษัทหรือบริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือบริษัทที่เกี่ยวข๎อง ในกรณีท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบการถือหุ๎นดังกลําวจะจ ากัดไมํให๎เกินร๎อยละ 0.5 

 2. ต๎องไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการวันตํอวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ๎าง/ที่ปรึกษาที่ได๎รับเงินเดือน
ประจ า/ผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย๎ง  ในเวลา 2 ปี กํอนได๎รับการแตํงตั้ง 

 3. ไมํมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คูํสมรส        พี่น๎อง 
และบุตร รวมทั้งคูํสมรสของบุตร กับผ๎ูบริหาร หรือผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ ผ๎ูมีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได๎รับการเสนอชื่อเป็น
ผ๎ูบริหารหรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยํอย 

 4. ไมํมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบริษทั นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีถือวําเข๎าขํายไมํอิสระตามข๎อก าหนดกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ใน
ลักษณะของการให๎บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค๎า/ทางธุรกิจทุกประเภท ตามข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
เรื่องการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ยกเว๎นมีเหตุจ าเป็นและสมควรซึ่งมิได๎เกิดขึ้นอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง ต๎องได๎รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทกํอนและมติที่ได๎ต๎องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ 

 5. ไมํเป็นกรรมการที่รับการแตํงตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูถือหุ๎นซึ่ง
เป็นผ๎ูเกี่ยวข๎องกับผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํของบริษัท ยกเว๎นได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให๎ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง โดยมีการ
ตัดสินในรูปแบบองค์คณะ 

 6. ไมํเป็นกรรมการที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให๎ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง 

 7. ไมํเป็นกรรมการของบริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม และบริษัทยํอยล าดับเดียวกัน  เฉพาะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

    8.   สามารถปฏิบัติหน๎าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน๎าที่ที่ได๎รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได๎โดยอิสระ ไมํอยูํภายใต๎การควบคุมของผ๎ูบริหาร หรือผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํของบริษัท   รวมทั้งผ๎ูเกี่ยวข๎อง
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลําว  

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

   คณะกรรมการบริษัท ได๎ท าการแตํงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทน  เพื่อท าหน๎าที่สรรหา
คัดเลือกและเสนอบุคคลให๎ด ารงต าแหนํงประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผ๎ูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร๎อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให๎เหมาะสมกับหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการ  ในกรณีที่ต าแหนํงกรรมการวํางลงไมํวําด๎วยเหตุใด



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการและน าเสนอ
ตํอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว๎นกรณีที่มีการแตํงตั้งกรรมการเข๎าใหมํหรือกรรมการออกตามวาระ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคําตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการ และ
น าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กํอนที่จะน าเสนอที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาตํอไป นอกจากนั้นบริษัทยัง
ได๎เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

โดยบริษัทได๎เสนอชื่อกรรมการให๎ผ๎ูถือหุ๎นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต๎องการ
ได๎อยํางแท๎จริง  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อชํวยแบํงเบาภาระของคณะกรรมการ
บริษัทในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องตํางๆ ที่ส าคัญตํอบริษัท ซึ่งประกอบด๎วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคําตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งนี้ส าหรับการคัดเลือกกรรมการเข๎าด ารง
ต าแหนํงในคณะอนุกรรมการดังกลําว จะต๎องผํานขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข๎าด ารงต าแหนํงจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคําตอบแทน  เพื่อน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตํอไป 

โดยการสรรหาบุคคลเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการ จะต๎องพิจารณาคุณสมบัติขั้นต๎นที่กรรมการต๎องทราบดังนี ้

1.  มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่ก าหนดไว๎ในกฏหมายวําด๎วยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมทั้งต๎องไมํ
มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได๎รับความไว๎วางใจให๎บริหารจัดการบริษัทจากผ๎ูถือหุ๎น  
ตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 

2.  มีความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

3.  สามารถอุทิศตนให๎อยํางเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่ส าคัญๆ และในการท าหน๎าที่เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัท 

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ทําน โดยเป็นกรรมการที่มาจากผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ บริษัท เจมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งถึอหุ๎นคิดเป็นร๎อยละ 24.99 มีจ านวน 2 ทําน ดังนี้ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนายปิยะ พงษ์อัชฌา 

 และบริษัทได๎เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นรายยํอย มีสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลให๎เข๎ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ
ลํวงหน๎า ตั้งแตํวันที่ 22 กันยายน 2560  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งปรากฏวําไมํมีผู๎ถือหุ๎น เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแตํอยํางใด 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

9.4.1 ในปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษัทยํอย ที่บริษัทถือหุ๎นคิดเป็นประมาณร๎อยละ 99.99  
จ านวน  3 บริษัท คือ บจ. เอสจี แคปปิตอล, บจ. เอสจี เซอร์วิสพลัส และ บจ. เอสจี โบรคเกอร์ เทํานั้น ไมํมีบริษัท
รํวม และเพื่อให๎เป็นไปตามกลไกในการก ากับดูแลที่ท าให๎สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษัทยํอย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท   คณะกรรมการบริษัทมีการสํงบุคคล
เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทยํอย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได๎รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   

ได๎มีการน าผลการด าเนินงานของบริษัทยํอยทั้ง 3 บริษัท ที่ทางผ๎ูสอบบัญชีภายนอกได๎มีการตรวจทานแล๎ว 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส 
  ส าหรับการท ารายการอื่นที่มีความส าคัญ อาทิเชํน การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง หรือการได๎มา

หรือจ าหนํายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ๎ามี) จะด าเนินการผํานกลไกการก ากับดูแลอยํางเป็นระบบ โดยผํานคณะกรรมการ
ของบริษัทยํอยพิจารณาเพื่อเสนอให๎ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให๎คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ  และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อยํางเป็นระบบ  
9.4.2 ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทยํอยดังกลําว จะมีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายส าคัญตํอ
การด าเนินธุรกิจ เชํน  การลงทุนในโครงการอื่นๆ  

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช๎ข๎อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผ๎ูบริหาร และพนักงานในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูล 
รวมทั้งคูํสมรส และบุตรท่ียังไมํบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลําวดังนี้ 

- ก าหนดให๎ผ๎ูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตํอส านักงานก ากับหลักทรัพย์ และ ตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหํงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

- ห๎ามไมํให๎ผ๎ูบริหารหรือหนํวยงานที่ได๎รับทราบข๎อมูลภายใน เปิดเผยข๎อมูลภายในแกํบุคคลภายนอก   หรือ
บุคคลที่ไมํมีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง และไมํซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในชํวง 1 เดือน กํอนที่งบการเงินเผยแพรํตํอ
สาธารณชน  

และบริษัทโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ได๎มีการเผยแพรํและก าหนดเป็นตารางเวลา ชํวง
ระยะเวลา Silent Period การงดให๎ข๎อมูลที่มีนัยส าคัญ และชํวงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แจ๎ง
ให๎กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผ๎ูบริหารและบุคคลที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลส าคัญผํานทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให๎ทราบนโยบายวําด๎วยการซื้อขายโดยใช๎ข๎อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ทุกทํานที่เกี่ยวข๎องปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องและครบถ๎วน ในระหวํางปีท่ีผํานมากรรมการ และผ๎ูบริหารได๎
ปฏิบัติตามนโยบายอยํางเครํงครัด ไมํปรากฏวํามีการซื้อขายหุ๎นในชํวงที่ห๎ามเลย 

- บริษัท ได๎ก าหนดมาตรฐานการป้องกันการน าเข๎าข๎อมูลภายในไปใช๎เพื่อประโยชน์สํวนตัว  โดยการจ ากัด
จ านวนบุคคลที่จะทราบข๎อมูล  เพื่อป้องกันการเข๎าถึงข๎อมูลจากบุคคลภายนอก  พร๎อมทั้งมีการก าหนดสิทธิ
ในการรับทราบข๎อมูลส าหรับพนักงานในแตํละระดับ  ให๎เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทได๎
ก าหนดให๎พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข๎อตกลงการไมํเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นความลับ การไมํ
กระท าผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  และการไมํละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหมํจะ
ลงนามพร๎อมการลงนามในสัญญาวําจ๎าง 

บริษัทได๎ก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ไว๎ในคูํมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดย
บริษัทได๎แจ๎งแนวปฏิบัติดังกลําวให๎ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ   คณะผ๎ูบริหาร ท าหน๎าที่ติดตาม ดูแลการปฏิบัติให๎เป็นไป
ตามระเบียบ ข๎อบังคับ ตลอดจนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอยํางสม่ าเสมอ และเครํงครัด  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
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บริษัท และบริษัทยํอย จาํยคําตอบแทนการสอบบัญชี ให๎แกํ 
- ผ๎ูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผํานมามีจ านวนเงินรวม     --    บาท 

- ส านักงานสอบบัญชีที่ผ๎ูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข๎องกับผ๎ูสอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่
ผ๎ูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผํานมามีจ านวนเงินรวม       2,915,000      บาท  และจะต๎องจํายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงที่ยังให๎บริการ ไมํแล๎วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผํานมามีจ านวนเงินรวม     --    บาท 

2. ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยํอยจํายคําตอบแทนของงานบริการอื่น  
- ผ๎ูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที่ผํานมามีจ านวนเงินรวม       --      บาท และจะต๎องจาํยในอนาคตอันเกิด

จากการตกลงที่ยงัให๎บริการไมํแล๎วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผํานมามจี านวนเงินรวม      --      บาท 
- ส านักงานสอบบัญชีที่ผ๎ูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข๎องกับผ๎ูสอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชี

ดังกลําว ในรอบปีบัญชีที่ผํานมามีจ านวนเงินรวม       33,700      บาท และจะต๎องจาํยในอนาคตอนัเกิดจากการ
ตกลงที่ยงัให๎บริการไมํแล๎วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผํานมามีจ านวนเงนิรวม         --      บาท 

-     บริษัทอื่นใดที่มีความเกีย่วขอ๎งกับส านักงานสอบบัญชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย ดงักลําวในรอบปีบัญชีที่ผํานมามี  
      จ านวนเงินรวม       --        บาท และจะต๎องจาํยในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงัให๎บรกิารไมํแล๎วเสร็จใน 
       รอบบัญชีที่ผํานมา มีจ านวนเงินรวม        --        บาท 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practices – SET) 

1.  สิทธิของผู้ถือหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทให๎ความส าคัญในการดูแล และรักษาสิทธิของผู๎ถือหุ๎นทุกรายดังนี้   
1.   ให๎ข๎อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผ๎ูถือหุ๎นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอยํางชัดเจน และมีความถูกต๎อง

เพียงพอ ทันตํอเหตุการณ์อยํางเทําเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู๎ถือหุ๎น 

2.  ผ๎ูถือหุ๎นทุกรายได๎รับข๎อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ๎วน  เพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในทุกวาระเป็นการลํวงหน๎ากํอนวันประชุมผู๎ถือหุ๎นไมํน๎อยกวํา 14 วัน เกินกวําระยะเวลาที่ก าหนดไว๎
ตามกฏหมาย  อีกทั้งบริษัทได๎มีการเผยแพรํข๎อมูลบนเว็บไซด์ของบริษัท  ในเรื่องขอเชิญให๎ผ๎ูถือหุ๎นเสนอวาระการประชุม
สามัญผู๎ถือห๎ุนลํวงหน๎า โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทก าหนด และเผยแพรํข๎อมูลประกอบวาระการประชุมผ๎ูถือหุ๎นกํอนการ
จัดสํงเอกสาร  เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นมีเวลาศึกษาข๎อมูลดังกลําวได๎อยํางละเอียด   

3.  ในกรณีท่ีผ๎ูถือหุ๎นไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเอง ทางบริษัทเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นสามารถมอบฉันทะ
ให๎กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข๎ารํวมประชุมแทนตน และลงมติแทนได๎  โดยใช๎หนังสือมอบฉันทะที่ได๎จัดสํงไปพร๎อม
หนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได๎จัดท าหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผ๎ูถือหุ๎นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนน
ได๎ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และผ๎ูถือหุ๎นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผํานเว็บไซต์ของบริษัทได๎  
และบริษัทยังได๎จัดให๎มีอากรแสตมป์ไว๎บริการผ๎ูถือหุ๎นส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด๎วย  บริษัทยังให๎สิทธิแกํผ๎ูถือหุ๎นท่ีเข๎า
รํวมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล๎ว  สามารถออกเสียงลงคะแนนได๎ในวาระที่อยูํระหวํางการ
พิจารณา และยังไมํได๎มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแตํวาระท่ีได๎เข๎าประชุมเป็นต๎นไป เว๎นแตํที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นจะมี



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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ความเห็นเป็นอยํางอื่น 

 4.  กํอนวันประชุมผ๎ูถือหุ๎น  บริษัทเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ๎นนับรวมกันได๎ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 4 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎น
ประจ าปี 2561 และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดเพื่อเข๎าเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ โดยบริษัทเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นเสนอวาระและเสนอรายชื่อเพื่อเข๎ารับการเลือกตั้ งลํวงหน๎าตั้งแตํวันที่ 22 
กันยายน 2560 ‟ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560  

5.  ในปี 2560  บริษัทได๎จัดประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นประจ าปีผ๎ูถือหุ๎น ครั้งที่ 50  ในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดย
บริษัทได๎พิจารณาเห็นสมควรให๎จัดประชุมประจ าปีผ๎ูถือหุ๎น ครั้งที่ 50  ณ ห๎องประชุม ชั้น 30  อาคาร กสท โทรคมนาคม  ถ. 
เจริญกรุง   บางรัก   กรุงเทพฯ  เชํนเดียวกับในปี 2559  เนื่องจากสามารถรองรับจ านวนผ๎ูถือหุ๎นที่ให๎ความสนใจเข๎ารํวมประชุม
มากขึ้น  ซึ่งมีระบบขนสํงมวลชนและสถานท่ีส าหรับจอดรถเพียงพอส าหรับผ๎ูถือหุ๎น ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกให๎ผ๎ูถือหุ๎น
สามารถเข๎ารํวมประชุม และซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นตํางๆ  อยูํภายในห๎องประชุมเดียวกัน  ท าให๎การประชุมด าเนินไป
อยํางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทยังได๎จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให๎ผ๎ูถือหุ๎นได๎รับทราบ และเปิดโอกาสให๎
ผ๎ูถือหุน๎ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซื้อในราคาพิเศษอีกด๎วย   

6. ในวันประชุมผ๎ูถือหุ๎น  บริษัทจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ  เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสารผ๎ูถือหุ๎นลํวงหน๎า กํอนการประชุมมากกวํา 1 ชม.  และบริษัทได๎จัดให๎มีการลงทะเบียนโดยใช๎
ระบบบาร์โค๎ด  ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผ๎ูถือหุ๎นแตํละรายที่ได๎จัดพิมพ์ไว๎บนแบบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให๎ผ๎ู
ถือหุ๎นได๎รับความสะดวกในการประชุม และท าให๎ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยํางรวดเร็ว  นอกจากนี้ในการใช๎สิทธิออกเสียง
แตํละวาระได๎ใช๎วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผ๎ูถือหุ๎นเฉพาะบัตรยืนยันการลงทะเบียนเสียงที่ไมํเห็นด๎วย และงดออกเสียง  
เพื่อค านวนหักออกจากผ๎ูที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และส าหรับวิธีการนับคะแนน   บริษัทได๎ใช๎โปรแกรมการประชุมผ๎ู
ถือหุ๎น เป็นเครื่องมือชํวยนับคะแนนเพื่อให๎เกิดความถูกต๎อง  รวดเร็ว  สามารถประกาศผลคะแนนได๎ทันทีหลังจากจบการ
พิจารณาแตํละวาระ  โดยเมื่อจบการประชุมผ๎ูถือหุ๎นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได๎ 

7.  ในการประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นประจ าปี  จะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ  ได๎มีการชี้แจงให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบวําตามข๎อบังคับบริษัทในกรณีที่บุคคลผ๎ูได๎รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ านวนไมํเกินกวําจ านวนกรรมการที่จะพึงมีได๎ในการเลือกตั้งครั้งนั้น  โดยบริษัทได๎เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือ
หุ๎นเสนอชื่อบุคคลให๎เข๎ารับการเลือกตั้ง ลํวงหน๎า ตั้งแตํวันที่  22 กันยายน 2560 ‟ วันที่ 31 ธันวาคม  2560  และในวาระ
เลือกตั้งกรรมการได๎มีการให๎ผ๎ูถือหุ๎นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  

8.  ในการประชุมผ๎ูถือหุ๎นได๎จัดสรรเวลาให๎อยํางเหมาะสม และเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นแสดงความเห็น ข๎อเสนอแนะ 
หรือตั้งค าถามในวาระตํางๆ  อยํางอิสระกํอนการลงมติในวาระใดๆ  เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นได๎รับทราบข๎อมูลรายละเอียดในเรื่อง
ดังกลําวอยํางเพียงพอ  ทั้งนี้ในวาระที่ผ๎ูถือหุ๎นมีข๎อสังสัยหรือข๎อซักถาม ทางคณะกรรมการบริหารได๎ตอบข๎อซักถาม  พร๎อมทั้ง
ได๎เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข๎องบันทึกประเด็นซักถามและข๎อคิดเห็นที่ส าคัญไว๎  และเป็นผ๎ูให๎ค าตอบภายใต๎ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

9.  ก าหนดให๎มีวาระเกี่ยวกับคําตอบแทนของกรรมการบริษัท  โดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจาณาคําตอบแทนเป็นผ๎ูพิจารณาคําตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  ได๎ก าหนดคําตอบแทนกรรมการไว๎อยํางชัดเจน และ
โปรํงใส   เพื่อชี้แจงให๎ผ๎ูถือหุ๎นได๎ทราบจ านวน และประเภทของคําตอบแทนที่กรรมการแตํละคนได๎รับ  ซึ่งได๎มีการชี้แจงอยําง
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ละเอียดไว๎ในหัวข๎อ คําตอบแทนกรรมการบริษัท และผ๎ูบริหารของบริษัท ประจ าปี  2560 ของรายงานประจ าปีน้ีด๎วย 

10. ในการประชุมสามัญประจ าปีผ๎ูถือหุ๎นในปี 2560  บริษัทได๎พิจารณาตามล าดับในระเบียบวาระที่ได๎ก าหนดไว๎
ในหนังสือนัดประชุมที่ได๎สํงให๎ผ๎ูถือหุ๎นลํวงหน๎า  โดยไมํมีการเปล่ียนแปลงล าดับวาระดังกลําว  และไมํมีการขอให๎ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว๎ในหนังสือนัดประชุมผ๎ูถือหุ๎นแตํอยํางใด 

11.  หลังจากการประชุมสามัญประจ าผ๎ูถือหุ๎น และการประชุมวิสามัญผ๎ูถือหุ๎นเสร็จส้ินทุกครั้ง เลขานุการบริษัท
รํวมกับนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฏหมายอิสระของบริษัท
เข๎ารํวมประชุม และเป็นผ๎ูมีหน๎าที่จดบันทึกรายงานการประชุมอยํางชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  พร๎อมทั้งมีการ
เผยแพรํทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14  วัน นับจากวันประชุม และน าสํงส าเนารายงานการประชุมผ๎ูถือหุ๎นให๎ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่ก าหนด  มีการจัดท ารายงานการประชุมเสนอให๎ที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทรับรองในวาระแรก
ของการประชุมครั้งถัดไป  ทั้งนี ้ในการประชุมผู๎ถือหุ๎นในวาระที่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผํานมา  บริษัทได๎เปิด
กว๎าง และให๎ผ๎ูถือหุ๎นสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก๎ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให๎มีความละเอียดถูกต๎องมากที่สุดได๎  
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล๎วจะถูกจัดเก็บอยํางเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารของบริษัท ณ  ส านักงาน
เลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร๎อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมตํางๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบค๎นอ๎างอิง 

 

2.  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทได๎มีการด าเนินการให๎ผู๎ถือห๎ุน ทุกราย  ทุกกลํุม  ไมํวําจะเป็นผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ  ผ๎ูถือหุ๎นสํวนน๎อย  นักลงทุน
สถาบัน ได๎รับข๎อมูลของบริษัทที่ถูกต๎อง เพียงพอ ทันเวลา และเทําเทียมกันอยํางแท๎จริง ดังนี ้

การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
ผ๎ูถือหุ๎นสํวนน๎อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ๎งข๎อร๎องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผําน      e-mail: 

chank@singerthai.co.th ซึ่งเป็นอีเมล์โดยตรงของเลขานุการบริษัท และรายงานตรงตํอกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผ๎ู
พิจารณาด าเนินการให๎เหมาะสมในแตํละเรื่อง เชํน หากเป็นข๎อร๎องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
และหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข๎อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล๎วมีความเห็นวําเป็นเรื่องส าคัญที่มี
ผลตํอผ๎ูมีสํวนได๎เสียโดยรวมหรือมีผลตํอการประกอบธุรกิจของบริษัท  กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลําวตํอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู๎ถือหุ๎น 

อีกทั้ง บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์การให๎สิทธิผ๎ูถือหุ๎นสํวนน๎อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแตํงตั้ง
เป็นกรรมการลํวงหน๎าให๎คณะกรรมการอิสระ  พิจารณาก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎น เพื่อให๎โอกาสผ๎ู
ถือหุ๎น มีสํวนรํวมในการก ากบัดูแลบริษัท และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผ๎ูถือหุ๎น และผ๎ูมีสํวนได๎เสียทุกฝ่ายโดยให๎สิทธิผ๎ูถือหุ๎น    ทํานเดียวหรือหลายทํานที่มีหุ๎ นรวมกันไมํ
น๎อยกวํา ร๎อยละ 4 ของจ านวนหุ๎นที่ออกจ าหนํายแล๎วทั้งหมด เสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความ
เหมาะสมเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการบริษัท  กํอนการประชุมสามัญประจ าปีผ๎ูถือหุ๎น โดยบริษัทให๎เวลาในการเสนอวาระไมํ
น๎อยกวํา 3 เดือน กํอนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 

mailto:chank@singerthai.co.th
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ส าหรับการประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นประจ าปี 2560  บริษัทได๎น าหลักเกณฑ์ดังกลําวเผยแพรํบนเว็บไซต์ของบริษัท 
พร๎อมทั้งได๎แจ๎งไปกับหนังสือเชิญประชุมผ๎ูถือหุ๎น โดยมีระยะเวลาตามที่กลําวไปแล๎วนั้น  อยํางไรก็ตาม ไมํมีผ๎ูถือหุ๎นเสนอ
วาระการประชุมและไมํมีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกลําว 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดนโยบาย และการด าเนินการตํางๆ ดังนี ้
 บริษัทมีโครงสร๎างการถือหุ๎นที่ชัดเจน โปรํงใส ไมํมีการถือหุ๎นไขว๎กับผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ จึงไมํท าให๎เกิดความ

ขัดแย๎งทางผลประโยชน์ให๎แกํฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยได๎เปิดเผยโครงสร๎างการถือหุ๎นของบริษัท และบริษัทยํอย
ไว๎ในรายงานประจ าปีอยํางละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอยําง
ครบถ๎วน 

 มีการแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบอยํางชัดเจนระหวํางคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผ๎ูถือหุ๎น จึง
ท าให๎ปราศจากการก๎าวกํายหน๎าที่ความรับผิดชอบในระหวํางแตํละกลํุม  ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือ
ผ๎ูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสํวนได๎เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก าลังพิจารณา ผ๎ูมีสํวนได๎เสียนั้นก็จะไมํเข๎ารํวม
ประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให๎การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผ๎ูบริหารเป็นไปอยํางยุติธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของผู๎ถือห๎ุนอยํางแท๎จริง 

 การก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการใช๎ข๎อมูลภายในไว๎ในอ านาจด าเนินการ และข๎อบังคับพนักงาน
อยํางเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก าหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผ๎ูบริหารหรือพนักงานน าข๎อมูลภายในไป
เปิดเผยตํอสาธารณะ หรือน าไปใช๎ประโยชน์สํวนตน 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช๎ข๎อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ คณะผ๎ูบริหาร และพนักงานในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ
ข๎อมูล รวมทั้งคูํสมรส และบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลําว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวข๎อ “การดูแลเรื่อง
การใช๎ข๎อมูลภายใน” 

 

3.  บทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทมีการก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทจะด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตํอผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุก
ฝ่าย เพื่อประโยชน์รํวมกันอยํางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได๎ก ากับดูแลให๎มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได๎วํา
สามารถรับรู๎สิทธิของผ๎ูมีสํวนได๎เสียตํางๆ ทั้งที่ได๎ก าหนดไว๎ในกฏหมาย และที่ได๎ก าหนดแนวทางไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร
อยํางชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาล และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให๎มั่นใจได๎วําสิทธิดังกลําวได๎รับ
การคุ๎มครองและปฏิบัติด๎วยความเสมอภาค อยํางเครํงครัด ประกอบกับสภาวะทางสังคม ส่ิงแวดล๎อม และการด าเนินธุรกิจ
ที่เปล่ียนแปลงไป กลํุมผ๎ูมีสํวนได๎เสียมีความซับซ๎อนมากขึ้น และมีความคาดหวังสูงขึ้นในการที่จะได๎รับการปฏิบัติอยําง 
เป็นธรรมและมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฏิบัติตํอผ๎ูมี
สํวนได๎เสียจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากขึ้น  โดยได๎จัดกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎เสียรวมทั้งส้ินเป็น 12 กลํุม โดยมีแนวทางการ
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ปฏิบัติตํอผู๎มีสํวนได๎เสียกลํุมตํางๆ พอสรุปได๎ดังนี้ 

1)   ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่ก าหนดไว๎ในกฏหมายและข๎อบังคับบริษัท เชํน สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจ านวนหุ๎น สิทธิในการได๎รับใบหุ๎น สิทธิในการเข๎าประชุมผ๎ูถือหุ๎น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นอยํางอิสระในที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎น รวมถึงสิทธิที่จะได๎รับผลตอบแทนอยํางเป็นธรรมแล๎ว ยังได๎ให๎สิทธิผ๎ูถือหุ๎นในการ
เสนอแนะข๎อคิดเห็นตํางๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ๎าของบริษัทผํานกรรมการอิสระโดยทุกๆ ข๎อคิดเห็น
จะได๎รับการรวบรวมเพื่อเสนอให๎คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2)   พนักงาน  บริษัทให๎ความส าคัญกับพนักงานโดยถือวําเป็นทรัพยากรที่มีคํา และมุํงมั่นที่จะให๎พนักงานทุกคน
มีความภาคภูมิใจ และเชื่อมัน่ในองค์กร ในปีที่ผํานมาบริษัทได๎จัดท าโครงการตาํงๆ เพื่อสนับสนุน และเสริมสร๎างบรรยากาศ
การท างานรํวมกันเพื่อสร๎างสรรค์ส่ิงใหมํๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให๎พร๎อมส าหรับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังให๎
ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ โดยบริษัทจัดให๎พนักงานทุกระดับให๎มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี มาโดยตลอด   
สํวนในด๎านความปลอดภัย ได๎มีการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงาน  โดยจัดให๎มีการฝึกซ๎อมดับเพลิงและฝึกซ๎อมหนีไฟอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง  ทั้งที่อาคารส านักงานใหญํและ
คลังสินค๎าเป็นประจ าทุกปี  นอกจากนี้ทางบริษัท ได๎จัดท าป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย์  เพื่อ
มุํงเน๎นลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานให๎เป็นศูนย์ และในปีที่ผํานมาไมํมีการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน  รวมถึงได๎มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อมในการท างานให๎เหมาะสมกับการท างาน อีกทั้งได๎มีการสํงเสริมให๎พนักงาน ได๎รับ
ความรู๎ทางด๎านส่ิงแวดล๎อม โดยจัดให๎มีการอบรมพนักงาน  เพื่อให๎เกิดความตระหนักและน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม หรือเข๎าไปมีสํวนรํวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง  ใน
การอนุรักษ์แหลํงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

 3)   ลูกค้า บริษัทมีความมุํงมั่นที่จะให๎ผ๎ูใช๎สินค๎า และบริการได๎รับประโยชน์สูงสุดทั้งด๎านคุณภาพ และราคา
ตลอดจนมุํงพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน  โดยบริษัทเลือกจ าหนํายสินค๎าที่ได๎รับใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมทั้ง บริษัทจัดให๎มีศูนย์ให๎บริการข๎อมูลกลางทางโทรศัพท์ โดยเรียกวํา Call Center 
หมายเลขติดตํอ 0-2234-7171 ซึ่งเป็นหนํวยงานรับผิดชอบในการให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค๎าและบริการ ให๎ค าปรึกษา
เกี่ยวกับวิธีการแกป๎ัญหา และรับข๎อร๎องเรียน เพื่อให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจมากที่สุดในสินค๎า และบริการ รวมทั้งได๎มีการ
จัดตั้ง ศูนย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายดํวน หมายเลขโทรศัพท์ 0-818-404-555 เพื่อให๎บริการโดยตรงในการแจ๎งซํอมสินค๎า
เครื่องใช๎ไฟฟ้าให๎แกํลูกค๎าอีกด๎วย 

4)   คู่ค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขํงขันทางการค๎าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ
และค ามั่นที่ให๎ไว๎กับคูํค๎าอยํางเครํงครัด ซึ่งได๎ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

5)    คู่ธุรกิจ  บริษัทมีนโยบายในการดูแลคูํธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล๎อม ความปลอดภัยในการท างาน และ
ผลตอบแทนที่จะได๎รับนอกจากนี้ ยังสํงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู๎ทั้งในงาน และนอกงานของคูํ
ธุรกิจให๎สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6)   ผู้ร่วมลงทุน  บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู๎รํวมทุน และปฏิบัติตํอผู๎รํวมทุนทุกรายอยํางเป็นธรรม รวมทั้งให๎ความ
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รํวมมืออยํางดีกับผ๎ูรํวมทุน ทั้งนี้เพื่อให๎การด าเนินงานของกิจการรํวมทุนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการรํวม
ทุน 

7)   เจ้าหนี้  บริษัทได๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู๎ยืมเงินตามข๎อตกลง และหน๎าที่ที่พึงมีตํอเจ๎าหนี้ เชํน เจ๎าหนี้ทาง
ธุรกิจ และเจ๎าหน้ีทางการเงิน ซึ่งได๎ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ณ 
ปัจจุบัน บริษัทได๎ปฏิบัติตํอเจ๎าหน๎าที่ทุกรายอยํางเสมอภาค ไมํมีการค้ าประกันใดๆ ให๎กับเจ๎าหน้ีรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ  
นอกจากมีการค้ าประกันในหุ๎นกู๎ของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทยํอย  โดย บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) ถือหุ๎นร๎อยละ 99.99  

8)  ด้านสังคมและชุมชน   บริษัทด าเนินธุรกิจอยํางมีคุณธรรมตํอผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย และถือมั่นใน
อุดมการณ์การด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตํอสังคม เพื่อให๎เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุํงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร๎างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมด๎วยการ สร๎างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด๎านตํางๆ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาและสํงเสริมศักยภาพของเยาวชนและกลํุมแมํบ๎าน  ทางด๎านการสร๎างงาน  สร๎างอาชีพ 
รวมทั้งทางด๎านการศึกษา  อีกทั้งยังสํงเสริมให๎พนักงานของบริษัท มีสํวนรํวมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ท าประโยชน์
ให๎กับชุมชนและสังคม โดยผําน CSR Club by Singer 

9)  หน่วยงานราชการ  บริษัทให๎ความส าคัญกับหนํวยงานราชการในฐานะผ๎ูมีสํวนได๎เสีย โดยได๎ก าหนดแนว
ปฏิบัติ  เพื่อให๎พนักงานด าเนินการอยํางถูกต๎อง และเหมาะสม รวมถึงการให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานราชการ และการ
สนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ 

10)  สื่อมวลชน บริษัทให๎ความส าคัญกับการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารแกํส่ือมวลชน เพื่อให๎สามารถส่ือสารตํอไปยัง
สาธารณชนได๎อยํางถูกต๎อง และรวดเร็วทันตํอเหตุการณ์  

11)   คู่แข่ง  บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขํงขันทางการค๎าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด๎วยความเป็น
ธรรมภายใต๎กรอบของกฏหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  โดยในปีที่ผํานมาบริษัทไมํมีข๎อพิพาทใดๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับคูํแขํงทางการค๎า 

12)   ด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม โดยได๎
ตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน  การรักษาส่ิงแวดล๎อม และได๎มีการรณรงค์ให๎มีการใช๎อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  บริษัทได๎พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าอยํางตํอเนื่อง ดังนั้นสินค๎าที่บริษัทจ าหนํายจึงเป็นสินค๎าที่มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  ยิ่งไปกวํานั้น   ตู๎เย็นของซิงเกอร์ได๎พัฒนาอีกขั้นโดยใช๎น้ ายาท าความเย็นที่ไมํท าลายส่ิงแวดล๎อม
และไมํท าลายชั้นบรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซึ่งมีคําในการท าลายโอโซนเป็นศูนย์  

อีกทั้ง บริษัทได๎ปลูกจิตส านึก และสํงเสริมให๎พนักงานมีความรู๎ และมีสวํนรํวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อม รวมถึง
การฟ้ืนฟู และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผํานกิจกรรมตํางๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวข๎อ “ความ
รับผิดชอบตํอสังคม”  

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษัท ด าเนินธุรกิจและสํงเสริมให๎บุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ภายใต๎กฏหมายหรือข๎อก าหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
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ทางปัญญา  ไมํวําจะเป็นเครื่องหมายการค๎า  สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค๎า และทรัพย์สินทางปัญญาด๎านอื่นที่
กฏหมายก าหนด เชํน การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎อง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต๎องผํานการ
ตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ เทํานั้น  ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.วําด๎วยการ
กระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ได๎มีการประกาศเป็นค าเตือน และข๎อห๎ามไว๎บนหน๎า Desktop คอมพิวเตอร์ของ
พนักงานบริษัททุกคน   นอกจากนี้บริษัทฯได๎ก าหนดให๎พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข๎อตกลงการ ไมํเปิดเผย
ข๎อมูลที่เป็นความลับ การไมํกระท าผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  และการไมํละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย
พนักงานใหมํจะลงนามพร๎อมการลงนามในสัญญาวําจ๎าง 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุยชน 

 บริษัท สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให๎ธุรกิจของบริษัทเข๎าไปมีสํวนรํวมเกี่ยวข๎องกับการ
ลํวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชํน ไมํสนับสนุนการบังคับใช๎แรงงาน  ตํอต๎านการใช๎แรงงานเดก็ ให๎ความเคารพนับถือและปฏิบัติ
ตํอผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝ่ายด๎วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไมํเลือกปฏิบัติ  ไมํแบํงแยกถิ่นฐาน
ก าเนิด  เชื้อชาติ  เพศ อายุ  สีผิว ศาสนา  สภาพรํางกาย  ฐานะ  ชาติตระกูล 

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รับชั่น 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 203 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัตินโยบาย
ตํอต๎านคอร์รัปชั่น  พร๎อมทั้งบริษัทยังได๎มีการก าหนดเป็นนโยบายไว๎ในคูํมือผู๎บริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท หนังสือนโยบายไมํยอมให๎มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได๎เข๎ารํวมเป็นบริษัทที่ประกาศ
เจตนารมย์เป็นแนวรํวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจริต กับทางสมาคม
สํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข๎องกับการทุจริต การก าหนดนโยบาย 
จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการตํอต๎านการทุจริต  จัดให๎มีการส่ือสารนโยบายแนวทาง และการแจ๎งเบาะแสกรณีเกี่ยวข๎องหรือ
เห็นการทุจริต  โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษัทขึ้นมา   และได๎
ท าหนังสือแจ๎งรายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ให๎พนักงานทุกคนในองค์กรได๎ลงนามรับทราบไปแล๎ว  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัท มีชํองทางการส่ือสารให๎ผ๎ูมีสํวนได๎เสียสามารถจะแจ๎งแบะแส  ข๎อเสนอแนะ หรือข๎อร๎องเรียนกรณีเกี่ยวกับ
การทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของก านัล  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  การเลี้ยงรับรอง  หรือคําใช๎จําย
ที่เกินขอบเขตจ ากัด  ซึ่งไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท  และแนวทางปฏิบัติด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง  การให๎เงินบริจาคที่
ต๎องด าเนินไปอยํางโปรงใส เป็นธรรม ภายใต๎กฏระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทได๎มีการแจกระเบียบข๎อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท  ให๎แกํผ๎ูบริหารทุกทํานและถํายทอดสํู
พนักงานของบริษัททุกทําน  เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอยํางเครํงครัด   โดยเฉพาะพนักงาน
ฝ่ายขายและภาคสนาม  เพื่อให๎พนักงานบริษัททุกคนเข๎าใจ และปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัท มีการแตํงตั้งผ๎ูบริหารของบริษัทเป็นผ๎ูรับเรื่องร๎องเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการรํวมในการตรวจสอบ
ความถูกต๎องอยํางเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจัดให๎มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการรายงานที่โปรํงใส 
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และตรวจสอบได๎  เพื่อให๎ผ๎ูร๎องทุกข์หรือผ๎ูร๎องเรียนไว๎วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม  รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายการคุ๎มครองผ๎ูแจ๎งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และส าหรับผ๎ูที่แจ๎งแบะแสหรือข๎อร๎องเรียนที่เป็นพนักงาน  
ลูกค๎า หรือบุคคลที่รับจ๎างท างานให๎แกํบริษัท จะได๎รับการคุ๎มครองสิทธิตามกฏหมาย ซึ่งได๎มีการก าหนดรายละเอียดไว๎ใน
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและนโยบายการรับข๎อร๎องเรียน (WHISTLE – BLOWER POLICY) 

กรณีที่มีสํวนได๎เสียกลํุมตํางๆ  มีข๎อสังสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยวํามีการฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามกฏหมาย  
ระเบียบ ข๎อบังคับ หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  สามารถแจ๎งเบาะแสหรือร๎องเรียน  พร๎อมสํงรายละเอียดหลักฐานตํางๆ 
ได๎ที่ คณะกรรมการรํวมในการตรวจสอบความถูกต๎องอยํางเป็นธรรมของบริษัท   โดยคณะกรรมการรํวมในการตรวจสอบ
ความถูกต๎องอยํางเป็นธรรม จะด าเนินการสืบหาข๎อเท็จจริง และมีการรายงานสรุปประเด็นส าคัญให๎ผ๎ูบริหารของบริษัท 
พิจารณารับทราบ  ส าหรับชํองทางในการติดตํอมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการรํวมในการตรวจสอบความถูกต๎องอยํางเป็นธรรมของบริษัท 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตู๎ ปณ. 17 ท่ีท าการไปรษณีย์บางรัก   เขตบางรัก  กทม 10500 

e-mail : amnesty@singerthai.co.th 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา  บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

บริษัทก าหนดให๎การเผยแพรํข๎อมูล และการส่ือสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได๎จัดให๎มี
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ซึ่งเป็นหนํวยงานท่ีจะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นส่ือกลางระหวํางฝ่ายจัดการในการ
ส่ือสาร และเปิดเผยข๎อมูล และยังให๎ความส าคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ  เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบตํอการ
ตัดสินใจของผู๎ลงทุนและผ๎ูมีสํวนได๎เสียจึงมีความจ าเป็นที่ต๎องมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมํใชํทางการเงินให๎ถูกต๎องตามที่กฏหมายก าหนด  โดยมีสาระส าคัญครบถ๎วน
เพียงพอ เชื่อถือได๎ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข๎อมูลสารสนเทศผํานระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท  โดยยึดถือปฏิบัติตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข๎อบังคับตํางๆ ที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และหนํวยงานอื่นของ
รัฐ อยํางเครํงครัด และติดตามการแก๎ไขเปล่ียนแปลงอยูํอยํางสม ่าเสมอ  เพื่อให๎มั่นใจได๎วํากฎหมายกฏเกณฑ์ข๎อบังคับที่
บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต๎อง และเป็นหลักประกันให๎ผ๎ูถือหุ๎นเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจที่โปรํงใสถูกต๎องตรงไปตรงมา  
เชํน 

1.  เปิดเผยข๎อมูลการเงิน และข๎อมูลท่ีมิใชํข๎อมูลการเงินอยําง ถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลา 
2.  จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตํอรายงานทางการเงิน  และแสดงไว๎คูํกับรายงาน

ผ๎ูสอบบัญชีในรายงานประจ าปี 
3.  ก าหนดนโยบายให๎กรรมการและผ๎ูบริหารต๎องรายงานการมีสํวนได๎เสียของตน และบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นสํวนได๎เสียที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท  หรือบริษัทยํอยโดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี ้

mailto:amnesty@singerthai.co.th
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 รายงานเมื่อเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการหรือผ๎ูบริหารครั้งแรก 
 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงข๎อมูลการมีสํวนได๎เสีย 
 รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี 
 ในกรณีที่กรรมการพ๎นจากต าแหนํง และได๎กลับเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการใหมํโดยตํอเนื่อง  

กรรมการทํานน้ันไมํต๎องยื่นแบบรายงานใหมํหากไมํมีการเปล่ียนแปลงข๎อมูลการมีสํวนได๎เสีย 
 ให๎กรรมการและผ๎ูบริหารสํงแบบรายงานการมีสํวนได๎เสียแกํเลขานุการบริษัท และเลขานุการ

บริษัทจะต๎องสํงส าเนารายงานการมีสํวนได๎เสียนี้ให๎ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแตํวันที่ได๎รับรายงาน  พร๎อมทั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได๎มีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีสํวนได๎เสียในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  
5.  เปิดเผยข๎อมูลการปฏิบัติหน๎าที่ในคณะอนุกรรมการ และจ านวนครั้งการเข๎าประชุมเป็นรายบุคคล 
6.  เปิดเผยโครงสร๎างการด าเนินงาน และการลงทุนในบริษัทยํอย และบริษัทรํวมอยํางชัดเจน 
7.  เปิดเผยข๎อมูลคําตอบแทนที่กรรมการแตํละคนได๎รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็น

รายบุคคล 
8.  เปิดเผยนโยบายการจํายคําตอบแทนแกํกรรมการและผ๎ูบริหารระดับสูง  รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ

จ านวนคําตอบแทนที่กรรมการได๎รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดตํางๆ 
9.  เปดิเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดล๎อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
10.  รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
11.  เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส าคัญตําง ๆ และผลกระทบที่มีตํอโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข๎อมูลสารสนเทศ

ผํานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎น นัก
ลงทุน ส่ือมวลชน และผ๎ูเกี่ยวข๎องได๎รับทราบข๎อมูลท่ีถูกต๎อง ทั่วถึง และโปรํงใส  

 
และสืบเนื่องจากการที่บริษัทได๎ให๎ความส าคัญในเรื่องการเปิดเผยข๎อมูล และความโปรํงใสเป็นหนึ่งในปัจจัย

ส าคัญของการด าเนินธุรกิจ  จึงเป็นผลให๎ในปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ได๎รับรางวัล 
Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษัทจดทะเบียนด๎านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ” (Best Investor Relations Awards) 
จากตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  2  ปีติดตํอกัน และส าหรับปี 2559  บริษัทได๎รับรางวัลดีเดํน ด๎านนักลงทุนสัมพันธ์              
(Outstanding  Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย   

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กรของบริษัท ได๎ท าหน๎าที่ติดตํอส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน    นักลงทุน
รายยํอย ผ๎ูถือหุ๎น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางเทําเทียมและเป็นธรรม  โดยหากผ๎ูถือหุ๎น
ต๎องการข๎อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตํอโดยตรงที่  ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร  e-mail : 
chank@singerthai.co.th  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4777 ตํอ  4727    ซึ่งในปี 2560  ได๎มีการจัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎
กรรมการผ๎ูจัดการใหญํ และกรรมการ ผ๎ูอ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได๎พบปะกับนักลงทุนรายยํอย        นักลงทุน
สถาบัน และนักวิเคราะห์ อยํางสม ่าเสมอ โดยได๎น าเสนอผลการด าเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบายและ
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วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และได๎เข๎ารํวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 
(Opportunity Day) เพื่อน าเสนอข๎อมูลผลประกอบการของบริษัท  ตลอดจนแนวโน๎มในอนาคตสรุปได๎ดังนี้ 

 จัดกิจกรรม เพื่อให๎กรรมการผ๎ูจัดการใหญํ ได๎พบปะนักลงทุนรายยํอย  เพื่อชี้แจง ส่ือสาร และสร๎างความ
เข๎าใจที่ถูกต๎อง บนแนวทางการด าเนินธุรกิจ และข๎อมูลท่ัวไปของบริษัท 

 Company  Visit  ตํางๆ ตลอดจนการตอบข๎อซักถามจาก นักวิเคราะห์  นักลงทุน โดยตรงผํานทางอีเมล์
และโทรศัพท์อยํางสม ่าเสมอ 

 

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด๎วยบุคคลซึ่งมีความรู๎ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผ๎ูมีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบายของบริษัท โดยรํวมกับผ๎ูบริหารระดับสูงวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะส้ัน  ระยะยาว 
ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผ๎ูบริหารระดับสูงให๎เป็นไปตามแผนที่วางไว๎
อยํางเป็นอิสระ   

 คณะกรรมการได๎จัดให๎บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามการ
ด าเนินการในเรื่องดังกลําวอยํางสม่ าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วยกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาตํางๆ ของธุรกิจจ านวน  8  ทําน 
โดยเป็นกรรมการตัวแทนที่มาจากผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ จ านวน 2 ทําน กรรมการที่เป็นผ๎ูบริหาร จ านวน 2 ทําน และกรรมการที่
เป็นอิสระ จ านวน 3 ทําน  บริษัทมีการถํวงดุลของคณะกรรมการอยํางมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับความเป็นอิสระในการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทไมํเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร  
เพื่อเป็นการแบํงแยกหน๎าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงานประจ า ประธานกรรมการบริษัท ไมํมี
ความสัมพันธ์ใดๆ  กับฝ่ายจัดการ 

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน๎าที่ในฐานะกรรมการบริษัท  ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได๎
ก าหนดให๎การด ารงต าแหนํงกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ของกรรมการแตํละทํานมีจ านวนไมํเกิน 5 บริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได๎ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทอื่นของผ๎ูบริหาร โดยก าหนดให๎
กํอนที่ผ๎ูบริหารทํานใด จะไปด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทอื่นใด  จะต๎องแจ๎งให๎คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้ ต๎องไมํเป็นกรรมการในบริษัท  ที่ด าเนินธุรกิจสภาพอยํางเดียวกับบริษัทหรือเป็นการแขํงขันกับกิจการของบริษัท  
โดยปัจจุบันกรรมการผ๎ูจัดการใหญํ และผ๎ูบริหารระดับสูงของบริษัทไมํได๎ด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
และบริษัทอื่น  ยกเว๎นแตํบริษัทยํอยที่ทาง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือห๎ุนร๎อยละ 99.99 เทํานั้น 

บริษัทได๎จัดให๎มีขอบเขตอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดตํางๆ (Charter) เพื่อ
ก าหนดหน๎าที่และความรับผิดชอบตํางๆ และได๎เปิดเผย (Charter) ดังกลําวไว๎ในเว็ปไซด์ของบริษัทด๎วย นอกจากนั้น
คณะกรรมการ ได๎มีการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยใช๎แบบประเมิน
มาตรฐานที่ทางตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยจัดท าขึ้น และได๎มีการสรุปผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ให๎กรรมการทุกทํานรับทราบ เพื่อจะได๎น าผลการประเมินใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุงตํอไป 
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คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น  บริษัทมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดสํงหนังสือเชิญประชุม
พร๎อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให๎คณะกรรมการลํวงหน๎า กรรมการทุกทํานสามารถแสดงความเห็นได๎อยํางเป็นอิสระ
และไมํขึ้นกับบุคคลหรือกลุํมบุคคลใด ในปี 2560 ที่ผํานมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ิน จ านวน 5 ครั้ง โดยเป็น
การประชุมที่ก าหนดไว๎ลํวงหน๎าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 ครั้ง ในการประชุมแตํละครั้งได๎มีการจัดสํงเอกสารประกอบ
วาระการประชุม ในแตํละวาระสํงให๎กับกรรมการบริษัทแตํละทํานลํวงหน๎าอยํางน๎อย 3 - 5 วันท าการ  เพื่อให๎กรรมการ
บริษัทมีเวลาศึกษาข๎อมูลในเรื่องตํางๆ อยํางเพียงพอ และบริษัทมีการประชุมผู๎ถือหุ๎นในปี 2560 จ านวน 1 ครั้ง (โดยการเข๎า
รํวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 ของกรรมการแตํละทําน ได๎น าเสนออยูํในหัวข๎อ “โครงสร๎างการจัดการ”)  

ในการพิจารณาเรื่องตํางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน๎าที่ประธานในที่ประชุมได๎เปิดโอกาสให๎กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได๎อยํางอิสระ ทั้งนี ้การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให๎ถือมติของเสียงข๎างมาก โดยให๎กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสํวนได๎เสียจะไมํเข๎ารํวมประชุม  และ/หรือไมํใช๎สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
หากคะแนนเสียงเทํากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ ขาดในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให๎ความส าคัญ ในเรื่องรายการระหวํางกัน และเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความ
ขัดแย๎งด๎านผลประโยชน์ของผ๎ูเกี่ยวข๎องอยํางรอบคอบเป็นธรรม และโปรํงใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข๎อมูลในเรื่องดังกลําว
อยํางครบถ๎วน ในกรณทีี่กรรมการบริษัทคนหน่ึงคนใดมีสํวนได๎เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการท่ี
มีสํวนได๎เสียจะต๎องไมํมีสํวนรํวมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นเมื่อส้ินสุดการประชุม  เลขานุการบริษัทรํวมกับบริษัท ที่ปรึกษา
กฎหมาย ซีเอ็มที จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฏหมายอิสระของบริษัทเข๎ารํวมประชุมด๎วยทุกครั้ง และเป็นผ๎ูมีหน๎าที่จดบันทึก
รายงานการประชุมและความคิดเห็นของกรรมการอยํางชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อจัดท ารายงานการประชุม
เสนอให๎ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป  และให๎ประธานกรรมการบริษัทลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต๎อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแก๎ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให๎มี
ความละเอียดถูกต๎องมากที่สุดได๎  รายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองแล๎วจะถูกจัดเก็บอยํางเป็นระบบในรูปแบบของ
เอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ ส านักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร๎อมกับเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมตํางๆ เพื่อสะดวกในการสืบค๎นอ๎างอิง 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมมีการสํงเสริมให๎มีการฝึกอบรม และให๎ความรู๎แกํผ๎ูเกี่ยวข๎องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
เชํน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผ๎ูบริหาร เลขานุการบริษัท หนํวยงานตรวจสอบภายใน และผ๎ูประสานงานตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต๎น เพื่อให๎มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง และท างานอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเลขานุการ
บริษัทรํวมกับสํวนฝึกอบรมของบริษัท  เป็นผ๎ูจัดท าทะเบียนประวัติการเข๎ารํวมอบรมของคณะกรรมการ และผ๎ูบริหาร  พร๎อม
ทั้งน าเสนอหลักสูตรท่ีเหมาะสมตํอกรรมการแตํละทําน  เพื่อพิจารณาเข๎ารํวมอบรมและสัมมนา 
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให๎ในกรณีท่ีบริษัทมีกรรมการเข๎าใหมํ   บริษัทมีนโยบายให๎มีการจัดการปฐมนเิทศ รวมทัง้
จัดเตรียมเอกสารและข๎อมูลท่ีเปน็ประโยชน์  เพื่อแนะน าลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกจิของบริษัท   พร๎อมทั้งจัด
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ให๎กรรมการใหมํมีการประชุมพบปะกับทางคณะกรรมการบริหาร  และทีมผ๎ูบริหารระดับสูง เพื่อรับทราบข๎อมูล แนวทาง
ปฏิบัติ  ในสํวนของกรรมการบรษิัทและข๎อมูลของบริษัท  รวมทั้งจัดใหม๎ีการเข๎าเยีย่มชมคลังสินคา๎และสาขาของบริษัท  
กํอนที่กรรมการใหมจํะเขา๎รํวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท  บริษัทยังสนับสนุนให๎กรรมการใหมเํข๎ารับการอบรมหลักสตูร
จาก สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  เพื่อเป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการ 
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10.  ความรับผิดของต่อสงัคม 

10.1 นโยบายและแนวทางการด าเนนิงานดว้ยความรับผิดชอบตอ่สังคม  
1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยํอย  ได๎มี
การก าหนดเป็นนโยบายของบริษัท โดยให๎ความส าคัญตํอสิทธิของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลํุม ไมํวําจะเป็นผ๎ูมีสํวนได๎เสีย
ภายใน ได๎แกํพนักงานและผ๎ูบริหารของบริษัท หรือผ๎ูมีสํวนได๎เสียภายนอก ได๎แกํลูกค๎า เจ๎าหน้ี ภาครัฐและหนํวยงานอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข๎อง รวมถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดล๎อม ซึ่งไมํเพียงแตํเฉพาะตามที่กฏหมายก าหนดเทํานั้น แตํยังรวมถึงการไมํกระท า
การใดๆ ที่เป็นการละเมิด/ลิดรอนสิทธิของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย เหลํานั้นด๎วย โดยก าหนดแนวทางด๎านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้ 

   นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
1. ได๎ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ  เพื่อเพิ่มความโปรํงใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให๎แกํผ๎ูถือหุ๎น    

ผ๎ูลงทุนและผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  โดยได๎ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  พร๎อมทั้งให๎
ความส าคัญตํอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  ก ากับดูแลฝ่ายบริหารให๎ด าเนินการตาม
นโยบายอยํางมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์ของผู๎ถือห๎ุน 

2. เคารพสิทธิของผ๎ูถือหุ๎นในการได๎รับข๎อมูลที่จ าเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเทําเทียมกัน  และจะเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร๎อมข๎อมูลสนับสนุนที่ถูกต๎องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

3. จัดให๎มีระบบ ซึ่งให๎ความมัน่ใจวําผ๎ูถือหุ๎น ทุกราย จะได๎รับการปฏิบัติอยํางเทําเทียมกันในการประชุมผู๎ถือหุ๎น 

   แนวทางเกี่ยวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
1. พนักงานต๎องหลีกเลี่ยงการขัดแยง๎ระหวาํงผลประโยชน์สํวนตัวและผลประโยชน์ของบริษทัในการติดตํอกับคูํ

ค๎าและบุคคลอื่นใด 
2. พนักงานต๎องอุทิศตนและเวลาให๎แกํกิจการของบริษัทอยํางเต็มที่   ในกรณีมีความจ าเป็นต๎องท างานอื่น  

เพื่อเพิ่มพูนรายได๎หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาท างาน งานน้ันต๎องอยูํในลักษณะดังตํอไปนี้ 

 ไมํเป็นการกระทบกระเทือนตํองานในหน๎าที่ของตน 

 ไมํฝ่าฝืนกฏหมายหรือขัดตํอความสงบเรียบร๎อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 ไมํมีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท 

 ไมํขัดตํอผลประโยชน์ของบริษัท 

 ไมํเป็นการน าความลับของบริษัทไปใช๎ 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   

บริษัทได๎ก าหนดเป็นนโยบายไว๎ในคูํมือผู๎บริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไมํ
ยอมให๎มีการทุจริต ( Zero Tolerance Policies)  อีกทั้งบริษัทได๎เข๎ารํวมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวรํวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการทุจริต ทางสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)  และได๎รับการรับรอง
เป็นสมาชิกของแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านทุจริตโดยสมบูรณ์แล๎ว   
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3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได๎รับ ในการที่จะมีความสุขในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นสํวนหนึ่ง

ของสังคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นๆ  การเคารพสิทธิ
มนุษยชนเป็นส่ิงส าคัญตํอความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม   

บริษัทจึงให๎ความส าคัญตํอการเคารพสิทธิมนุษยชน และได๎ตระหนักในคุณคําของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่
จะให๎พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร    จึงได๎สํงเสริมบรรยากาศการท างานอยํางมีสํวนรํวมและมอบโอกาส
ความก๎าวหน๎าในสายอาชีพอยํางเทําเทียมกัน โดยพนักงานจะได๎รับการพัฒนาสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความสามารถอยําง
ทั่วถึงและตํอเนื่อง เพื่อการสร๎างคุณคําและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต๎แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี ้

   ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม  
1.  การปฏิบัติตํอพนักงานทุกคนด๎วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณคําแหํงความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอยํางเทํา

เทียมกัน  
2.  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส าเร็จของบริษัทด๎วยหลักคุณธรรม 

หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ  เพื่อให๎ได๎ “คนดี” และ “คน
เกํง” ที่มีทัศนคติสอดคล๎องกับงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยค านึงถึงคุณสมบัติของแตํละต าแหนํง 
คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข๎อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นแกํงาน และไมํมีข๎อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อ
ชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์สํวนบุคคล 

3.  ก าหนดระบบการจํายคําตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแกํ
พนักงานและครอบครัว โดยจะค านึงถึงโครงสร๎างเงินเดือนท่ีสอดคล๎องกับภาวการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจ และ
การปรับขึ้นคําจ๎างพิจารณาจากความส าเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานความอุตสาหะของพนักงานในปี
ที่ผํานมา  

4.  สนับสนุนสํงเสริมให๎พนักงานได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ทั้งทางด๎านความสามารถหลักของธุรกิจ  
ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน  โดยสนับสนุนทั้งทางด๎าน
งบประมาณและเวลาในการพัฒนาอยํางสม่ าเสมอตํอเนื่อง  เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน เปิด
โอกาสให๎พนักงานก๎าวหน๎าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให๎เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และ
มีความรู๎ในการท างาน 

5.   เสริมสร๎างบรรยากาศในการส่ือสารที่ดี ที่จะน ามาซึ่งความสัมพันธ์อันดี  และประสิทธิภาพในการท างาน
รํวมกัน 

6.  สํงเสริมและเปิดโอกาสให๎พนักงานมีชํองทางส่ือสารในการเสนอแนะและร๎องทุกข์ในเรื่องคับข๎องใจ  เกี่ยวกับ
การท างาน ความเป็นอยูํ และสิทธิสวัสดิการผํานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  โดย
ข๎อเสนอแนะตํางๆ จะได๎รับการพิจารณาอยํางจริงจังและก าหนดวิธีการแก๎ไขเพื่อให๎เกิดประโยชน์แกํทุกฝ่าย 
และสร๎างความสัมพันธ์อันดีในการท างานรํวมกัน 

7.   สํงเสริมและเปิดโอกาสให๎พนักงานทุกระดับชั้น  ในการได๎ไปทัศนศึกษายังตํางประเทศ  เพื่อเปิดโอกาส   
โลกทัศน์และมุมมองในการท างานและเสริมสร๎างประสบการณ์ชีวติ  รวมทั้งน ามุมมองหรือองคค์วามรู๎ที่ได๎รับ
มาปรับใช๎กับการท างาน 
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   ด้านการล่วงละเมิด 
1. ผ๎ูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให๎เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไมํพึงกระท าใดๆ อันเป็นการไมํ

เคารพนับถือผู๎บังคับบัญชา 
2. พนักงานทุกคนต๎องไมํกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไมํวําจะเป็นทางวาจา หรือการกระท าตํอ

ผ๎ูอื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางรํางกายและจิตใจ 

4.   การปฏิบัติตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรวําเป็นก าลังส าคัญในการรํวมผลักดันองค์กรให๎ไปสํูวิสัยทัศน์และ
พันธกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล๎องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ   ดังนั้น บริษัท  จึงมีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรใหมํๆ ท่ีมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร๎อมที่จะเข๎ามารํวมงานกับบริษัท  ควบคูํ
ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยูํแล๎ว  ให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะตํางๆ เพิ่มขึ้น  สามารถท างานรํวมกันเป็นทีม 
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความรักความผูกพัน  อันจะบรรลุไปสํูเป้าหมายของบริษัทได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และที่ส าคัญเหนือส่ิงอื่นใด ที่บริษัทมุํงเน๎นมาโดยตลอด คือการให๎พนักงานท างานอยํางมีความสุข  มีความรักและความ
ภาคภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหนึ่งขององค์กร    

   ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ 
บริษัทยึดหลักการบริหารคําจ๎างดว๎ยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมตอํการครองชีพอยํางเป็นสุข มีการสนับสนุน

เงินในรูปแบบของเงินชํวยเหลือและเงินกูส๎วัสดิการตํางๆ รวมถึงสวัสดิการทางด๎านอื่น อีกมากมาย เชํน เครื่องแบบพนักงาน  
การตรวจสุขภาพประจ าปี การทํองเที่ยวประจ าปี ฯลฯ ควบคูํกับการสํงเสริมให๎พนักงานมีดุลยภาพในการด าเนินชีวิตการ
ท างานและชีวิตสํวนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
บริษัทให๎ความส าคัญกับการคุ๎มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  โดยได๎มีการดูแลการ

ด าเนินงานของบริษัทไมํให๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติตํอพนักงานทุกคนด๎วยความเทําเทียม
กัน เปิดโอกาสให๎พนักงานสามารถร๎องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอตํอผ๎ูบังคับบัญชา  บริษัทยังได๎จัดเตรียมตู๎หรือกลํอง
รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตลอดจนข๎อร๎องเรียนอื่นๆ ไว๎ภายในบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให๎พนักงานได๎แสดงความคิดเห็น
และข๎อร๎องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  น าข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตลอดจนข๎อ
ร๎องเรียนอื่นๆ ที่มีพนักงานแสดงความคิดเห็นและข๎อร๎องเรียนไว๎  มาน าเสนอผ๎ูบริหาร ในวันที่มีการประชุมผ๎ูบริหารพบ
พนักงานเป็นประจ า ในทุกๆ เดือน 

   ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
     บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอยํางเป็นระบบ ส าหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ และมีการ
จัดกระบวนการพัฒนาพนักงานให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชํน การสอนงาน  (Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job 
training) การเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) และเป็นสํวนหนึ่งขององค์กร 

   ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 
  บริษัทให๎การสนับสนุนและสํงเสริมให๎พนักงานทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ เพื่อสังคมและส่ิงแวดล๎อม (CSR)  
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โดยก าหนดเป็นนโยบายให๎แตํละหนํวยงานและสาขาของบริษัท ท่ีมีอยูํทั่วประเทศ ได๎มีสํวนรํวมแสดงพลังในการท าความดี 
ตอบแทนและให๎ความชํวยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ   โดยได๎มีการจัดตั้ง CSR Club ที่เกิด
จากการรวมตัวของพนักงานท่ีมีจิตอาสา รํวมกันบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่ิงแวดล๎อม   

5.  ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฏหมายแล๎ว บริษัทยังมีนโยบายให๎พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน๎าที่ตามหลัก

จริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับลูกค๎าหรือคูํค๎า ดังนี ้

   ลูกค้า 
1.  มุํงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีตํอลูกค๎าอยํางเครํงครัด  มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได๎ 
2.  มุํงมั่นที่จะให๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนถูกต๎อง ทันเวลา และสํงเสริมการส่ือสารสร๎างความสัมพันธ์ กับลูกค๎าอยําง

ตํอเนื่อง 

   คู่ค้าและคู่สัญญา 
1.  มุํงมั่นในการจัดหาสินค๎าและบริการอยํางมีมาตรฐาน ภายใต๎หลักการแขํงขันบนฐานข๎อมูลที่เทําเทียมกัน มี

หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูํค๎าและคูํสัญญา จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให๎มีระบบ
การจัดการและติดตามเพื่อให๎มั่นใจวํามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยํางครบถ๎วนและป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา  และมีหลักการการจํายเงินให๎แกํคูํค๎าและ
คูํสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกัน 

2.  มุํงมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคูํค๎าและคูํสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค๎าหรือบริการท่ีคูํควรกับมูลคําเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

3.   ห๎ามพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสํวนตัวจากคูํค๎าและคูํสัญญา 
6.   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ควบคูํไปกับ
การดูแล ชํวยเหลือและรํวมสร๎างสรรค์สังคมไทยอยํางยั่งยืนเป็นส าคัญ  โดยบริษัทได๎เล็งเห็นวํา การฝึกอาชีพให๎กับ
สังคมไทยเป็นรากฐานที่ส าคัญของสังคม จึงรํวมพัฒนา สํงเสริม และให๎การสนับสนุนด๎านการฝึกอาชีพให๎แกํนักเรียน 
เยาวชนและกลํุมแมํบ๎าน รวมถึงผ๎ูต๎องขังหญิง อยํางตํอเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ สร๎างงาน  สร๎างอาชีพ  ที่ทางบริษัท
รํวมกับหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ สร๎างงาน  สร๎างอาชีพ  

7.   การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
บริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาส่ิงแวดล๎อม และได๎มีการรณรงค์ให๎มีการใช๎

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบตํอสังคมอยํางหน่ึง  บริษัทได๎พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้า
อยํางตํอเนื่อง  ดังนั้นสินค๎าที่บริษัทจ าหนํายจึงเป็นสินค๎าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกวํานั้น ตู๎เย็นของซิงเกอร์ได๎
พัฒนาอีกขั้นโดยใช๎น้ ายาท าความเย็นที่ไมํท าลายส่ิงแวดล๎อม และไมํท าลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON CFC”  คือสาร 
“C-Pentane” ซึ่งมีคําในการท าลายโอโซนเป็นศูนย์  

เนื่องจากบริษัทไมํมีโรงงานผลิตสินค๎า แตํใช๎วิธีการส่ังซื้อสินค๎าด๎วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) จากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และหลีกเล่ียงการส่ังซื้อสินค๎าจากผ๎ูผลิตที่ไมํมีคุณภาพ โดย
บริษัทมีหนํวยงานตรวจสอบคุณภาพสินค๎า (Quality Assurance) เพื่อคัดกรองสินค๎าให๎ได๎ตามมาตรฐาน  และบริษัทมี
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นโยบายเลือกโรงงานท่ีให๎ความส าคัญในเรื่องผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและในเรื่องตํางๆ ท่ีกลําวมาข๎างต๎น 
ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอยํางมีคุณภาพ  เพื่อเป็นประโยชน์ตํอสังคมโดยรวมและผ๎ูบริโภค

อยํางตํอเนื่อง  อีกทั้งบริษัท  ยังมีการรณรงค์ให๎พนักงาน น ากระดาษที่ใช๎แล๎วน ามา Reused ใช๎อีกด๎านหนึ่ง รวมถึงให๎มีการ
คัดแยกขยะและการน ากลํองกระดาษบรรจุภัณฑ์มาใช๎ใหมํ 

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

ซิงเกอร์  คือ ผ๎ูผลิตชั้นน าในด๎านจักรเย็บผ๎า เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค๎นคิด
นวัตกรรมใหมํๆ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช๎งานงําย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเดํนหลายประการ  เพื่อสนอง
ความต๎องการของผู๎ท่ีชื่นชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร๎อย   อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความช านาญ ที่จะสอน
งานด๎านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด๎วยจักรเย็บผ๎าซิงเกอร์  โดยเรามีความพร๎อมที่จะด าเนินการสอนชิ้นงานและจัด
ฝึกอบรม ตามโครงการสร๎างงาน  สร๎างอาชีพ ให๎กลํุมเยาวชนและกลํุมแมํบ๎าน  รวมถึงผ๎ูต๎องขังหญิงอยํางตํอเนื่อง  

10.2  การด าเนินงานและรายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 

“ซิงเกอร์”  นับตั้งแตํกํอตั้งบริษัท  เราได๎แบํงปันความสุขสํูสังคมไทยอยํางสม่ าเสมอ  ควบคูํกับการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค๎าและการบริการท่ีเป็นเลิศจนถึงวันน้ี 

พันธกิจของเราคือต๎องการยกระดับคณุภาพชีวติคนไทยให๎เป็นสังคมแหํงความสุข  จึงเกิดโครงการและกจิกรรมอัน
เป็นประโยชน์ทั้งตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อมภายใต๎แนวคิด “การแบํงปันอยํางสร๎างสรรค์  ด๎วย
ความผูกพันท่ีมีตํอชุมชนโดยมุํงมั่นพัฒนาเพื่อก๎าวไปข๎างหน๎าด๎วยกัน” ด๎วยแนวคิดสูํการสร๎าง
งาน สร๎างอาชีพให๎คนไทย ด๎วยการพัฒนาคนในท๎องถิ่นมาเป็นผ๎ูแทนขายของบริษัท  เพื่อให๎
สอดคล๎องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยูํ และสํงเสริมการสร๎างงานให๎คนในท๎องถิ่น 

ปัจจุบันบริษัทได๎จัดตั้ง  “CSR Club ” เพื่อให๎พนักงานทุกคนได๎มีสํวนรํวมสํงเสริม
สังคมและส่ิงแวดล๎อม โดยมีสัญลักษณ์ “CSR Club ” คือ ต๎นไม๎ ซึ่งเปรียบเสมือน การรํวมแรง 
รํวมกาย รํวมใจของพนักงานซิงเกอร์ ที่เริ่มต๎นดูแลจากต๎นกล๎าเล็กๆ หมั่นดูแล รดน้ า พรวนดิน ใสํปุ๋ย จนกลายเป็นต๎นไม๎
ใหญํท่ีมั่นคง แข็งแรง ออกดอก ออกผล สามารถยืนต๎นอยูํได๎อยํางยั่งยืน  เปรียบเสมือนกับที่บริษัทได๎ให๎ความส าคัญในการ
สํงเสริม สนับสนุนด๎านสังคม ส่ิงแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง จนกระทั่งทุกชุมนุม ส่ิงแวดล๎อม สามารถพึ่งพาตนเองได๎ และ
เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน  

 
ความรับผิดชอบตอ่สังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)  

ความรับผิดชอบตํอสังคมในด๎านนี้ คือ การด าเนินธุรกิจด๎วยความรับผิดชอบ ได๎มีการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินงานด๎วยความรับผิดชอบตํอสังคม  ไมํวําจะเป็นการดูแลผ๎ูมีสํวนได๎เสียทุกกลํุม ทั้งผ๎ูถือหุ๎น ลูกค๎า ผ๎ูบริโภค  คูํค๎า  
อยํางเหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั้งมีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางโปรํงใส  ตระหนักในความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Corporate Governance) ในสํวนของพนักงานนั้น  บริษัทได๎ดูแลพนักงาน  โดยยึดหลักการบริหารคําจ๎างด๎วย
ความเป็นธรรม  มีความเหมาะสมตํอการครองชีพอยํางเป็นสุข  มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินชํวยเหลือและเงินกู๎
สวัสดิการตํางๆ  รวมถึงสวัสดิการทางด๎านอื่นๆ อีกมากมาย เชํน เครื่องแบบพนักงาน  การตรวจสุขภาพประจ าปี  การ
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ทํองเที่ยวประจ าปี ฯลฯ  ควบคูํกับการสํงเสริมให๎พนักงานมีดุลยภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตสํวนตัว  ตาม
แนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างนิสัยการออมให๎กับพนักงาน  บริษัทได๎เข๎า
รํวมโครงการ Happy Money  ของทางตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  เพื่อให๎พนักงานได๎มีวินัยทางด๎านการเงินและมี
หลักในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาทางการเงินให๎กับพนักงาน  
นอกจากนี้ ยังให๎พนักงานมีสํวนรํวมในการชํวยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช๎พลังงานและรํวมกันบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมและส่ิงแวดล๎อม   

 
ความรับผิดชอบตอ่สังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

ความรับผิดชอบตํอสังคมด๎านน้ี เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยได๎ให๎
การสนับสนุนและสํงเสริมให๎พนักงานทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ   เพื่อสังคมและส่ิงแวดล๎อม  โดยก าหนดเป็น
นโยบายให๎แตํละหนํวยงานและเครือขํายสาขาของบริษัทที่มีอยูํทั่วประเทศ   ได๎มีสํวนรํวมแสดงพลังในการท าความดี ตอบ
แทนและให๎ความชํวยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท๎องถิ่นและระดับประเทศ    โดยได๎ก าหนดขอบขํายประเด็นปัญหา
สังคม เพื่อเป็นแนวทางด าเนินกิจกรรม โดยแบํงเป็น 5 ประเภทใหญํๆ ได๎ดังนี้  

1. ด๎านการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
2. ด๎านการสํงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว   
3. ด๎านการชวํยเหลือสังคมในการชวํยบรรเทาความเดือดร๎อนท่ีได๎รับจากภัยธรรมชาติ 
4. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในท๎องถิ่น 
5. ด๎านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
6.  

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน  

ได๎มุํงมั่นท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาและสํงเสริมการศึกษาแกํเด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสให๎มีการศึกษา และได๎รับ
การอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตส านึกที่ดตีํอสังคม   สํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาเดก็และเยาวชนโดยอาศัยชุมชน  มีสํวนรํวมปลูก
จิตส านึกการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช๎ทรัพยากรอยํางสอดคล๎องเข๎ากับวิถีชีวิตพื้นบ๎านและภูมิปัญญาไทย  สํงเสริมให๎เกิด
การกระจายทางดา๎นการศึกษาและลดชํองวํางความแตกตํางระหวํางสังคมเมืองกับสังคมชนบท  โดยในปี  2560  บริษัท ได๎
จัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อเป็นการสํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน   ดังนี้ 

1. รํวมบริจาคสิ่งของในกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
2. บริจาคสินค๎าและบริจาคเงิน  ให๎กับสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิตํางๆ 
3. โครงการ สัมมาชีพศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนใต๎  
4. กิจกรรมสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ให๎กับเยาวชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ. พุทธมณฑล จ.

นครปฐม  
 

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว  
 มีสํวนรํวมในการสํงเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให๎พนักงานใช๎เป็นแหลํงรวมจิตใจ สร๎างความสามัคคี  ในองค์กร  
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และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให๎อยูํคูํกับคนไทย เชํนประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีทางพระพุทธศาสนา
ตํางๆ  และกิจกรรมตํางๆ  ที่ตกทอดมาถึงในปัจจุบันนี้ เชํน  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีการถวายเทียนพรรษา  ประเพณี
ทอดกฐิน  และยังมีการจัดกิจกรรมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถาบันครอบครัว ได๎แกํ 

1. ทอดกฐินสามัคคี ณ อาศรมวิริยะธรรม บ.ซับหินแก๎ว ต.จันทึก อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา  
2. ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ๎านทําคอยนาง อ.ปรางค์กูํ จ.ศรีสะเกษ  

3. ทอดกฐนิสามคัค ีณ วดัโกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 
4. พิธีถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดพุทธาธวิาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา   

 
3. ด้านการช่วยเหลอืสังคมในการช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ  

 ได๎มีความหํวงใยกับสังคม  และได๎มีสํวนรํวมในการชํวยเหลือผ๎ูประสบสาธารณภัย หรือภัยที่เกิดกับคนหมูํมาก 
เชํน อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ   ซึ่งกํอให๎เกิดความเสียหายแกํชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
อยํางตํอเนื่องตลอดมา  ไมํวําจะเป็นการชํวยเหลือในรูปการบริจาคเงินหรือส่ิงของ  

 
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในท้องถิน่ 
 ได๎มีสํวนสนับสนุนและสํงเสริมในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในท๎องถิ่นมาอยํางตํอเนื่อง อันจะน าไปสํูการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนในระยะยาว   โดยการสร๎างอาชีพและสํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีงานท า  สํงผลให๎วิถีชีวิตของคนในท๎องถิ่น มี
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้นและมีความสะดวกสบายมากขึ้น  โดยไมํต๎องเข๎ามาท างานในสังคมเมือง       มีการเปิดรับพนักงานที่อยูํ
ในพ้ืนท่ี  เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมให๎คนในท๎องถิ่นมีงานท า  พร๎อมกับการเปล่ียนรูปแบบธุรกิจไปสํูสินค๎าที่สร๎างอาชีพ และ
รายได๎ เชํน  สินค๎าประเภทตู๎แชํ  ตู๎ขายสินค๎าแบบหยอดเหรียญ ประกอบด๎วย ตู๎เติมเงินโทรศัพท์มือถือ  ตู๎ เติมน้ ามัน ตู๎ช าระ
คําอุปโภคและบริโภค เป็นต๎น  เพื่อชํวยสร๎างอาชีพ  สร๎างรายได๎อยูํกับบ๎าน  ด๎วยราคาที่เข๎าถึงและซื้อหาได๎ 

 
5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ได๎ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคูํไปกับการดูแล 
ชํวยเหลือและรํวมสร๎างสรรค์สังคมไทยอยํางยั่งยืนเป็นส าคัญ  โดยบริษัทได๎เล็งเห็นวํา การฝึกอาชีพให๎กับสังคมไทยเป็น
รากฐานที่ส าคัญของสังคม จึงรํวมพัฒนา สํงเสริม และให๎การสนับสนุนด๎านการฝึกอาชีพให๎แกํนักเรียน เยาวชนและกลํุม
แมํบ๎าน รวมถึงผ๎ูต๎องขังหญิง อยํางตํอเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ สร๎างงาน  สร๎างอาชีพ  ที่ทางบริษัทรํวมกับหนํวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร๎างงาน  สร๎างอาชีพ นับถึงปัจจุบันมีจ านวนดังนี้  

1. การจดักิจกรรมใหก๎ับทางเรือนจ า ในปี 2560  มีดงันี้:- 

 เรือนจ าอ าเภอแมํสอด  อ.แมํสอด  จ.ตาก  

 เรือนจ าอ าเภอนาทวี อ.นาทวี  จ.สงขลา 

 เรือนจ ากลางอุบลราชธานี  อ.เมอืง จ.อุบลราชธาน ี

 เรือนจ าจังหวัดนราธวิาส อ. เมือง จ.นราธิวาส 

การจัดท าโครงการ กิจกรรม  สร๎างอาชีพ  ท่ีเข๎าไปท าในเรือนจ านั้น   บริษัทได๎รํวมกับโครงการ  “ก าลังใจ”  ในพระ
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ด าริ พระเจ๎าหลานเธอ  พระองค์เจ๎าพัชรกิติยาภา   ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความชํวยเหลือแกํผ๎ูที่ต๎องการโอกาสใ น
สังคมไทย  เริ่มต๎นจากกลํุมผู๎ต๎องขังที่เป็นสตรีมีครรภ์  โดยพระเจ๎าหลานเธอฯ ทรงโปรดประทานความชํวยเหลือจากทุนสํวน
พระองค์และโปรดฯ  ให๎วิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  โดยความรํวมมือจากกรมราชทัณฑ์  เข๎าไปด าเนินการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต  ให๎ความรู๎ด๎านสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ  ซึ่งการด าเนินงานนับได๎วําบรรลุเป้าหมายที่ทรงด าริไว๎ทุก
ประการ 

จากผลส าเร็จดังกลําว ท าให๎ทรงด าริวํานําจะขยายขอบเขตความชํวยเหลือไปยังกลํุมอื่นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ  ให๎
กระทรวงยุติธรรมถวายงานในการให๎ความสนับสนุนแกํโครงการเพื่อเผยแพรํผลงานและแนวคิดให๎ขยายเป็นวงกว๎างออกไป  
โดยยังคงมุํงเน๎นไปยังกลุํมผู๎ต๎องขังหญิง แตํเพิ่มเรื่องการฝึกอาชีพในด๎านตํางๆ  เพื่อให๎มีโอกาสในการเข๎าสํูสังคมภายนอก
หลังจากที่พ๎นโทษ ไมํให๎กลับไปสํูวังวนของการกระท าผิด  ซึ่งทางบริษัทได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดท าโครงการ
ดังกลําว ที่จะเป็นการเสริมสร๎างอาชีพและเปิดโอกาสให๎กับผ๎ูที่ต๎องการโอกาส เพื่อฝึกฝนตนเองในการฝึกหัดการตัดเย็บ
ชิ้นงานประดิษฐ์ 

ในการน้ีทางบริษัท ได๎จัดสํงครูผ๎ูสอนพร๎อมด๎วยสมาชิก ท่ีมีความช านาญทางด๎านน้ีเข๎าไปอบรมในเรื่องการตัดเย็บ
ชิ้นงานประดิษฐ์ เสริมสร๎างให๎มีทักษะและความช านาญ เพื่อน าไปประกอบอาชีพอิสระได๎ภายหลัง เพื่อจะคืนคนดีให๎สังคม 
รวมถึงยังได๎สํงชํางบริการเข๎าไปตรวจเช็ค ซํอมแซมจักรเย็บผ๎าที่มีอยูํในเรือนจ าเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎อยํ างเต็มที่   โดย
งานน้ีได๎สร๎างรอยยิ้มและความประทับใจให๎กับผ๎ูเข๎ารับการอบรมเป็นอยํางมาก 

2. การจดักิจกรรมใหก๎ับกลุํมแมํบา๎นและชุมชน ในปี  2560   มีดังนี:้- 

 กลุํมแมํบ๎านวังทอง หมูํที่ 22 ต.วังทําชา๎ง อ.กบินทร์บุร ี จ.ปราจีนบุรี 
3. การจัดกิจกรรมให๎กับกลํุมแมํบ๎าน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต๎ (รํวมกับทางมูลนิธิพระดาบส)  ในปี  2560 มี

ดังนี:้- 

 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี  อ.เมือง   จ.ปัตตานี 
4.  โครงการจติอาสา ประดษิฐด์อกไม๎จันทร์พระราชทาน โดยการสํงตัวแทนพนักงานเข๎ารวํมเรียนร๎ูการประดษิฐ์    
     ดอกไม๎จันทน์พระราชทานกับส านักพระราชวัง เพื่อน าส่ิงที่ได๎รบัการเรียนมาถํายทอดใหก๎ับผ๎ูที่สนใจ ดังนี้:-  

      กิจกรรม “หน่ึงดอกไม๎ น๎อมอาลัย แทนดวงใจ ถวายในหลวง” ณ อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก    
      กรุงเทพฯ 

5.  กิจกรรมปลูกป่าเพื่อสังคมและส่ิงแวดล๎อม โดยการจัดกจิกรรมรํวมกับผ๎ูน าชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ณ อําง   
     เก็บน้ าห๎วยน้ าใส ต าบลลานขอํย อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดั พัทลุง 
6.  การจัดกิจกรรมให๎กับกลุํมผู๎พิการ ในปี  2560   มีดังนี:้- 

      ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 

เพื่อเป็นการสร๎างโอกาสให๎ผ๎ูด๎อยโอกาส  ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาผู๎ด๎อยโอกาส คนพิการ และผ๎ูมีรายได๎น๎อยให๎ได๎รับ
การฝึกอาชีพ และการพัฒนาตนให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางภาคภูมิใจ  โดยทางบริษัทได๎จัดสํงครูสอนการตัด
เย็บพร๎อมด๎วยสมาชิก ท่ีมีช านาญทางด๎านเย็บผ๎า เข๎าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์ชิ้นงานให๎  และ
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได๎ชิ้นงานตํางๆ  ที่สามารถน าไปจ าหนําย เป็นสินค๎า  OTOP  ให๎กับหนํวยงาน  เพื่อให๎เกิด
รายได๎ส าหรับผ๎ูด๎อยโอกาส และกลุํมคนพิการ  
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ในการน้ีทางบริษัท ได๎รํวมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ได๎จัดท าโครงการเสริมสร๎างคน
พิการท างานในหนํวยงาน  โดยรับคนพิการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานคนพิการในโครงการนี้ทั้งส้ิน 
12 คน  สังกัดในสํวนงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท  จะมีหน๎าที่ในการเย็บชิ้นงาน  และชิ้นงานที่ได๎นั้น จะน ามาเป็น
สินค๎าที่ระลึกของบริษัท  เพื่อจะได๎น ามาใช๎เป็นของขวัญ ของช ารํวย ของที่ระลึกของบริษัทใช๎ในเทศกาลตํางๆ  รวมถึงจะมี
การขายสินค๎านั้นๆ  ในอนาคตอีกด๎วย  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได๎ให๎กลํุมคนพิการ และท าให๎คุณภาพชีวิตดีขึ้น  และมีความ
มั่นคงมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้บริษัท  คือ ผ๎ูน าในด๎านจักรเย็บผ๎า ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค๎นคิด
นวัตกรรมใหมํๆ  รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช๎งานงําย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเดํนหลายประการ  เพื่อสนอง
ความต๎องการของผู๎ท่ีชื่นชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร๎อย   อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความช านาญ ที่จะสอน
งานด๎านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด๎วยจักรเย็บผ๎าซิงเกอร์  โดยเรามีความพร๎อมที่จะด าเนินการสอนชิ้นงานและจัด
ฝึกอบรม ตามโครงการสร๎างงาน  สร๎างอาชีพ ให๎กลํุมเยาวชนและกลํุมแมํบ๎าน  รวมถึงผ๎ูต๎องขังหญิง อยํางตํอเนื่อง  

สถานศึกษาหรือหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ที่สนใจท าโครงการ  สร๎างงาน สร๎างอาชีพ รํวมกัน เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพ  ทักษะอาชีพ ให๎กับกลํุมเยาวชนและกลํุมแมํบ๎าน รวมถึงผ๎ูด๎อยโอกาสที่ถูกละเลยการจ๎างงานและวํางงาน
ให๎มีโอกาส มีรายได๎ สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวไมํเป็นภาระของสังคม   อีกทั้งเป็นการน าไปสํูการพัฒนาชุมชนให๎
เข๎มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและชุมชนตํอไป  ทางบริษัทยินดีและมีความพร๎อมที่จะชํวยเหลือสังคมรํวมกัน  
ติดตํอมายัง สํวนกิจกรรมเพื่อสังคม  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  โทรศัพท์  0-2352- 4777 ตํอ 4202 หรือ
ทาง E-mail : PansamaneeP@singerthai.co.th  เพื่อท าส่ิงดีๆ ให๎สังคมรํวมกัน  

10.3  การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน่  

 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยํอย  ออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกัน
การมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการคอร์รัปชั่น โดยได๎ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องให๎สอดคล๎องกับนโยบายตํอต๎านการ
คอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) และให๎มีผลบังคับใช๎กับคณะกรรมการ, ผ๎ูบริหาร และพนักงานทุกคนของ    ซิง
เกอร์  โดยนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันการมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการคอร์รัปชั่น ได๎รวบรวมแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องที่อาจจะถูกใช๎เป็นชํองทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น, ชํองทางการแจ๎งเบาะแสและข๎อสงสัย  การฝึกอบรมและการ
ส่ือสาร การเปิดเผยตํอบุคคลภายนอก  การประเมินความเส่ียง การรายงานผลและการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้
เพื่อให๎เกิดความมั่นใจวํา  ผ๎ูบริหารและพนักงานทุกคน สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง และเหมาะสมแตํละสถานการณ์ 

 โดยบริษัทได๎เข๎ารํวมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านการ
ทุจริต และ ในการประชุมของคณะกรรมการแนวรํวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านทุจริต ประจ าไตรมาส 4/2558  
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได๎มีมติให๎การรับรอง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวรํวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตํอต๎านทุจริต โดยใบรับรองดังกลําวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให๎การรับรอง 

 การด าเนินการการป้องกันการมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการคอร์รัปชั่นที่บริษัทด าเนินการไปแล๎ว ได๎แกํ 

1. ก าหนดให๎พนักงานทุกคน มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยํางซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นของ
จรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน พร๎อมทั้งปลูกฝังให๎กับพนักงานใหมํที่เข๎ามาปฏิบัติงานกับ
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บริษัท 
2. จัดให๎มีการประเมินความเส่ียงด๎านการทุจริต เป็นประจ าพร๎อมกับการประเมินความเส่ียงประจ าปี 
3. บริษัท ได๎ก าหนดนโยบายตํอต๎านการคอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) พร๎อมทั้งก าหนด

บทลงโทษอยํางเด็ดขาด ส าหรับพนักงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. จัดให๎มีการฝึกอบรมและการส่ือสาร ให๎ผ๎ูบริหารและพนักงานรับทราบ ถึงนโยบายตํอต๎านการคอร์รัปชั่น 

รวมถึงการปฐมนิเทศให๎แกํพนักงานใหมํ เพื่อให๎พนักงานมีความเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรการตํอต๎าน
คอร์รัปชั่น 

5. จัดให๎มีชํองทางการรับเรื่องร๎องเรียนเบาะแสการมีสํวนรํวมในการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีชํองทางรับเรื่อง
บุคคลภายนอกและพนักงานภายใน  โดยเรื่องที่ได๎รับการร๎องเรียนจะถูกน าไปสืบหาข๎อเท็จจริง และ
ข๎อมูลของผ๎ูแจ๎งเบาะแสจะถูกเก็บไว๎เป็นความลับ 

ทั้งนี้ รายละเอยีดนโยบายมีการเปิดเผยไวใ๎นเว็บไซต์อยาํงเป็นทางการของบริษัท  เพื่อให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รับทราบ 
นโยบายตํอตา๎นการคอร์รัปชั่น (ANTI – CORRUPTION POLICY)  ของบริษัทอยํางทั่วถึง ซึง่สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกี่ยวกับนโยบายตํอตา๎นการคอรร์ัปชั่นของบริษัทได๎ที่    
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. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด๎วยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยก าหนด จ านวน 3 ทําน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน๎าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทให๎มีความ
ถูกต๎อง เชื่อถือได๎ มีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางเพียงพอ  ตลอดจนปฏิบัติตามกฏหมายและข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง  รวมทั้งสอบ
ทานให๎บริษัท  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ก าหนดให๎ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงตํอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผ๎ูจัดการใหญํ  และได๎มีการแตํงตั้ง นายณรงค์เดช   เกตุสงคราม เป็นผ๎ูจัดการตรวจสอบภายใน โดย
มีคุณสมบัติตามข๎อมูลและประวัติ (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน๎างานผ๎ูตรวจสอบภายใน) ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวํา นายณรงค์เดช   เกตุสงคราม เป็นผ๎ูที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําวได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ หากมีการแตํงตั้ง ถอดถอน และโยกย๎ายหัวหน๎างานผ๎ูตรวจสอบภายใน จะต๎องได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 
3 ทําน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด๎วยได๎มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข๎อมูลจาก
ฝ่ายบริหาร และผ๎ูตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แล๎วสรุปได๎วําจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด๎าน
ตํางๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารข๎อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวํา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษัทได๎จัดให๎มีบุคลากรอยํางเพียงพอที่จะด า เนินการตามระบบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยํอยให๎สามารถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทและบริษัทยํอย จากการท่ีกรรมการหรือผ๎ูบริหารน าไปใช๎โดยมิชอบหรือโดยไมํมีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย๎งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อยํางเพียงพอแล๎ว 

ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข๎ออื่น คณะกรรมการเห็นวําบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล๎วเชํนกัน แตํ
ขอให๎บริษัทไปด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงขององค์กร ERM (Enterprise Risk Management )ให๎เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น บริษัทได๎จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Committee) เพื่อเข๎ามารับผิดชอบในการตรวจสอบ
การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงที่เกิดขึ้นในองค์กร ด๎วยการแตํงตั้ง Risk Owners จากหัวหน๎าของแตํละหนํวยงาน 
เพื่อพิจารณาและระบุความเส่ียงที่เกิดขึ้นในหนํวยงานที่แตํละทํานดูแลรับผิดชอบแล๎วน ามาเสนอให๎คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงพิจารณารํวมกันเพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงเหลํานั้นให๎เหมาะสม พร๎อมกับให๎มีการติดตามการ
บริหารความเส่ียงดังกลําว แล๎วจึงน ามารายงานผลการบริหารดังกลําวให๎คณะกรรมการตรวจสอบ  ( Audit Committee) 
ได๎รับทราบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได๎ให๎ความส าคัญกับบัญชีทุจริตที่เกิดขึ้นของบริษัท จึงได๎ขอให๎ผ๎ูสอบบัญชีของ
บริษัท น าเสนอข๎อมูลในเชิงลึกในการประชุมทุกไตรมาส  พร๎อมทั้งมอบหมายให๎ผ๎ูตรวจสอบภายในและผ๎ูจัดการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร ติดตามข๎อมูลบัญชีทุจริตที่เกดิขึ้น สรุปถึงสาเหตุ ผลกระทบตํางๆ และแนวทางการแก๎ไข โดยละเอียดและ
น าเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ ผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจ ากัด ซึ่งเป็นผ๎ูตรวจสอบงบการเงินราย
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ไตรมาสและประจ าปี 2560 ได๎ให๎ความเห็นในรายงานสอบบัญชีวํา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข๎างต๎นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุํมบริษัทและบริษัท ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผล
การด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต๎องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  221  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข๎ารํวม
ประชุมด๎วยได๎พิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซักถามข๎อมูลจากคณะฝ่ายจัดการ ได๎ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได๎มีการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 
1/2560  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561  แล๎วสรุปได๎วําคณะกรรมการบริษัทไมํมีความเห็นท่ีตํางไปจากรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่เสนอมา 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได๎มีการเน๎นการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให๎ระบบการควบคุมภายในมีการ
ปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
บริษัทมีการจัดโครงสร๎างองค์กรที่เอื้อตํอการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร  และการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการท างานอยํางชัดเจน และสามารถวัดผลได๎ มีการตั้งเป้าหมายงาน
ที่เหมาะสม และค านึงถึงความเป็นไปได๎ของเป้าหมายที่วางไว ๎ข๎อก าหนดเกี่ยวกบัจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติส าหรับ
ฝ่ายบริหาร และพนักงานในเรื่องความขัดแย๎งของผลประโยชน์กับกิจการ นโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในธุรกรรม
ด๎านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการก าหนดนโยบาย และแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีค านึงถึงความเป็นธรรมตํอลูกค๎าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด๎วย 

2. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได๎มีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้งภายนอก และภายในที่อาจมีผลกระทบตํอการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น มีการติดตามสถานการณ์ตํางๆ อยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 
เพื่อที่จะก าหนดมาตรการและกลยุทธ์ตํางๆ เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร และพนักงานทุกทํานรับทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อลดความ
เส่ียงให๎อยูํในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได๎  ทั้งนี้บริษัทยังได๎มีมาตรการควบคุมความเส่ียงด๎านสินเชื่อโดยมีศูนย์อนุมัติ
เครดิตกํอนขายสินค๎า เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดจากลูกค๎าที่มีคุณภาพไมํดี และมีการตรวจสอบบัญชีลูกค๎าอยําง
สม่ าเสมอ สํงผลให๎บัญชีลูกหน้ีของบริษัทมีคุณภาพดี  

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษัทมีการก าหนดอ านาจหน๎าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแตํละระดับไว๎อยํางชัดเจน และเหมาะสม 

มีการแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี  และข๎อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สิน รวมทั้งมีมาตรการที่รัดกุมในการท าธุรกรรมตํางๆ กับผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ กรรมการ ผ๎ูบริหาร หรือผ๎ูที่เกี่ยวข๎องกับ
บุคคลดังกลําว เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ และท าให๎เกิดความโปรํงใสในการท างาน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทให๎ความส าคัญตํอระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข๎อมูล เพื่อให๎ข๎อมูลที่ส่ือสารออกไปเป็นข๎อมูลที่มี
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 ส่วนที่ 2- หน้าที่ 72 

คุณภาพ และเพียงพอตํอการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะผ๎ูบริหาร ผ๎ูถือหุ๎น ผ๎ูลงทุน และผ๎ูที่เกี่ยวข๎องในการพิจารณา
เรื่องตํางๆ นอกจากนี้บริษัทยังได๎ใช๎นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตํางๆ ของครั้งกํอนอยํางเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได๎  มีการจัดท า
หนังสือเชิญประชุมพร๎อมเอกสารประกอบการประชมุ  รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎น
เสนอตํอคณะกรรมการบริษัท และผ๎ูถือหุ๎น แล๎วแตํกรณีให๎พิจารณากํอนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตามที่
กฏหมายก าหนด นอกจากนี้บริษัทยังได๎ประชาสัมพันธ์ขําวสารของบริษัทให๎กับบุคคลภายนอก และพนักงานภายในบริษัท
ทราบผํานทางชํองทางตํางๆ เชํน ทางส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นต๎น เพื่อให๎ทราบถึงการท างานของบริษัทอยํางชัดเจนด๎วย 

5. ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารวําเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว๎

หรือไมํ และจัดให๎มีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในวํามีความเหมาะสม  และปฏิบัติอยําง
สม่ าเสมอหรือไมํ โดยผํานหนํวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบตํอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแก๎ไขข๎อบกพรํองที่เกิดขึ้น และรายงานผลการแก๎ไขภายในระยะเวลาอันควร และฝ่าย
บริหารจะต๎องรายงานตํอคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การทุจริต เหตุการณ์ที่มีความนําสงสัย การ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฏหมาย และการกระท าผิดที่อาจมีผลกระทบตํอชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัท 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2560 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด๎วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยก าหนดจ านวน 3 ทําน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทําน ดังนี้ 

1. นายลักษณะน๎อย พึ่งรัศมี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต   กรรมการตรวจสอบ 

และนายสุพจน์  อนุตรวิโรจน์กุล   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎ปฏิบัติงานตามหน๎าที่และความรับผิดชอบตามที่ได๎ก าหนดไว๎ในกฏบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ส าหรับการก ากับดูแลงบการเงินรวมของ

บริษัท ให๎มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ สอบทานให๎บริษัทมีรายงานทางการเงินอยําง

ถูกต๎องและเพียงพอ และได๎จัดให๎มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ

ตามกฏหมายวําด๎วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางเพียงพอ ให๎ความเห็นในการคัด เลือกและ

เสนอแตํงตั้งผ๎ูสอบบัญชีของบริษัท ให๎บริษัทจัดท ารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส รวมทั้งหน๎าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได๎ปฏิบัติงานอยําง

มีอิสระและไมํมีข๎อจ ากัดในการได๎รับข๎อมูล พร๎อมมุํงเน๎นให๎บริษัทมีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อัน

ได๎แกํการปฏิบัติตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย มีความโปรํงใสยุติธรรม เชื่อถือได๎ สามารถตรวจสอบได๎ ตลอดจนมีระบบการ

ถํวงดุลอ านาจ อันน าไปสํูประโยชน์สูงสุด ไมํเพียงแตํส าหรับผ๎ูถือหุ๎น แตํยังรวมถึงพนักงาน และผ๎ูที่มีสํวนเกี่ยวข๎องอื่นๆ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได๎เข๎ารํวมประชุมกับผ๎ูตรวจสอบภายใน ผ๎ูตรวจสอบบัญชีภายนอกจากบริษัท 
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เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พร๎อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเข๎ารํวมประชุมตามวาระอันควร รวม 4 ครั้ง อีกทั้งยังให๎มีการ

ประชุมรํวมกับผ๎ูตรวจสอบบัญชีภายนอก  โดยไมํมีฝ่ายบริหารเข๎ารํวมประชุมด๎วย  เพื่อสอบถามรายงานทางการเงิน และ

เปล่ียนข๎อคิดเห็น และให๎ข๎อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ท้ังในด๎านการวิเคราะห์ถึงที่มาของข๎อมูลในงบการเงินรายไตรมาสและ

งบการเงินประจ าปี  2560  อยํางเป็นอิสระ เพื่อให๎รายงานทางการเงินได๎จัดท าอยํางถูกต๎องตามหลักการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางเพียงพอ และมิได๎มีการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดแย๎งกับข๎อบัญญัติของกฏหมาย พร๎อม

ทั้งได๎มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตํอคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่ มีการประชุม ซึ่ง

สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ได๎ดังตํอไปนี้ 

-  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีกํอนท่ีจะน าเสนอให๎คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

-  สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน 

- ติดตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลที่จะน ามาใช๎กับบริษัท พร๎อม

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับงบการเงนิของบริษัท โดยเฉพาะอยํางยิ่ง TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ซึ่ง

บริษัทได๎ให๎ความส าคัญเป็นอยํางมาก โดยได๎ท าการวําจ๎างผ๎ูเชี่ยวชาญส าหรับการจัดท าโมเดลเพื่อน ามาใช๎

ในการปฏิบัติและเพื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดวําจะได๎รับหากมีการปรับใช๎ ซึ่งมีก าหนดการณ์แล๎วเสร็จ

ภายในปี 2561 นี ้

-  ติดตามการด าเนินการของฝา่ยบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผู๎สอบบัญชีภายนอก – 

KPMG ที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบในการปฏิบัตงิานในแตํละปีของบริษัท 

- ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร๎อมทั้งให๎ค าแนะน าเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุง 

วิธีการตรวจสอบ การจัดท ารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล๎องกับ

ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน 

- ติดตามผลการด าเนินงานของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด และ บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด พร๎อมทั้ง

ให๎ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ 

- พิจารณาการตดิตามรายการท่ีทุจริต ที่เกิดขึ้นในฝ่ายภาคสนามในชํวงระยเวลาป ี2560 และให๎ข๎อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการควบคุมก ากับภายในเพื่อแก๎ไขและป้องกันได๎อยํางเหมาะสมทุกสถานการณ์  

- พิจารณาระบบการควบคุมภายใน เพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่อาจจะเกิดกับองค์กร  

ตลอดจนให๎ค าแนะน าคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารความเส่ียงให๎ถูกต๎อง และเหมาะสม

ด๎วย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล๎องกับผ๎ูสอบบัญชีวํางบการเงิน และการเปิดเผยข๎อมูลทางการเงินของ

บริษัทเพียงพอ และถูกต๎องตามที่ควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นวํา บริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ แตํก็จะต๎องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให๎รัดกุม และมีระบบการ
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ควบคุมภายในที่ดีขึ้นกวําปัจจุบัน  เพื่อรองรับกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมํฟื้นตัว ซึ่งอาจท าให๎เกิดความเสียหายกับบริษัทได๎  

และไมํพบข๎อบกพรํองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส าคัญพร๎อมได๎มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และ

ข๎อก าหนดของหนํวยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข๎องอยํางเหมาะสม 

ส าหรับรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได๎เสนอตํอคณะกรรมการบรษิัท ให๎เสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นให๎

แตํงตัง้นางสาวพรรณทิพย์  กุลสันติธ ารงค์ และ/หรือผ๎ูสอบบัญชีทํานอื่น แหํง บริษัท เคพเีอ็มจ ี ภูมิไชย จ ากัด เป็นผ๎ูสอบ

บัญชีของบริษัท 

                                                                                       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
        ………. ลงลายมือชื่อ…………. 

                                                                                                             (นายลักษณะน๎อย  พึ่งรัศมี) 
                                                                                                                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                           วันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2561 
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12. รายการระหว่างกัน  
รายการท่ีส าคัญกับกิจการท่ีเกีย่วข๎องกนั ดังที่แสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข๎อที่ 

4 ส าหรับงบการเงินงวดปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับงบการเงินงวดปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตํอรายการระหวํางกันของบริษัท สรุปได๎วํารายการระหวํางกันที่ท ากัน
ระหวํางบริษัทกับบริษัทยํอย และบริษัทที่เกี่ยวข๎องทุกรายการที่แสดงในงบการเงินส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
31 ธันวาคม 2560 พร๎อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนท าให๎บริษัท ได๎รับ
ผลประโยชน์จากการท ารายการดังกลําว 

เพื่อให๎เกิดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทไมํมีนโยบายให๎เกิดรายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเว๎นกรณีพิเศษ
หรือกรณีที่บริษัทจะได๎ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะรํวมพิจารณาและให๎ค าแนะน า
กํอนที่จะน าเสนอให๎คณะกรรมการ และ/หรือผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทอนุมัติตํอไป  ตามระเบียบข๎อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย รายการระหวํางกันในอนาคต บริษัทยังคงมีนโยบายการให๎กู๎ยืมระหวํางกันส าหรับบริษัทในเครือ ในกรณีที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน โดยจะคิดดอกเบี้ยกู๎ยืมดังกลําว ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

 
บริษัทที่อาจมีความขดัแย้ง 

   
    
บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด  (SGC)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย ถือห๎ุนอยูํร๎อยละ 99.99 

ด าเนินธุรกิจเชําซื้อโดยซื้อสินค๎ามาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย  มา
เพื่อท าเชําซื้อให๎กับลูกค๎าภายใต๎การสนับสนุนของพนักงานขายของ  
บมจ.   ซิงเกอร์ประเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พร๎อมค าแนะน า 
และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะให๎มีการคิดคําบริการดังกลําวตาม
สัญญาบริการที่ลงนาม นอกจากนั้นก็มีการกู๎ยืมเงินจาก  
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใช๎ในการด าเนินการ 

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด  (SGS)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือห๎ุนอยูํร๎อยละ 99.88 

ด าเนินธุรกิจให๎บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และบริการหลังการขาย
ให๎กับลูกค๎าที่ซื้อสินค๎าของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยได๎มีการคิด
คําบริการดังกลําวจากสินค๎าที่บริษัท ขายให๎กับลูกค๎าเป็นรายเดือน 

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากัด  (SGB)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ๎นอยูํร๎อยละ 99.99 

ด าเนินธุรกิจโดยเป็นนายหน๎าขายประกันชีวิตโดยตรงให๎กับ  บมจ.
เมืองไทย ประกันชีวิต โดยผํานพนักงานขายของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศ
ไทย แตํในปี 2554 ได๎มีการเปล่ียนวิธีการด าเนินการโดยให๎พนักงานขาย
เหลํานั้นไปรายงานตํอ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตโดยตรง เพื่อให๎
สอดคล๎องกับกฎระเบียบของกรมประกันภัย  จึงไมํได๎มีรายการระหวําง
กันเกิดขึ้น 
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นโยบายการก าหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกนั 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  

ขายสินคา๎ ราคาตลาด – ราคาเงินสด 

ซื้อสินค๎า ราคาตลาด 

ต๎นทุนบริการ ราคาคงที่ก าหนดตามแตํละผลิตภัณฑ์ 

รายได๎คาํบริหารจดัการ 

ร๎อยละ 15 ของรายได๎และต๎นทุนบริการบวกก าไร 

วิธีการปันสํวนจากคําใช๎จํายจริงบวกสํวนเพิ่มส าหรับบริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จ ากัด และ บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด 

ดอกเบี้ยรับ ต๎นทุนของเงินทุนถัวเฉล่ีย 

ดอกเบี้ยจําย ต๎นทุนของเงินทุนถัวเฉล่ีย 

รายได๎เงินปันผล ตามที่ประกาศจําย 

คําบริหารตดิตามหนี ้ อัตราร๎อยละของหน้ีที่ติดตามได ๎

รายได๎จากการให๎บริการ อัตราร๎อยละตามที่ตกลงกัน 

รายได๎อื่น ราคาทีต่กลงรวํมกัน 

 
สัญญาส าคัญทีท่ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 
สัญญาการโอนธุรกิจ 
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได๎ท าสัญญาการโอนธุรกิจกับบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด โดยบริษัทตกลงที่จะ
โอนธุรกิจเชําซื้อให๎บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ตก
ลงที่จะด าเนินธุรกิจเชําซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 
         สัญญาบริการ 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได๎ท าสัญญาบริการกับบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ภายใต๎สัญญาดังกลําว  
บริษัทตกลงที่จะให๎บริการความชํวยเหลือทางด๎านการด าเนินงาน การเงินและบัญชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอื่นๆ แกํบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ในการนี้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ต๎องจํายคําธรรมเนียมการ
ให๎บริการตามต๎นทุนบริการบวกก าไรให๎แกํบริษัท สัญญานี้มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันท่ีสัญญามีผลบังคับและสามารถตํอ
อายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว๎นแตํฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาลํวงหน๎า 1 เดือนกํอนสัญญาหมดอายุ 

 
        สัญญาบริการบริหารลูกหนี้และติดตามหนี้ 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ท าสัญญากับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ในการขอใช๎บริการบริหารลูกหนี้และติดตามหนี้ตามที่บริษทัและ บริษัท เอสจี แคปปิตอล 
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จ ากัด จะมอบหมายให๎โดยมีการคิดคําบริการตามอัตราที่ระบุไว๎ในสัญญาภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ 29 
กันยายน 2558 และสามารถตํออายุโดยอัตโนมัติหากไมํได๎มีการแจ๎งยกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากคูํสัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง 
 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ท าสัญญากับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ภายใต๎
สัญญาดังกลําวบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ตกลงวําจ๎างบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ในการติดตามทวงถาม
หน้ีของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด  โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด จะจํายผลตอบแทนตามผลส าเร็จของงาน
ตามที่ระบุไว๎ในสัญญา มีก าหนดช าระภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บคําจ๎างเสร็จส้ิน  โดย
สัญญานี้มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และสามารถตํออายุได๎ครั้งละ 1 ปี หาก
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให๎แจ๎งบอกเลิกสัญญาลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนสัญญาหมดอายุ 

 
         สัญญาฝากขายสินค้า 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได๎ท าสัญญาฝากขายสินค๎ากับบริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ภายใต๎สัญญา
ดังกลําว บริษัทตกลงที่จะขายสินค๎าฝากขายของ บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 
ตกลงจํายคําตอบแทนจากการฝากขายให๎กับบริษัท ด๎วยอัตราคําตอบแทนที่ระบุไว๎ในใบเสนอราคาและใบส่ังซื้อในแตํ
ละคราวภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สัญญานี้มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันท่ีในสัญญา หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให๎
แจ๎งบอกเลิกสัญญาลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนสัญญาหมดอายุ 
 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ท าการโอนกิจการบางสํวนให๎แกํ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จ ากัด   ซึ่ง
เป็นบริษัทยํอยของ บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหน๎าที่ตามข๎อตกลงการฝากขายในสัญญาฝากขาย
สินค๎าดังกลําวด๎วย 
 
 สัญญาขอใช้พื้นที่บริการ 
เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ได๎ท าสัญญาขอใช๎พื้นที่บริการกับบริษัท เจมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) ภายใต๎สัญญาดังกลําว บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ตกลงอนุญาตให๎บริการใช๎พื้นที่ เพื่อติดตั้งและ
ให๎บริการตู๎เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ตกลงจํายผลตอบแทนจากอัตราร๎อยละของรายได๎จากตู๎
เติมเงินตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้ก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่  31 
พฤษภาคม 2561 เว๎นแตํฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาลํวงหน๎า 30 วันกํอนสัญญาหมดอายุ 
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ได๎ท าสัญญาขอใช๎พื้นที่บริการกับบริษัท เจเอ็มที 
เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ภายใต๎สัญญาดังกลําว บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด 
(มหาชน) ตกลงอนุญาตให๎บริการใช๎พื้นที่ เพื่อติดตั้งและให๎บริการตู๎เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ตก
ลงจํายผลตอบแทนจากอัตราร๎อยละของรายได๎จากตู๎เติมเงินตามที่ระบุในสัญญา  สัญญานี้ก าหนดระยะเวลา 1 ปี
นับตั้งแตํวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เว๎นแตํฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาลํวงหน๎า  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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30 วันกํอนสัญญาหมดอายุ อยํางไรก็ตาม บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ได๎บอกเลิก
สัญญาดังกลําวกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัดมีผลตั้งแตํวันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต๎นไป 
 
เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ได๎ท าสัญญาขอใช๎พื้นที่บริการกับบริษัท เจเอเอส แอส
เซ็ท จ ากัด (มหาชน) ภายใต๎สัญญาดังกลําว บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากัด (มหาชน) ตกลงอนุญาตให๎บริการใช๎
พื้นที่ เพื่อติดตั้งและให๎บริการตู๎เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด ตกลงจํายผลตอบแทนจากอัตรา      
ร๎อยละของรายได๎จากตู๎เติมเงินตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้ก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแตํวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 
จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เว๎นแตํฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาลํวงหน๎า  30 วันกํอนสัญญาหมดอายุ 
 

 สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ได๎ท าสัญญาบริการกับบริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากัด ภายใต๎
สัญญาดังกลําวบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ตกลงให๎บริการในด๎านการสํงเสริมธุรกิจประกันภัยให๎แกํบริษัท เอสจี โบรค
เกอร์ จ ากัด โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ได๎รับคาํตอบแทนเป็นคําบริการในด๎านสํงเสริมธุรกจิประกันภัยในอตัราร๎อย
ละของรายไดค๎ํานายหน๎าและคําบริการท่ีบริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั เรียกเก็บจากบรษิัทประกนั โดยสัญญานี้มีผลบังคับ
ใช๎ตัง้แตวํันท่ีในสัญญาและสามารถตํออายุไดค๎รั้งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให๎แจง๎บอกเลิกสัญญาลํวงหน๎า
อยํางน๎อย 30 วันกํอนสัญญาหมดอาย ุ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  

ตารางสรุปงบการเงนิบริษทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

หน่วย: พันบาท 
   สินทรัพย์ 
  

 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 272,449 189,857 277,104 

ลูกหนี้การคา้ 18,984 11,482 13,398 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อที่ครบก าหนด 
  

 

     ช าระภายในหนึ่งป ี 1,177,892 1,368,711 1,302,815 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์    

    ที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี - - 116,218 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - 56,596 

ลูกหนี้อื่น 269,379 189,563 147,626 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 15,500 5,500 5,000 

สินค้าคงเหลือ  319,472 300,498 311,711 

รายได้ค้างรับ 21,515 15,969 55,680 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,095,191 2,081,580 2,286,148 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  

 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 772,642 581,386 549,898 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ - - 90,582 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,000 1,000 2,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - -  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 383,733 376,321 438,950 

ค่าเช่าร้านค้าจา่ยล่วงหนา้ 5,631 3,913 3,920 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13,359 22,933 26,709 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 54,528 63,819 86,819 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15,510 14,216 15,486 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,246,403 1,063,588 1,214,363 

รวมสินทรัพย์ 3,341,594 3,145,168 3,500,510 

 
  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

หน่วย: พันบาท 
   หน้ีสินหมุนเวียน 

  
 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
  

 

    จากสถาบนัการเงิน 245,317 100,433 86,149 

เจ้าหนี้การค้า 167,726 235,359 134,904 

เจ้าหนี้อ่ืน 259,171 254,457 253,004 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 520,000 100,000 - 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  

 

    ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 100,080 58,140 - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8,580 10,824 728 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 7,600 6,000 3,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,308,474 765,213 477,785 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  

 

หุ้นกู้ 100,000 500,000 1,200,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 58,140 - - 

ประมาณการหนี้สินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 190,267 152,243 160,571 

เงินประกันพนักงาน 2,540 3,472 2,806 

กองทุนเงินสะสมพนักงาน 104,136 98,073 81,666 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 455,083 753,788 1,445,043 

รวมหนี้สิน 1,763,557 1,519,001 1,922,828 

   
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

 

     ทุนจดทะเบียน 270,000 270,000 270,000 

     ทุนที่ออกและช าระแลว้ 270,000 270,000 270,000 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 225,000 225,000 225,000 

ก าไรสะสม 
  

 

          ทุนส ารองตามกฎหมาย  27,000 27,000 27,000 

     ยังไม่ได้จัดสรร 855,745 906,495 832,028 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 200,292 197,672 223,655 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,578,037 1,626,167 1,577,683 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,341,594 3,145,168 3,500,510 

  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

 

 ส่วนที่ 3- หน้าที่ 81 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

รายได้ 
  

 

รายได้จากการขาย 2,493,910 1,674,823 1,375,775 

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อ 741,430 603,330 635,312 

รายได้จากการให้บริการ 142,083 215,113 205,871 

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - - 

รายได้อ่ืน 17,135 52,364 146,447 

รวมรายได้ 3,394,558 2,545,629 2,363,405 

   
 

ค่าใช้จ่าย 
  

 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 1,666,298 1,203,154 1,009,530 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,145,284 738,881 669,873 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 362,864 436,414 671,058 

ต้นทุนทางการเงิน 50,660 36,972 41,085 

รวมค่าใช้จ่าย 3,225,105 2,415,421 2,391,546 

   
 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 169,453 130,209 (28,141) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (26,300) (10,397) (18,384) 

ก าไรส าหรับปี 143,153 119,811 (9,757) 

   
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
  

 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 
  

 

   เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
  

 

ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ - - 28,772 

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
  

 

    ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - 9,320 - 

ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 
  

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี - 9,320 28,772 

   
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 143,153 129,131 19,015 

   
 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 0.53 0.44 (0.04) 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  242,140 308,495 (272,255) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (31,300) (8,264) (50,113) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (228,164) (382,822) 409,615 

   
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ (17,323) (82,592) 87,247 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 289,772 272,449 189,857 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 272,449 189,857 277,104 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

ข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.60 2.72 4.78 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.34 2.31 4.02 

อัตราระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 223.93 304.17 368.69 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.22 4.71 (0.41) 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) (เกณฑ์เงินสด) * 5.52 8.89 (5.01) 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.12 0.93 1.22 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ** 1.01 0.79 1.13 

อัตราส่วนหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) (เท่า) 

0.65 0.47 0.82 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) *** 0.42 0.34 (0.32) 

 
*อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย ตามคู่มือจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 ค านวณจาก (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน +
ดอกเบี้ยจ่ายจากการด าเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบี้ยจ่ายจากการด าเนินงาน จากการลงทุนและการจัดหาเงินทุน) 

**อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 7.5 โดยบริษัทมีหน้าที่
ด ารงอัตราส่วน “หนี้สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ในอัตราไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดย
“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินตามงบการเงินรวมแต่ไม่รวมถึงหนี้ในทางการค้าปกติ และ“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน
รวม 
***อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจ่ายช าระหนีส้ิน+รายจ่ายลงทุน+ซื้อ
สินทรัพย์+เงินปันผลจ่าย) 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 
การวิเคราะหฐ์านะการเงิน และผลการด าเนนิงานปีการเงนิ  2560 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ผลประกอบการของปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 9.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีก าไรสุทธิเท่ากับ 119.8 
ล้านบาท 
 รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 ที ่2,545.6 ล้านบาท เป็น 2,363.4 ล้านบาทในปี 2560 หรือลดลงเท่ากับ 
7.2% สาเหตุมาจากรายได้จากการขายสินค้าหลัก ลดลง 18% และรายได้จากการให้บริการซ่อม รายได้จากค่าธรรมเนียม
เปิดบัญชีโทรศัพท์มือถือ รายได้จากค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างช าระ ลดลง 4% ในขณะท่ีรายได้จากดอกเบี้ยรับจากบัญชีเช่า
ซื้อที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5% และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 180% 
 ณ ส้ินเดือนธันวาคม ปี 2560 บริษัทฯ มีค่าส ารองสินค้าคงเหลือเท่ากับ 33.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าส ารอง ณ ส้ิน
เดือนธันวาคม ปี 2559  ซึ่งเท่ากับ 25.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 7.7 ล้านบาท เนื่องจากมีจ านวนสินค้าที่ยึดคืนสูงกว่า 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการขายสินค้าที่มีเคลื่อนไหวช้าออก เพื่อลดส ารองสินค้าเส่ือมมูลค่า 
 ไตรมาสที4่ ปี 2560 บริษัทฯ มีค่าส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับ 62 ล้านเพิ่มจากค่าส ารองในไตรมาสเดียวกับ ปี
ก่อน 20 ล้าน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 330 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 189 ล้านบาท 
เนื่องจากลูกหน้ีบัญชีเก่าที่ยังคงไม่มีความสามารถในการช าระงวดที่ค้างเดิม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว  

รายได้จากการขาย 

 ในปี 2560 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 1,376 ล้านบาท (ลดลง 299 ล้านบาท หรือลดลง
เท่ากับร้อยละ 17.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน)  ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี 2559 จะพบว่ายอดขายลดลงทั้งการขายสินค้ากลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าเชิงพาณิชย์เกือบทุกชนิดสินค้า ยกเว้นการขายตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ และ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเท่านั้นท่ีมีการขายเพิ่มสูงขึ้น  

มูลค่าการขายรายผลิตภัณฑ์หลักที่ลดลงจากปี 2560 ประกอบด้วย 

 การขายสินค้ากลุ่มตู้แช่ลดลง 39.8% 

 การขายสินค้ากลุ่มทีวี ลดลง 14.5% 

 การขายสินค้ากลุ่มตู้เย็นลดลง 32.9% 

 การขายสินค้ากลุ่มจักรเย็บผ้าลดลง 61.2%* 

 การขายสินค้าเครื่องซักผ้าลดลง 27.4% 

 การขายตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 45.9% 

 การขายสินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศลดลง 34.8% 

 การขายสินค้าโทรศัพทเ์คลื่อนที่เพิ่มขึ้น  45.9% 

* หมายเหตุ: การจัดกลุ่มการขายจักรเย็บผา้ส าหรับปี 2560 ไม่ได้นับรวมสินค้าทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์จักรปักเชงิพาณชิย์ (ซึ่งเป็น
สินค้าอยู่ในกลุ่มประเภท “ผลิตภัณฑ์อื่นในประเทศ ประเภทสินค้า Multibrand” 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 โดยภาพรวมปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิท้ังส้ิน 9.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดก าไรสุทธิ 119.8 ล้านบาท ของปี
ก่อน พบว่า บริษัทฯ มีก าไรสุทธิลดลงเท่ากับ 129.6 ล้านบาท ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้:-  
 

รายการ ล้านบาท 

1.) ยอดขายของผลิตภัณฑ์ลดลง -299.1 
2.) รายได้ดอกเบี้ยรับจากการผ่อนช าระเพ่ิมขึ้น 32.0 
3.) รายได้จากการให้บริการลดลง -9.2 
4.) รายได้จากธุรกิจแอร์ไทม์เพ่ิมขึ้น -17.9 
5.) รายได้อ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 96.6 
6.) ต้นทุนขายลดลง 155.4 
7.) ค่าใช้จ่ายในการบริการลดลง 38.3 
8.) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่ายลดลง 69.0 
9.) ค่าใช้ในการบริหารเพ่ิมขึ้น -46.0 
10.) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น -188.6 
11.) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึ้น -4.1 
12.) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 28.8 

รวมผลต่าง -129.6 

แผนการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2560 
 บริษัทก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินโครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน (Business Process Re-Engineering) และ
พัฒนาติดตั้งระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของ ORACLE เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวใน
อนาคต  บริษัทได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจาก 3 บริษัทเข้ามาด าเนินการในลักษณะ Consortium ได้แก่ บริษัท พาราแอดวานซ์ 
อินโฟเทค จ ากัด  บริษัท บีเอ็นซี จ ากัด และบริษัท เมอร์คิวรี่ คอนซัลติ้ง จ ากัด โดยได้เริ่มด าเนินการตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2560 
ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัททั้ง 3 จะเข้ามาศึกษา วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานใหม่ พร้อมทั้งสรุปและถ่ายทอด
รายละเอียดเพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้ท างานตามกระบวนการที่ออกแบบใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่ม
จ านวนการรับช าระค่าสินค้าตรงจากลูกคา้ผ่านธนาคาร ควบคู่ไปกับการบริหารการจัดเก็บค่าด าเนินการและค่าปรับกับลูกค้า
ที่ช าระล่าช้าทั้งในลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ให้สามารถลดต้นทุนการติดตามและจัดเก็บเงิน ตลอดจนลดจ านวนมูลค่า
ทุจริตจากพนักงานลง บริษัทได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีภายใน เข้าตรวจบัญชีในทุกๆร้าน
สาขาของบริษัท 

บริษัทได้มีการเพิ่มบุคลากรส าหรับหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อ  เพื่อรองรับธุรกิจเช่าซื้อที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่า
บัญชีเช่าซื้อที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นบัญชีเช่าซื้อที่มีคุณภาพ หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที อีกทั้ งเป็นการเพิ่มความ
รวดเร็วในการอนุมัติเครดิตด้วย  รวมทั้งระบบ IT ได้คิดค้นโปรแกรม เพื่อจัดท า Credit scoring เพื่อให้การประเมินสถานะ
การเงินของลูกค้าได้ถูกต้อง แม่นย ามากขึ้น   
 นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนการรับช าระค่างวดจากลูกค้า บริษัทได้เพิ่มศูนย์ติดตามหนี้สิน 10 แห่งทั่วประเทศ 
เพื่อใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น และติดตามได้ไวยิ่งขึ้น และเพิ่มบุคลากรส าหรับหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อ  เพื่อรองรับธุรกิจเช่าซื้อที่



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีเช่าซื้อที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นบัญชีเช่าซื้อที่มีคุณภาพ หากมีปัญหาเกิดขึ้ นจะได้แก้ไขได้
ทันท่วงที อีกทั้งเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติเครดิตด้วย  รวมทั้งระบบ IT ได้คิดค้นโปรแกรม เพื่อจัดท า Credit 
scoring เพื่อให้การประเมินสถานะการเงินของลูกค้าได้ถูกต้อง แม่นย ามากขึ้น 
 บริษัทฯ ยังคงท าโครงการประวัติดี เพื่อตอบรับโครงการจากภาครัฐ และเนื่องจากการที่บริษัทฯมีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการรับช าระแบบใหม่ ท าให้ลูกค้าบางรายได้ขาดการติดต่อ และหยุดช าระเงินเป็นระยะเวลาหนึ่งได้ท าการ 
Refinance ซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อตัวลูกค้า และบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยลด NPL 
 บริษัทฯ ได้เพิ่มจ านวนร้านสาขาจาก 177 ร้านสาขา ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 มาเป็น 185 ร้านสาขา ณ ส้ินเดือน
ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ มีแผนในการเพิ่มจ านวนหัวหน้าสาขาย่อยที่มีอยู่ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 จ านวน 440 คน 
เป็น 1,000 คน ภายในปี 2561 เพื่อเข้าถึงรากหญ้าและรับผิดชอบสินค้าของสาขา เพื่อขยายพื้นที่การขาย และการ
เจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ ส้ินปี 2559 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้เช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น 
(สุทธิค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) จ านวน 166 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อและจ าน าทะเบียนรถยนต์ 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560 นอกจากนี้ สินทรัพย์รวมของบริษัทที่เปล่ียนแปลงเพิ่ม
ขึ้นมาจากรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน/ส่วนปรับปรุงที่ดิน การเพิ่มขึ้นของส่วนปรับปรุงอาคารของส านักงานใหญ่
และสาขาทั่วประเทศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเครื่องใช้และอุปกรณ์หลักๆ คือส่วนงานด้าน IT ที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 

ลูกหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ 
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิและลูกหนี้เงินกู้ยืมจ าน าทะเบียนเท่ากับ 2 ,116.1 ล้านบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งมี

มูลค่าสูงกว่าลูกหนี้สุทธิของเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 1,950.1 ล้านบาท และจ านวนบัญชีเช่าซื้อและลูกหนี้
เงินกู้ยืมจ าน าทะเบียน ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 188 ,181 บัญชี เทียบกับ ณ ส้ินเดือนธันวาคม ปี 2559 ที่มี
จ านวนบัญชีเท่ากับ 181,253 บัญชี เพิ่มขึ้น 6,928 บัญชี อันเป็นผลมาจากการเปิดบัญชีเช่าซื้อใหม่มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
108,547 บัญชี และมีบัญชีเช่าซื้อที่ถูกปิดลงจ านวน 101,619 บัญชี  

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ  
เพิ่มขึ้นจาก 300.5 ล้านบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2559 มาเท่ากับ 311.7 ล้านบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 ซึ่ง

เป็นผลมาจากการยึดคืนสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนในการเคลียร์สินค้าโดยเร็วที่สุด 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้การค้า ณ  ส้ินเดือนธันวาคม 2560 คงเหลือเท่ากับ 134.9 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ซึ่ง

เท่ากับ 235.4 ล้านบาท เนื่องมาจากปริมาณการส่ังซื้อสินค้าประเภทมือถือที่ลดลง 
เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 1,286.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 

2559 ที่เท่ากับ 758.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 527.5 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวในเดือน
ตุลาคม 2560 เพื่อมาช าระเงินกู้ระยะส้ัน และเพื่อธุรกิจรถท าเงิน ที่มีระยะสัญญาเงินกู้ยาวกว่าสินเชื่อทั่วไป โดย ณ ส้ิน



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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เดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 เป็นจ านวน 541.9 
ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ระยะส้ันและเงินเบิกเกินบัญชี ลดลงจาก 100.4 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2559 เป็น 86.1 ล้าน
บาท ณ เดือนธันวาคม 2560 โดยลดลงจ านวน 14.3 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
สาเหตุหลักที่ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงเนื่องมาจากขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี 2560 เท่ากับ 10 

ล้านบาท และมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจากผลการด าเนินงานของปี 2559 ที่ผ่านมา จ านวน 68 ล้านบาท อย่างไรก็
ตามมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างปีประมาณ 29 ล้านบาท ท าให้ผลรวมสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นมี
มูลค่าลดลง 48 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 
 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2560 เท่ากับ 277 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป
จากการด าเนินงานจ านวน 272 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 50 ล้านบาท และได้มาจากการจัดหาเงิน
จ านวน 410 ล้านบาท  
 ณ ส้ินปี 2560 อัตราส่วนเงินกู้ที่มภีาระดอกเบีย้ต่อทุนเทา่กับ 0.82 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.22 
เท่า เทียบกับยอด ณ ส้ินปี 2559 ที่เท่ากับ 0.47 เท่า และ 0.93 เทา่ ตามล าดับ  และมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 4.79 เท่า 
เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินปี 2559 ที่มีอยู่ 2.72 เท่า สาเหตุหลักจากการปรับลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนเนื่องจากภาระหน้ีระยะสั้น
ลดลง รวมถงึหุ้นกู้และเงินกู้ยมืระยะยาวที่ครบก าหนดช าระคืนในปี 2559 จ านวนท้ังส้ิน 158 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2560 
บริษัทได้มีการออกหุ้นกูใ้หม่เป็นจ านวน 700 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้และเงนิกู้ระยะยาวที่ครบ
ก าหนดดงักลา่วรวมถงึใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนและใชเ้ป็นแหล่งทุนส าหรับการขยายธุรกิจในลูกหนี้สัญญาเชา่ซื้อ/ให้
กู้ยืมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีน้ัน ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท*  ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  พร้อมทั้งมอบอ านาจ
ให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความ และรูปแบบดังน้ี 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ นอกจากน้ีบริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อย
แล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 

ในการน้ีเพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ ก ากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”  

 

                   ชื่อ - สกุล                                        ต าแหน่ง                                       ลายมือชื่อ  

1.  นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์         กรรมการผู้จัดการใหญ่         ........................................        

2.  นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคนิ   กรรมการ         ........................................ 

                  ชื่อ - สกุล                                         ต าแหน่ง                                                               ลายมือชื่อ  

ผู้รับมอบอ านาจ นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการ    ........................................         
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รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
 

1. แสดงรายละเอียดของผูบ้ริหารหรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทั 

 

ช่ือ/สกลุ 

 

 

อายุ 

 

 

ต าแหน่ง 

 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

(%) 

ณ -

31/12/59 

 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายอดศิกัดิ์ สุขมุวทิยา 

***  

62 - ประธานกรรมการ 

แต่งต ัง้ 13/8/2558 

-กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

ไม่ม ี -  ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์

    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

-  ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์

    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 – ปจัจบุนั 

2555 – ปจัจบุนั 

 

2556 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2547 – ปจัจบุนั 

2538 – ปจัจบุนั 

2538 – ปจัจบุนั 

2533 – ปจัจบุนั 

 

2555 – 2558 

2537 – 2555 

 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร 

- ประธานกรรมการ บรหิาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ/ประธาน 

   เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

-  ประธานกรรมการ 

-  กรรมการ 

- บมจ. เจเอเอสแอสเซท็ จ ากดั  

- บรษิทั เจเอม็ท ีเน็ทเวอรค์  

   เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน)  

- บรษิทั บรหิารสนิทรพัยเ์จ จ ากดั 

- บรษิทั เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) 

- บจ. เจ อนิชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์ 

- บรษิทั สงิหบ์รุ ีเคเบิ้ล ท.ีว.ี จ ากดั 

- บรษิทั เจมารท์ ทกัษณิ จ ากดั 

- บรษิทั เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

- บมจ. เจเอเอสแอสเซท็ จ ากดั  

- บรษิทั เจเอม็ท ีเน็ทเวอรค์  

   เซอรว์สิเซส็ จ ากดั (มหาชน) 

นายลกัษณะนอ้ย พึง่รศัม ี  

*   **   ***   

65 -ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

แต่งต ัง้ 8/12/2556 

-กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

-กรรมการอสิระ 

 

ไม่ม ี - 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 

2558 - ปจัจบุนั 

2557 - ปจัจบุนั 

 

2555 – ปจัจบุนั 

 

 

2556 – ปจัจบุนั 

2548 – 2555 

 

-กรรมการอสิระ 

-ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

ทีป่รกึษาส านกัผูช่้วยผูจ้ดัการ

ใหญ่ การเงนิ และการลงทนุ 

- กรรมการ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

 

-บรษิทั Nok Scoot  Airlines จ ากดั 

-บรษิทั Origin Property จ ากดั 

(มหาชน) 

-บรษิทั ปูนซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

 

- บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั 

-บจ. SCG Accounting Service  
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(France) 

 

ช่ือ/สกลุ 

 

 

อายุ 

 

 

ต าแหน่ง 

 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

(%) 

ณ -

31/12/59 

 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายลกัษณะนอ้ย พึง่รศัม ี  

*   **   ***   

(ต่อ) 

   -Certificate “Executive 

development Program” Graduate 

School of business, Columbia 

University 

   

นางนงลกัษณ ์ลกัษณะโภคนิ 

 

58 -กรรมการ 

แต่งต ัง้ 28/4/2559 

ไม่ม ี - ปรญิญาโท 

วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2561-ปจัจบุนั 

2559-2560 

2559 – ปจัจบุนั 

2559 – ปจัจปุนั 

 

2555 – 2559  

 

 

2543-2555 

2540-2543 

 

2535-2540  

 

-ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ 

-กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

-กรรมการ 

-กรรมการ กรรมการบรหิาร   

- กรรมการ  

-กรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 

- กรรมการบรหิาร 

- ผูอ้  านวยการสายงาน

ปฏบิตักิาร 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 

-บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

-บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

- บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั  

- บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ 

 

- บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ 

 

 

- บมจ. เจมารท์ 

- บมจ. เอม็ลิ้งคเ์อเชยี คอรป์อเรช ัน่ 

 

- บรษิทั เทคนคิเทเลคอม จ ากดั 

 

นายพพิธิ พชิยัศรทตั 

* ** *** 

57 -กรรมการอสิระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

แต่งต ัง้ 13/5/2552 

-ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 

ไม่ม ี - รฐัศาสตรบ์ณัฑติ สาขาความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท พฒันศาสตรม์หาบณัฑติ 

(บรหิารธุรกจิ)  

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

2555 – ปจัจปุนั 

2552 – ปจัจบุนั  

 

2546 – ปจัจบุนั 

2545 – ปจัจบุนั 

2549 - ปจัจบุนั 

2549 - ปจัจบุนั 

2545 – ปจัจบุนั 

2544 – ปจัจบุนั 

- กรรมการ 

- กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั) 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

 

- บมจ. อาพซีจี ี

- บมจ. สมัมากร 

- บจ. เพยีวสมัมากรเวลลอปเมนท ์

- บรษิทั รวมทนุไทย จ ากดั 

- บมจ. ไทยประกนัภยั 

- บมจ. สุวรรณชาต ในพระบรม



 
                             เอกสารแนบ 1 (Page 3 of 6) 

  ราชูปถมัภ ์

- บจ. มงคลชยัพฒันา 

 

ช่ือ/สกลุ 

 

 

อายุ 

 

 

ต าแหน่ง 

 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

(%) 

ณ -

31/12/59 

 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายพพิธิ พชิยัศรทตั 

* ** *** 

(ต่อ) 

    2543 – ปจัจบุนั 

2543 – ปจัจบุนั 

 

2543 – ปจัจบุนั 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

 

- รองผูอ้  านวยการ 

 

- ส  านกังานจดัการทรพัยส์นิส่วน

พระองค ์

- โครงการพฒันาส่วนพระองค ์

 

นาย ปรชีา ประกอบกจิ 69 -กรรมการอสิระ 

-กรรมการตรวจสอบ 

แต่งต ัง้ 8/8/2559 

 

ไม่ม ี - ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยั Roosevelt University, 

USA 

 

2559 – ปจัจบุนั 

2555-2559 

 

2548-2554 

 

2554-2557 

2532-2554 

- กรรมการ 

- กรรมการบรษิทั  

  กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

- กรรมการทีป่รกึษา 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

 

- บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั 

- บมจ. เจเอม็ท ีเน็ทเวอรค์  

           เซอรว์สิเซส็ 

- บมจ. จสีตลี 

 

- บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

นายวชิยั   กลุสมภพ  41 -กรรมการ 

แต่งต ัง้ 13/8/2558 

   

ไม่ม ี - ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัช ีภาควชิาบรหิาร 

ธุรกจิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

-Master of Advanced Business 

Practices University of South 

Australia 

-ปรญิญาโท ภาควชิาธุรกจิระหว่าง

ประเทศ (Exchange 

Program)Norwegian School of 

Economics and Business 

Administration, Norway 

-ปรญิญาโท การตลาด (ภาค

2559 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2557  –ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2557 – ปจัจบุนั 

2557 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2557 – ปจัจบุนั 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการบรหิาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บจ. เอสจ ีแคปปิตอล 

- บจ. ไทยซมัซุง อเิลคโทรนิคส ์

- บจ. บเีอน็ซ ีเรยีลเอสเตท 

- บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิ้ง 

- บจ. สห โตควิ คอรป์อเรช ัน่ 

- บจ. ทรพัยส์นิสหพฒัน ์

- บจ. แพนแลนด ์

- บจ. ปารค์ แคปปิตอล โฮลดิ้ง 

- บจ. เอสเอสไอ โฮลดิ้ง 

- บจ. ไอ.ด.ีเอฟ 

- บจ. ไทซนัฟูดส ์

- บจ. คารบ์อน เมจกิ (ประเทศไทย) 
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ภาษาองักฤษ) ม.ธรรมศาสตร ์

 

 

2556 – ปจัจบุนั 

2557 – ปจัจบุนั 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บจ. สหเซวา 

- บจ. ไทยอาราอ ิ

 

ช่ือ/สกลุ 

 

 

อายุ 

 

 

ต าแหน่ง 

 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

(%) 

ณ -

31/12/59 

 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายวชิยั   กลุสมภพ 

(ต่อ) 

    2557 – มกราคม 

2559 

 

- กรรมการ 

 

- บจ. ไทยคายามา 

 

นายปิยะ พงษอ์ชัฌา 

 

47 -กรรมการ 

แต่งต ัง้ 12/5/2559 

 

ไม่ม ี   - ปรญิญาตรกีารจดัการ   

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

 

2561 – ปจัจบุนั 

2559 – ปจัจบุนั 

2555 – 2560 

 

 

2541 – 2555 

 

2556 – ปจัจบุนั 

2556 – ปจัจบุนั 

2554 – ปจัจบุนั 

 

- รองประธานบรหิาร 

- กรรมการ 

- กรรมการ, 

กรรมการบรหิารและ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

-  กรรมการ 

-  กรรมการ 

- กรรมการ 

  

- บมจ. เจ มารท์ 

- บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั 

- บมจ. เจเอม็ท ีเน็ทเวอรค์  

             เซอรว์สิเซส็ 

 

-  บมจ. เจเอม็ท ีเน็ทเวอรค์  

             เซอรว์สิเซส็ 

 -บจ. บรหิารสนิทรพัยเ์จ 

- บจ. เจ อนิชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์

- บจ. เจเอม็ท ีพลสั 

 

นายกติตพิงศ ์กนกวไิลรตัน ์, W 44 - กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

- กรรมการ 
แต่งต ัง้ 10/11/2559 

ไม่ม ี - ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2561 – ปจัจบุนั 

2559 – ปจัจบุนั 

2558 - 2559 

  

2555-2557    

   2545-2554 

    

   2539-2545 

   2538-2539 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- กรรมการ 

- Chief Commercial 

Officer 

- General Manager  

- Chief Marketing 

   Officer 

- Account Manager  

- Marketing Executive 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

- บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั 

-  Crown Tech Advance PCL 

 

-  Brightstar (Thailand) Ltd. 

-  Jaymart Public Co., Ltd. 

 

- Motorola (Thailand) Ltd. 

- NEC (Thailand) Co., Ltd. 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 

อายุ 

 

 

ต าแหน่ง 

 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

(%) 

ณ -

31/12/59 

 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวรพพีรรณ ขนัตยาภรณ ์ 57 ผูอ้  านวยการสายงาน

เทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

แต่งต ัง้ 17/6/2559 

ไม่ม ี

 

- Master Degree in Business 

Management, 

  Rangsit University 

- Mini Software Engineering, 

 Kasetsart University 

- Bachelor Degree in Science 

Price of Songkla University 

2559 – ปจัจบุนั 

2556 - 2559 

2554 - 2556 

2548 - 2553 

2546 - 2547 

2538 - 2546 

 

2530 - 2537 

 

2529 - 2530 

2526 - 2529 

 

- ผูอ้  านวยการสายงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

- Project Director 

- Project Director 

- Project Manager 

- Project Manager 

- Senior Manager of IT 

division 

- Senior System 

Analyze 

- Senior Programmer 

- Head of EDP 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

 

 

- 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 

นางสาวจนัทรจริา    กอ้งทอ้งสมทุร ์ 50 - เลขานุการบรษิทั 

แต่งต ัง้ 13/5/2551 

- ผูอ้  านวยการสาย
งานปฏบิตักิาร 

แต่งต ัง้ 15/5/2559 

1,840 หุน้/ 

0.0007% 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- หลกัสูตรพเิศษ คณะนิตศิาสตร ์

จฬุาลงกรณว์ทิยาลยั  หลกัสูตร 

“กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัสิ  าหรบั

เลขานุการบรษิทั” 

- จดัโดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

หลกัสูตร ดงันี้ 

1.  Corporate Secretary 

Development Program รุ่นที ่2 

2.  หลกัสูตรพื้นฐานส าหรบั

ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่22  

3.  หลกัสูตรพื้นฐานกฎหมายและ

กฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัจด

ทะเบยีน  

2559 – ปจัจบุนั 

2551 – 2559 

 

 

2550 - 2551 

 

2547 - 2550 

 

 

 

2536 - 2547 

 

 

- ผูอ้  านวยการสายงาน

ปฏบิตักิาร 

- เลขานุการบรษิทั และ

ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์& สือ่สารองคก์ร 

- ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์และสือ่สารองคก์ร 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์

ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลและ

บรหิาร 

- ผูจ้ดัการฝ่ายหลกัทรพัย ์

(นกัลงทนุสมัพนัธ)์ & 

เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

 

-  บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

 

 

-  บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

 

- บมจ. ด ีอ ีแคปปิตอล 

 

 

 

-  บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 

อายุ 

 

 

ต าแหน่ง 

 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

(%) 

ณ -

31/12/59 

 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวพรีญา รอดกรณ ์ 45 -ผูอ้  านวยการสายงาน

บญัชแีละการเงนิ 

แต่งต ัง้ 2/05/2560 

ไม่ม ี - Master Degree in Accounting, 

Chulalongkorn University 

- Bechelor Degree in 

Accounting, Thammasat 

University 

- Certificate of M.6, 

Benchamatheputit School 

2560 – ปจัจบุนั 

2543-2560 

 

2542-2543 

2538-2542 

- Chief Executive Officer 

- Vice President in 

Accounting 

- Assistant Manager 

- Senior Auditor 

-บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

-Total Access Communication 

PCL. (DTAC) 

-Iridium Southeast Asia Co., 

Ltd. 

-KPMG Audit (Thailand) Ltd. 

 

หมายเหต ุ1. * กรรมการอสิระ   (Independent Director) 

  2. ** คณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) 

  3.             *** คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) 

4.             กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพนักบับริษทัตามที่ก าหนดในหนงัสอืรบัรอง 

5.            กรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิ 

6.             W  กรรมการที่ก าลงัจะเขา้อบรมหลกัสูตร จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

7.             ผูบ้รหิารทกุคนไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกนั 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
รายช่ือ 

  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

บริษัทย่อย 

บ. เอสจี แคปปิตอล จ ากัด บ. เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด บ. ซิงเกอร ์(โบรคเกอร)์ จ ากัด 

นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน /, // /, // /, // /, // 
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ /. // / /, // / 
นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ // -  - / 
นางสาวรพีพรรณ ขันตยาภรณ ์ // - - - 
นางสาวพีรญา  รอดกรณ ์ // - - - 
นายเฉลิม  ชาโรจน์ - - / - 

 
หมายเหตุ:- /     =  กรรมการ ,  กรรมการผูม้ีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 
  x    =  ประธานกรรมการ 
  //    =  คณะฝ่ายจัดการ 
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ชื่อ    นายณรงค์เดช  เกตุสงคราม  

ต าแหน่งปัจจุบัน     ผู้จัดการตรวจสอบภายใน    ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วุฒิการศึกษา Education: 

2536 - 2538  - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ์ 

การท างาน Working Experience: 

1/1/2014 - ปัจจุบัน  - ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

1/1/2012 – ปัจจุบัน              - ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซิงเกอร์ จ ากัด 

1/1/2012 - 31/12/2013  - ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

1/1/2010 – 31/12/2011  - หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

1/1/2009 – 31/12/2009  - หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

10/7/1995 - 31/12/2008  - เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

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

อบรมหลักสูตร 

27 – 29 /5/2013 - “หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”  

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

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

Committee สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สตท. 

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

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

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

สถานท่ีติดต่อ : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

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

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

หมายเหตุ        ผู้จัดการตรวจสอบภายใน    ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกันกับกรรมการ  
                                          และผู้บริหาร 
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