
           แบบ 56-1 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
 

ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                               หน้า 

ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ  
  1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ        1 
  2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ      11 
  3.  ปัจจยัความเส่ียง       21 
  4.  ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ     27 
  5.  ขอ้พิพาททางกฏหมาย       29 
  6.  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน      30 

ส่วนที ่2  การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ    
  7.  ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้      32 
  8.  โครงสร้างการจดัการ       31 
  9.  การก ากบัดูแลกิจการ       47 
  10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม      67 
  11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง    77 
  12. รายการระหวา่งกนั       82 

ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน    
  13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั      89 
  14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ     97 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                    103 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั   
เอกสารแนบ 2 ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการมีอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม   

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เอกสารแนบ 3 ประวติัผูต้รวจสอบบญัชี 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น     
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) “บริษัท” เป็นผู้ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ         
“ซิงเกอร์” เช่น จกัรเย็บผ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ภำยในบ้ำนตำ่งๆ นอกจำกนีย้งัจ ำหนำ่ยสนิค้ำเชิงพำณิชย์ เช่น ตู้แช่ เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ทำงกำรเกษตร ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมน ำ้มนัแบบหยอดเหรียญ เคร่ืองท ำน ำ้หวำนเกล็ดหิมะ และ
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อต่ำงๆ  เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุม และ
หลำกหลำยทัง้กลุม่ลกูค้ำบ้ำน และกลุม่ลกูค้ำเชิงพำณิชย์  ผำ่นร้ำนค้ำปลกี ซึง่เป็นสำขำของบริษัทเอง และผำ่นทำงตวัแทน
จ ำหน่ำยต่ำงๆ   มำกกว่ำร้อยละ 80 ของยอดขำยเป็นกำรขำยแบบเช่ำซือ้ โดยบริษัทให้เช่ำซือ้ผ่ ำนทำง บริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่ บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

1.1   วิสัยทัศน์ พันธกจิ ปัจจัยส าคัญ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำกำรขำยพร้อมบริกำรด้ำนสนิเช่ือและเช่ำซือ้ส ำหรับผู้บริโภคในประเทศ 

พันธกิจ พฒันำคณุภำพชีวิตของคนไทยด้วยสนิค้ำและกำรบริกำรท่ีดีมีคณุภำพ ด้วยรำคำที่ซือ้หำได้ 

คุณค่า บริษัทไม่ได้มีเป้ำหมำยเพียงแค่มุ่งหวงัผลก ำไร  แต่ต้องเป็นบริษัทที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และมี
คณุคำ่ที่ควรรักษำและใสใ่จ ดงันี ้

บคุลากร เรำเช่ือมัน่ในพลงัของบคุลำกร ซึ่งเป็นกุญแจของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรของ
เรำ ดงันัน้บุคลำกรของซิงเกอร์ประเทศไทยจะต้องมีทัง้ควำมสุข และภำคภูมิใจในบริษัท 
รวมทัง้มีโอกำสที่จะก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน 

ลูกคา้ เรำมีเป้ำหมำย ที่จะมีลกูค้ำใช้บริกำรของเรำตลอดชีวิตด้วยกำรสร้ำงฐำนลกูค้ำที่มีควำม
จงรักภกัดี สนิค้ำคณุภำพดี ช ำระเงินท่ีตรงเวลำ ติดตำมดแูลอยำ่งใกล้ชิด และสม ่ำเสมอ 

ผูถื้อหุน้ เรำให้ผลตอบแทนที่คุ้มคำ่ และคุ้มแก่กำรลงทนุ 
คู่คา้ เรำพฒันำคูค้่ำเพื่อเป็นพนัธมิตรให้ก้ำวหน้ำ และเติบโตไปด้วยกนั 
คู่แข่ง เรำยอมรับ และให้เกียรต ิส ำหรับควำมมุง่มัน่ในกำรสร้ำงมลูคำ่ตลำดร่วมกนั 
ชมุชน เรำด ำเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม จริยธรรม พร้อมตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน 
การสือ่สาร เรำเช่ือมัน่ในประสทิธิภำพของกำรสือ่สำรแบบ 2 ทำงภำยในองค์กร 
ภาวะผูน้ า เรำเช่ือมัน่ในประสทิธิผลของภำวะผู้น ำ ไมเ่พียงแตจ่ะเป็นผู้จดักำรที่ดีเทำ่นัน้ บคุลำกรทกุ

ระดบั จะต้องมีควำมมุง่มัน่สูค่วำมเป็นผู้น ำที่ดเีลศิ 

 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

บริษัทได้ปรับกลยทุธ์ และโมเดลธุรกิจใหมจ่ำกเดิมที่มุง่เน้นไปท่ีกลุม่ลกูค้ำครัวเรือนเป็นหลกั มำเป็นกลุม่ลกูค้ำเชิง
พำณิชย์ให้มำกขึน้ โดยจะเน้นกำรขำยสนิค้ำให้ลกูค้ำน ำไปสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำลกูค้ำ
ครัวเรือนเพียงกลุม่เดียว 

 บริษัทได้หนัมำจบักลุม่ลกูค้ำร้ำนโชหว่ยที่อยูใ่นหมูบ้่ำนตำ่งๆ ทัว่ประเทศซึง่คำดวำ่มีจ ำนวนหลำยแสนรำย โดยแต่
ละหมูบ้่ำนจะมีร้ำนโชห่วยเฉลี่ย 10 - 20 ร้ำน ซึ่งกลุม่นีเ้ป็นกลุม่เป้ำหมำยของบริษัท และบริษัทได้ตัง้เป้ำหมำยที่จะเข้ำไป
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ช่วยยกระดบัร้ำนโชหว่ยเหลำ่นี ้ให้มีศกัยภำพในกำรแขง่ขนัเพิ่มมำกขึน้ 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอร์แหง่สหรัฐอเมริกำ ได้แตง่ตัง้บริษัท เคียมฮัว่เฮง จ ำกดั เป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยจกัรเย็บผ้ำ

ซิงเกอร์ในประเทศไทย  ตอ่มำในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกำ จึงได้ตัง้สำขำขึน้ในประเทศไทย ใช้ช่ือว่ำ  
บริษัท ซิงเกอร์ โซอิง้ แมชีน จ ำกดั วตัถุประสงค์เพื่อจ ำหน่ำยจักรเย็บผ้ำ และผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับจักรเย็บผ้ำที่
น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ บริษัทได้ริเร่ิมน ำเอำบริกำรเช่ำซือ้ โดยผ่อนช ำระเป็นงวดมำใช้ครัง้แรกในปี 2468  และบริกำร
ดงักล่ำวนี ้ได้กลำยเป็นลกัษณะประจ ำของซิงเกอร์ทัง้ในประเทศไทย และประเทศต่ำงๆ ในเอเชีย  นับแต่นัน้มำตลอด
ระยะเวลำ 50 ปีเศษ บริษัทคงจ ำหน่ำยเฉพำะจักรเย็บผ้ำ และผลิตภณัฑ์เก่ียวกับจักรเย็บผ้ำเท่ำนัน้  จนกระทัง่ปี 2500  
บริษัทจึงได้เร่ิมจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือนโดยเร่ิมจำกตู้ เย็นเป็นอนัดบัแรก ต่อมำเมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกำยน 2512  
จึงได้มีกำรจดทะเบียนก่อตัง้ "บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั" เป็นบริษัทจ ำกดัภำยใต้กฎหมำยไทย เพื่อเข้ำรับช่วงธุรกิจ
ของ "บริษัท ซิงเกอร์ โซอิง้ แมชีน จ ำกดั"  ซึง่หยดุด ำเนินกิจกำรในระยะเวลำตอ่มำ โดยมีทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม 60 ล้ำนบำท 
ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 270 ล้ำนบำท เป็นทนุท่ีเรียกช ำระเต็มมลูคำ่หุ้นแล้ว 270 ล้ำนบำท และบริษัทได้รับอนญุำต
ให้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2527  ในวนัที่ 4 มกรำคม 2537 บริษัทได้ท ำกำรจด
ทะเบียนแปรสภำพเป็น "บริษัทมหำชนจ ำกดั" ตัง้แต่แรกตัง้บริษัทจนถึงปัจจุบนับริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์ 
สจุริต รับผิดชอบตอ่สงัคม มีสว่นร่วมในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อวนัท่ี 24  พฤษภำคม พ.ศ. 2547  ถือ
เป็นวำระอันเป็นมหำมงคลอย่ำงยิ่ง เมื่อพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนตรำตัง้ (พระครุฑพำ่ห์) ให้ บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั  (มหำชน) นบัเป็นเกียรติประวตัิและเป็นสริิมงคล
สงูสดุแก่บริษัท และพนกังำนทกุทำ่น 

เหตกุำรณ์ส ำคญั 

- ในปี 2552 บริษัทได้มีกำรมุ่งเน้น น ำระบบขออนมุตัิเครดิตก่อนขำย (Pre-approval Credit) โดยผ่ำน
ศนูย์อนมุตัิเครดิต (Center Credit Officers) จนท ำให้ยอดขำยสินค้ำของบริษัทลดลงไปประมำณ 20 
กว่ำเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน  แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นที่จะท ำต่อไปเพื่อให้ได้บัญชีเช่ำซือ้ที่มี
คณุภำพ 

- ปี 2554 เป็นปีที่บริษัทได้ขยำยตลำดเข้ำสูก่ลุม่ผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะกลุม่ผู้ประกอบกำรรำยเล็กใน
ตำ่งจงัหวดัอยำ่งมนียัส ำคญั  สดัสว่นกำรขำยสนิค้ำเข้ำสูต่ลำดนีเ้พิ่มสงูขึน้อยำ่งเห็นได้ชดั เช่น กลุม่ตู้แช่ 
ทัง้ตู้แช่เคร่ืองดื่ม ตู้แช่แข็ง ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ เป็นต้น 

- ปี 2554 บริษัทได้รับรำงวลั Set Awards 2011 “บริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม”  
(Best Investor Relations Awards) จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษัทมีสดัสว่นรำยได้จำกกำรขำยลกูค้ำกลุม่ครัวเรือนท่ี 60% และกลุม่ผู้ประกอบเชิงพำณิชย์ที่ 
40% โดยเฉพำะสนิค้ำในกลุม่ตู้แช่เคร่ืองดื่มและตู้แช่แข็งมีสดัสว่นกำรขำยมำกเป็นอนัดบัหนึ่ง ตำมด้วย
เคร่ืองซกัผ้ำและเคร่ืองปรับอำกำศ และในปีต่อๆ ไป บริษัทก็ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะพฒันำตลำดนีใ้ห้เพิ่มมำก
ขึน้ 

- ปี 2555 บริษัทได้จดัตัง้ บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อวนัที่  27  มิถนุำยน 2555  มีทนุ
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จดทะเบียนที่ช ำระแล้วทัง้สิน้ 850 ล้ำนบำท เพื่อรับโอนธุรกิจและทรัพย์สินที่เก่ียวกบับญัชีลกูหนีเ้ช่ำซือ้
สนิค้ำทัง้หมด และด ำเนินธุรกิจเช่ำซือ้สนิค้ำตอ่จำก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษัท ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จำกบริษัท อุตสำหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั มำเป็น บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จ ำกดั เมื่อวนัที่ 7 กนัยำยน 2555  มีทนุจดทะเบียน 5 ล้ำน
บำท  เพื่อด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และพร้อมที่ให้บริกำรด้วยใจส ำหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ และอปุกรณ์ตำ่งๆ ทกุชนิด ทกุยี่ห้อถึงบ้ำน   

- ปี 2555 บริษัทได้รับรำงวลั Set Awards 2012 “บริษัทจดทะเบียนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม” 
(Best Investor Relations Awards) จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เป็นปีที่ 2 

- ปี 2556 บริษัทได้รับรำงวลัดีเด่นด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ในงำน Set Awards 2013  (Outstanding 
Investor Relation Awards) จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 3  

- บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุ เมื่อวนัท่ี 19  ธันวำคม 2556 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วทัง้สิน้ 1,450  ล้ำนบำท โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

- ปี 2558 ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทในระหว่ำงปีได้แก่ Singer (Thailand) B.V. (ถือหุ้นร้อยละ 40.0) เป็น
นิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จนถึงวนัที่ 4 มิถนุำยน 2558 
และ เมื่อวนัที่ 5 มิถนุำยน 2558 Singer (Thailand) B.V. ได้ขำยหุ้นทัง้หมด และบริษัท เจ มำร์ท จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย ได้ซือ้หุ้นบริษัท ร้อยละ 24.99  จึงเป็นผลให้บริษัท       
เจมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

- บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ำกดั  ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน เมื่อวนัที่ 18 ธันวำคม 2558 ปัจจุบนัมี
ทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้วทัง้สิน้ 4 ล้ำนบำท (จ ำนวนหุ้นสำมญั 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท) โดยมี บริษัท 
ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

- ปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฏำคม 2559 บริษัทในเครือของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ทัง้ 3 บริษัท ได้
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลีย่นช่ือบริษัทเป็นดงันี ้
 บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 
 บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จ ำกดั เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ำกดั 
 บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ำกดั เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ำกดั 

- ปี 2559 บริษัทได้รับรำงวลัดีเด่นด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ในงำน Set Awards 2016 (Outstanding Investor 
Relations Awards) จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นปีที่ 5 

- ปี 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ได้เร่ิมด ำเนินธุรกิจ
ให้บริกำรสินเช่ือจ ำน ำรถทุกประเภท ในไตรมำสแรก ปี 2560 ภำยใต้สโลแกน “รถท ำเงิน” เป็นกำร
ให้บริกำรสนิเช่ือแก่ลกูค้ำทัง้นิติบคุคลและรำยยอ่ยทัว่ไปท่ีมีกรรมสทิธ์ิในรถยนต์ โดยประเภทของรถยนต์
ที่สำมำรถน ำมำขอใช้บริกำรได้แก่ รถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ รถบรรทกุ 6 ล้อและ
รถบรรทกุ 10 ล้อ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 4 

1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทย่อย 

 บริษัท เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั  (SGC) 

บริษัท เอส จี แคปปิตอล จ ำกดั (SGC) ถือหุ้น 100% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เร่ิมเปิดด ำเนินกำร เมื่อวนัที่  
27  มิถนุำยน 2555 ภำยใต้ช่ือ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง จ ำกดั มีทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้วทัง้สิน้ 1,450  ล้ำนบำท ตัง้อยู่
เลขที่ 72 อำคำร กสท. (โทรคมนำคม) ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กทม. โดยได้มีกำรรับโอนธุรกิจ  
เช่ำซือ้ รวมทรัพย์สนิท่ีเก่ียวกบับญัชีลกูหนีเ้ช่ำซือ้สินค้ำทัง้หมด และด ำเนินธุรกิจให้เช่ำซือ้สินค้ำต่อจำก  บมจ. ซิงเกอร์ 
ประเทศไทย และได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นจำก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกำยน  
2555  ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้ในผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ภำยใต้ แบรนด์ซิงเกอร์  อีกทัง้ยงัสำมำรถที่จะขยำย
ธุรกิจเช่ำซือ้ไปยงัสินค้ำภำยใต้ยี่ห้ออื่นๆ ส ำหรับกลุ่มลกูค้ำทัง้ภำยในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลกูค้ำทัว่ไป รวมถึงกำร
ขยำยตวัไปยงัธุรกิจกำรให้สนิเช่ือตำ่งๆ ในอนำคต เพื่อควำมเติบโตที่ยัง่ยืน 

เมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท จำกเดิม 
บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั เปลีย่นช่ือบริษัทเป็น  บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั (SGC) ทัง้นีบ้ริษัทได้ท ำ
กำรเปลีย่นแปลงเฉพำะช่ือนิติบคุคลเทำ่นัน้ 

ทัง้นีเ้พื่อให้กำรคดัเลือกลกูค้ำที่มีคณุภำพและมีมำตรกำรให้สินเช่ือที่ดี บริษัทจึงเข้ำเป็นสมำชิกกบั บริษัท ข้อมลู
เครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั เต็มรูปแบบเมื่อวนัท่ี  23  มกรำคม  2556  ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบเครดิตลกูค้ำได้ทัง้
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บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล 
 
SGC มีกลยุทธ์หลกัในการด าเนินธุรกิจ คือ 
1. ยดึลกูค้ำเป็นจดุศนูย์กลำง (Customer Centric) ท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลกูค้ำ และน ำเสนอ

สนิเช่ือที่มีเง่ือนไขตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำอยำ่งแท้จริง  
2. เป็นท่ีหนึง่ในใจลกูค้ำ (Top of Mind) โดยมุง่เน้นท่ีคณุภำพของบคุลำกร สร้ำงทีมงำนท่ีมจิีตใจรักกำร

บริกำร (Service Mind) เพื่อให้ลกูค้ำได้รับประสบกำรณ์ที่ดีที่สดุ และบอกตอ่ๆ กนั 
3. ไมแ่ขง่ขนัด้ำนรำคำ 
4. ดแูลคณุภำพลกูหนีอ้ยำ่งใกล้ชิด และก ำหนด Target NPL ส ำหรับแตล่ะผลติภณัฑ์ 

 

SGC ให้บริการสนิเชื่อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย และกลุ่มลกูค้าผู้ประกอบการโดยมี 3 ผลิตภณัฑ์ ดังนี ้

1. สินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  (SINGER Hire Purchase) 
SGC เป็นผู้ ให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและเคร่ืองใช้ในครัวเรือนแก่ลกูค้ำที่ซือ้ผลิตภณัฑ์        
ซิงเกอร์ และผลิตภณัฑ์ที่ขำยผ่ำน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยลกูค้ำที่มีควำมประสงค์จะซือ้สินค้ำ
แบบผอ่นช ำระ จะท ำสญัญำเป็นลกูหนีเ้ช่ำซือ้ของ SGC  
ลกูค้ำที่ได้รับพิจำรณำสนิเช่ือ จะต้องผำ่นเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด โดยมีระยะเวลำกำรผ่อนตัง้แต่ 12 – 36 
เดือน และมีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 2% ตอ่เดือน 
 
สนิค้ำและบริกำรแบง่ออกเป็น  3  กลุม่หลกั คือ 

a) เคร่ืองใช้ไฟฟำ้และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Home Appliances) ได้แก่ ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้ำ 
โทรทศัน์ เคร่ืองกรองน ำ้ เป็นต้น 

b) เคร่ืองใช้ไฟฟำ้เชิงพำณิชย์ (Get Rich) ได้แก่ ตู้น ำ้มนัหยอดเหรียญ ตู้แช่ เคร่ืองซกัผ้ำหยอด
เหรียญ เคร่ืองท ำกำแฟ ตู้เติมเงินโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 

c) โทรศพัท์มือถือ (Mobile Phone) 
 
ลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำย 
ลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยของสนิค้ำประเภท Home Appliances และ Mobile คือ ลกูค้ำรำยยอ่ยทัว่ประเทศ 
ที่ต้องกำรซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟำ้และโทรศพัท์มือถือ แบบเงินผอ่นท่ีค่ำงวดไมส่งูและมีกำรบริกำรท่ีเป็นกนัเอง 
โดยลกูค้ำสว่นใหญ่จะเป็นผู้มีรำยได้น้อยหรือเกษตรกรที่ไมม่ีเอกสำรทำงด้ำนกำรเงินและอำจไมม่โีอกำส
เข้ำถงึสนิเช่ือของสถำบนักำรเงิน 
ลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยของสนิค้ำเชิงพำณิชย์  (Get Rich) คือผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในชมุชน อำทิ ร้ำนขำย
ของช ำ ร้ำนอำหำร หอพกั และผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ที่ต้องกำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่พนกังำน
และลกูจ้ำง 
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ช่องทำงในกำรบริกำร และกระบวนกำรขำย 
SGC น ำเสนอสนิเช่ือผำ่นทำงตวัแทนขำยของ บมจ. ซิงเกอร์ ซึง่กระจำยอยูแ่หลง่ชมุชนทัว่ประเทศ เมือ่
ลกูค้ำประสงค์จะซือ้สนิค้ำด้วยเงินผอ่น ทำงตวัแทนขำยจะน ำเสนอสนิเช่ือและเง่ือนไขตำ่งๆ พร้อมกบั
น ำเสนอเอกสำรให้ศนูย์อนมุตัเิป็นผู้พิจำรณำ เมื่อได้รับอนมุตัิสนิเช่ือแล้ว ลกูค้ำจะมีสถำนะเป็นลกูหนี ้
เช่ำซือ้และผอ่นช ำระกบั SGC 
 
Farmer Model 
ตัง้แตเ่ดือน มีนำคม 2561 เป็นต้นมำ บริษัทได้ปรับกระบวนกำรขำยเป็นระบบที่ผู้ขำยสนิค้ำเป็นผู้ดแูล
และรับผิดชอบกำรเก็บเงินของบญัชีที่ขำย หรือเรียกวำ่ Farmer Model ภำยใต้ระบบกำรขำยใหมน่ี ้
ผู้ขำยจะมีหน้ำที่ตดิตำมและเก็บคำ่งวดจำกลกูค้ำบญัชีที่ตนเองขำยหรือติดตำมและให้ลกูค้ำจ่ำยคำ่งวด
ตำมช่องทำงรับช ำระตำ่งๆ โดยผู้ขำยทีเ่ก็บคำ่งวดจำกลกูค้ำจะต้องน ำสง่เงินเข้ำสว่นกลำงผำ่นระบบ
แอปพลเิคชัน่  โมบำยแบงค์กิง้ของสถำบนักำรเงินตำ่งๆ และรำยงำนกำรน ำสง่เงินผำ่นแอปพลเิคชัน่ของ
บริษัท ภำยในสิน้วนัของแตล่ะวนั  
ผลตอบแทนของผู้ขำยภำยใต้ระบบใหม่จะแปรผนัตำมคณุภำพของลกูหนีบ้ญัชีที่ตนเองรับผิดชอบดแูล 
ซึง่ตำ่งจำกระบบกำรขำยก่อนหน้ำนี ้ท่ีผู้ขำยได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยเพยีงอยำ่งเดียวโดยไมต้่อง
ค ำนงึถึงคณุภำพของลกูหนี ้
 
กำรพิจำรณำสนิเช่ือ  
สนิเช่ือเข้ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ จะได้รับกำรพิจำรณำผำ่นทำงศนูย์อนมุตัิที่กระจำยอยู ่ 10 เขตทัว่ประเทศ 
โดยมีคณะกรรมกำรเฉพำะคอยดแูลก ำกบัเร่ืองนโยบำยเครดิต วิธีปฏิบตัิของศนูย์อนมุตัิและกำรอบรม
ตวัแทนขำย(Credit Operation Committee and Branch Operation Committee) 
 

2. สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ ทัง้แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม 
(Automobile Title-Backed Loan)  
SGC ให้บริกำรสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทัง้แบบโอนเลม่ (Sales and Lease Back) และแบบไมโ่อนเลม่ 
(Automobile Title-Backed Loan) ภำยใต้ช่ือ “รถท ำเงิน” โดยได้เร่ิมให้บริกำรตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 
2560  

 
 
นโยบายการด าเนินธุรกิจ 
นโยบำยหลกัของ รถท ำเงิน คือ กำรเป็นท่ีหนึง่ในใจของผู้ประกอบกำรเอสเอม็อี ที่ต้องกำรบริกำรสนิเช่ือ
ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของธุรกิจอยำ่งแท้จริง โดยทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนผลติภณัฑ์สนิเช่ือ 
มุง่เน้นกำรให้บริกำรท่ีเป็นเลศิ และรวดเร็ว 
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ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการแข่งขนั 
1. ลกูค้ำผู้ประกอบกำรขนำดขนำดใหญ่ ประเภทบคุคลธรรมดำ และนิติบคุคล  

ผลติภณัฑ์หลกัที่น ำเสนอ คือ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบไมโ่อนเลม่ วงเงิน 10 - 30 ล้ำนบำท 
 
กลยทุธ์ในกำรแขง่ขนั 
- พิจำรณำจดัสนิเช่ือให้เหมำะสมและตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำแตล่ะรำย
(Customization)  
- ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและและกำรโอนเงิน 
- ให้บริกำรโดยผู้ จัดกำรเขตและทีมผู้ จัดกำรธุรกิจสมัพันธ์ที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะในกำร
ให้บริกำรผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ เน้นควำมชัดเจนกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ และกำรให้ข้อมูลที่
ตรงไปตรงมำ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ลกูค้ำ 
 

2. ลกูค้ำผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ประเภทบคุคลธรรมดำ และนิติบคุคล 
ผลิตภณัฑ์หลกัที่น ำเสนอคือ สินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบทัง้แบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน     
3 - 10 ล้ำนบำท 
 
กลยทุธ์ในกำรแขง่ขนั 
- พิจำรณำจดัสนิเช่ือให้เหมำะสมและตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
- ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและกำรโอนเงิน 
- ให้บริกำรโดยผู้จัดกำรสำขำและทีมผู้จดักำรธุรกิจสมัพนัธ์ที่มีควำมรู้ด้ำนสินเช่ือ สำมำรถให้
ค ำแนะน ำเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ที่เหมำะสมกบัลกูค้ำได้ชดัเจน ตรงไปตรงมำ 
 

3. ลกูค้ำผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ และลกูค้ำรำยยอ่ย ประเภทบคุคลธรรมดำ 
ผลติภณัฑ์หลกัที่น ำเสนอคือ สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทัง้แบบโอนเลม่และไม่โอนเลม่ วงเงิน 5 หมื่น
บำท -  3 ล้ำนบำท 
 
กลยทุธ์ในกำรแขง่ขนั 
- ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและกำรโอนเงิน 
- ให้บริกำรโดยผู้จดักำรธุรกิจสมัพนัธ์ที่มีควำมรู้ด้ำนสนิเช่ือ สำมำรถให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์ที่เหมำะสมกบัลกูค้ำได้ชดัเจน ตรงไปตรงมำ 
- Push Marketing – ให้บริกำรลกูค้ำถงึสถำนท่ี 

 
ช่องทำงในกำรบริกำร และกระบวนกำรขำย 
ทีมผู้จัดกำรธุรกิจสมัพนัธ์ของรถท ำเงินจะประจ ำอยู่ตำมออฟฟิศ 15 แห่งทัว่ประเทศ เพื่อให้สำมำรถ
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บริกำรลกูค้ำได้ทัว่ถึงทกุจงัหวดั ยกเว้น 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 
 
ปัจจุบนับริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ด ำเนินกำร เร่ืองกำรขอใบอนุญำต P-Loan เพื่อให้เป็นไปตำม
ประกำศ เร่ือง กำรก ำกบัดแูลธุรกิจสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั ของธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
 

3. สินเชื่อเช่าซือ้เคร่ืองจักรใหม่ ( Captive Finance) 
โมเดลกำรด ำเนินธุรกิจ 
SGC ให้บริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัรใหมแ่ก่ลกูค้ำผู้ซือ้เคร่ืองจกัรกบัผู้ผลติและผู้น ำเข้ำ (Dealer) ที่
เป็นพนัธมิตรกบั SGC และมีกำรลงนำมในบนัทกึข้อตกซึง่มีเง่ือนไขหลกัในกำรรับซือ้เคร่ืองจกัรคืน ใน
กรณีที่ผู้ เช่ำซือ้ผิดนดัช ำระหรือไมส่ำมำรถช ำระตอ่ได้  
 
ลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำย 
ลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยของ Captive Finance แบง่ออกเป็น 2 ระดบัคือ 
1. ระดบั Dealer 

Dealer กลุม่เปำ้หมำยของ SGC คือผู้ผลติและผู้น ำเข้ำเคร่ืองจกัรชัน้น ำในอตุสำหกรรมตำ่งๆ อำทิ
เช่น อตุสำหกรรมโลหะ อตุสำหกรรมสิง่พิมพ์ อตุสำหกรรมเคร่ืองจกัรปักขนำดใหญ่ และ
อตุสำหกรรมรถยนต์และรถไฟฟำ้ เป็นต้น 

2. ระดบั ผู้ เช่ำซือ้  
ลกูค้ำผู้ เช่ำซือ้กลุม่เปำ้หมำย คือลกูค้ำบคุคลและนิติบคุคลที่ได้รับกำรคดัเลอืกจำก Dealer 
พนัธมิตร วำ่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจโดยใช้เคร่ืองจกัรของ Dealer นัน้ โดยทำง SGC จะ
ด ำเนินกำรพิจำรณำสนิเช่ือตำมเกณฑ์ของบริษัทอีกครัง้หนึง่ 

 

 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ ากัด (SGS) 
บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จ ำกดั (SSPL) ทะเบียนเลขที่ 0105504001951 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 5 ล้ำน

บำท ตัง้อยูท่ี่ 8 หมู ่4 ถนนสำมโคก-เสนำ ต ำบลบำงนมโค อ ำเภอเสนำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13110  ด ำเนินธุรกิจด้ำน
กำรบริกำรติดตัง้ ซอ่มบ ำรุงรักษำเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ทกุชนิด ทกุยี่ห้อ พร้อมทัง้จดัจ ำหนำ่ยอะไหล ่ภำยใต้กำรควบคมุของบริษัท 
ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ทัง้นีบ้ริษัท มีจดุมุง่หมำยในกำรบริกำรที่เป็นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่ำงข้ำงบ้ำนคณุ และ
เมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท จำกเดิม บริษัท ซิง
เกอร์เซอร์วิสพลสั จ ำกัด (SSPL) เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ำกัด (SGS) ทัง้นีบ้ริษัทได้ท ำกำร
เปลีย่นแปลงเฉพำะช่ือนิติบคุคลเทำ่นัน้ 

ปี 2561 กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในเชิงรุกเน้นกำรให้บริกำรที่รวดเร็ว ภำยใต้กำรลงทนุระบบโปรแกรม
ใหม่ ที่สำมำรถตรวจสอบงำนได้ทกุสถำนะและทนัที (Real Time) มีกำรสร้ำงระบบรองรับงำนบริกำรและอะไหล ่เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรบริกำร พร้อมขยำยเครือข่ำยงำนบริกำรไปยงัโครงกำรใหญ่ งำนประมูลภำครัฐ โรงงำน โรงแรม และ         
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รีสอร์ทต่ำงๆ ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรจัดหำรำยได้บริกำรแนวทำงใหม่ เช่น กำรให้บริกำรเดินสำยไฟในอำคำร ,              
กำรเดินสำย Lan, กำรเดินสำยโทรศพัท์, งำนปรับปรุงอำคำร และงำนบริกำร set บธู รวมถึงวำงระบบกำรขำยอะไหลแ่ท้ซิง
เกอร์ และอะไหลเ่คร่ืองใช้ไฟฟำ้ทกุชนิด ทกุยี่ห้อ       

 ในส่วนด้ำนกำรพฒันำบุคลำกร บริษัทได้พฒันำช่ำงให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำน หลกัสตูรช่ำงไฟฟ้ำในอำคำร
ระดบั 1 และหลกัสตูรแอร์พำณิชย์ขนำดเล็กระดบั 1 เพื่อให้ถูกต้องตำมกฎหมำยของกรมพฒันำฝีมือแรงงำน กระทรวง
แรงงำนที่บงัคบัใช้ และมีกำรอบรมสินค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรสร้ำงช่ำงรุ่นใหม่ทดแทนช่ำงรุ่นเก่ำแบบประสำน
ต่อเนื่องโดยบริษัท  มีข้อตกลงกำรท ำสญัญำควำมร่วมมือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี (MOU) กับ
สถำนศกึษำ ในสว่นของภำคกลำง และภำคใต้ 

ในส่วนงำนบริกำรสำยด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำร และประสำนงำน โดยมีช่ำง
บริกำรครอบคลมุทกุพืน้ท่ี และทกุจงัหวดั จ ำนวน 156 คน มีเครือขำ่ยสำขำจำกบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
กวำ่ 190 สำขำที่ให้กำรสนบัสนนุด้ำนงำนบริกำรกบับริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ำกดั ได้อยำ่งครอบคลมุทัว่ถึง 

 

 บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากัด  
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ำกดั ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกนัชีวิตและประกนัวินำศภยัโดยตรง โดยใช้เครือข่ำย

ตวัแทนจ ำหนำ่ยของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ เฉพำะที่มีใบอนญุำตตวัแทนเป็นผู้ขำย
กรมธรรม์ให้แก่ลกูค้ำ งำนประกนัชีวิตคงเหลอืกำรสง่เบีย้ของผู้ เอำประกนัชีวิตที่ยงัมีผลบงัคบัในปัจจบุนั โดยผู้ เอำประกนัภยั 
ช ำระเบีย้ตรงเข้ำบริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต ส ำหรับงำนประกนัวินำศภยัร่วมกับบริษัทประกนัภยัที่เป็นพนัธมิตร  พฒันำ
รูปแบบผลติภณัฑ์ / เง่ือนไขควำมคุ้มครองที่เหมำะสมสอดคล้องกบัรำคำเบีย้ประกนัภยั ของกลุม่ลกูค้ำธุรกิจสินเช่ือจ ำน ำ
ทะเบียนรถของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั  

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี 18 ธันวำคม 2558 ปัจจุบนัมี   ทุนจด
ทะเบียนที่ช ำระแล้วทัง้สิน้  4  ล้ำนบำท  (จ ำนวนหุ้นสำมญั 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บำท) โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้ด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท จำกเดิม บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จ ำกดั เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ำกดั 
(SGB) ทัง้นีบ้ริษัทได้ท ำกำรเปลีย่นแปลงเฉพำะช่ือนิติบคุคลเทำ่นัน้ 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ยได้ท ำกำรประกอบธุรกิจร่วมกบับริษัท เจมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทในเครือ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยตรงของบริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  โดยบริษัทจะท ำธุรกิจด้ำน
ตำ่งๆ กบับริษัท เจมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) ตำมควำมจ ำเป็นและสมควรโดยเป็นไปตำมกรอบกำรท ำงำนตำมที่คณะกรรมกำร
ของบริษัทก ำหนด เช่น กำรขำยสินค้ำกลุม่โทรศพัท์เคลื่อนที่  โดยซือ้ผ่ำนบริษัท เจมำร์ท จ ำกดั (มหำชน)    ในรูปแบบของ
สินค้ำฝำกขำยและเป็นกำรผูกรวมกำรสัง่ซือ้  เพื่อให้ได้รำคำดีที่สดุจำกผู้ผลิตที่มีช่ือเสียงด้ำนภำพลกัษณ์ และคุณภำพ  
เพื่อให้กำรขำยโทรศพัท์เคลื่อนที่สำมำรถขยำยตวัได้มำกขึน้ในฐำนลกูค้ำของบริษัท และสำมำรถเพิ่มยอดขำยได้อย่ำง
ต่อเนื่อง สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้กบัสินค้ำของบริษัท  อีกทัง้ได้มีกำรจ้ำงบริหำรลกูหนี ้และติดตำมหนีก้บั บริษัท เจเอ็มที 
เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) ภำยใต้สญัญำดงักลำ่วตกลงที่จะให้บริหำรลกูหนีแ้ละติดตำมหนี ้ตำมแต่ที่ประเภท
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ของลกูหนีท้ี่จะตกลงกนั ในกำรนีก้ลุม่บริษัทจะต้องจ่ำยค่ำบริกำร ในอตัรำตำมที่ระบใุนสญัญำ  สญัญำนีม้ีระยะเวลำ 1 ปี 
โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  29 กนัยำยน 2560 ถึงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2561 ซึง่จดัท ำเป็นเอกสำรแนบท้ำยสญัญำ โดยให้ใช้
ข้อควำมในสญัญำเดิม รวมทัง้บรรดำเอกสำรแนบท้ำยทัง้หมด ให้มีผลยึดถือบงัคบัต่อไปเช่นเดิม จนกว่ำจะมีกำรยกเลิก 
หรือครบก ำหนดสญัญำ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ซิงเกอร์” เช่น 
จักรเย็บผ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนต่ำงๆ นอกจำกนีย้งัจ ำหน่ำยสินค้ำเชิงพำณิชย์ เช่น ตู้แช่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรเกษตร ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมน ำ้มนัแบบหยอดเหรียญ และเคร่ืองท ำน ำ้หวำนเกล็ดหิมะ เพื่อ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงครอบคลมุ และหลำกหลำยทัง้กลุ่มลกูค้ำบ้ำน และกลุ่มลกูค้ำเชิงพำณิชย์    

กำรขำยแบบเช่ำซือ้โดยผ่ำนเครือข่ำยซิงเกอร์มำกกว่ำ 10,000 คน กระจำยตำมสำขำมำกกว่ำ 190 สำขำทัว่ประเทศ
ไทย ซึง่ถือวำ่บริษัทมีเครือข่ำยกำรกระจำยสินค้ำ จกัรเย็บผ้ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน และสินค้ำเชิงพำณิชย์ที่ครอบคลมุไป
ทัว่ทกุภำคในประเทศไทย 

ส ำหรับสนิค้ำซิงเกอร์สำมำรถแบง่แยกเป็น 2 กลุ่มผลติภณัฑ์ดงันี ้:- 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่:- 
•    ผลิตภณัฑ์จกัรเย็บผ้ำ เช่น จกัรเย็บผ้ำ เข็มจกัร น ำ้มนัหลอ่ลื่นอเนกประสงค์ชนิดหยอด และแบบสเปรย์พ่น 

กรรไกร เป็นต้น 
•    ผลิตภณัฑ์กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในครัวเรือน เช่น ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้ำ เตำแก๊ส เคร่ืองปรับอำกำศ เป็นต้น 
•    ผลติภณัฑ์กลุม่ภำพ และเสยีง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) กลอ่งรับสญัญำณดิจิตอล และโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น 
ผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ ได้แก่:- 
•   กลุม่ตู้แช่ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เคร่ืองดื่ม ตู้แช่เบียร์ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่เบเกอร่ีและเคร่ืองท ำน ำ้หวำนเกลด็

หิมะ  
•   กลุม่สินค้ำหยอดเหรียญ เช่น ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมน ำ้มนัแบบหยอดเหรียญ ตู้น ำ้ดื่มหยอด

เหรียญ เป็นต้น 
•    สนิค้ำเคร่ืองมือทำงกำรเกษตร เช่น เคร่ืองสบูน ำ้ เคร่ืองพน่ยำสะพำยหลงั และเคร่ืองสข้ีำว 

เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุำยน 2558 บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่รำยเดิม คือ SINGER 
(Thailand) B.V. ที่ถือหุ้น 40% ได้ขำยหุ้นท่ีถืออยูอ่อกไปทัง้หมด บริษัท เจมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) ได้เป็น  ผู้ ถือหุ้นใหญ่รำย
ใหม ่คือ มีสดัสว่นกำรถือหุ้น 24.99% ในปี 2559 บริษัทได้น ำโทรศพัท์เคลือ่นท่ี เข้ำมำจ ำหน่ำยในช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของ
บริษัท ทัง้ในรูปแบบกำรขำยผำ่นหน้ำร้ำนซิงเกอร์ และกำรขำยผำ่นเครือขำ่ยร้ำนซิงเกอร์ทัว่ประเทศในรูปแบบ Direct Sales 
ซึ่งบริษัทได้มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรขำย กำรกระจำยสินค้ำ และกำรเก็บเงินใหม่ให้สอดคล้องและรองรับกำรจ ำหน่ำย
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่แตกตำ่งจำกกำรขำยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ที่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 

นอกจำกนีบ้ริษัท ยงัได้รับประโยชน์จำกธุรกิจบริหำรหนีข้องบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) 
ในกำรบริหำรลกูหนีเ้ช่ำซือ้ และตำมเก็บหนีค้้ำงช ำระของบริษัทอีกด้วย 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงในครัง้นี ้เป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคญัอีกจุดหนึ่งของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นกำรผนึก
ก ำลงักบัผู้ ถือหุ้นรำยใหม ่น ำจดุแข็งของทัง้ 2 ฝ่ำยมำรวมกนัเพื่อขยำยฐำนธุรกิจเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต  

 ดงันัน้กำรจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำของบริษัทนบัตัง้แตช่่วงคร่ึงปีหลงัปี 2558 เป็นต้นมำ ได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมที่จดั
จ ำหนำ่ยภำยใต้ผลติภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุม่สินค้ำออกเป็น 
2 กลุ่มหลกั คือ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน และผลิตภณัฑ์เชิงพำณิชย์ และที่เพิ่มเติมเข้ำมำคือผลิตภณัฑ์ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำอื่นๆ เช่น โทรศพัท์เคลือ่นท่ี Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทัง้อปุกรณ์เสริมตำ่งๆ  
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 บริษัทให้เช่ำซือ้ผ่ำนทำง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ซึ่ง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 กำร
ขำยของบริษัท เป็นรูปแบบกำรขำยตรงผ่ำนเครือข่ำยร้ำน /สำขำ  พนักงำนขำยของบริษัท และผ่ำนผู้ แทนจ ำหน่ำยซึ่ง
กระจำยอยู่ทัว่ประเทศ สินค้ำส่วนใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์จ ำหน่ำย บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) โดยกำรสัง่ให้ผู้ผลติภำยในประเทศผลติให้เกือบทัง้หมด 
โครงสร้างรายได้  
โครงสร้างรายได้จากงบการเงิน (รวมดอกเบี้ยรับฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ และสายผลิตภณัฑ์แบ่งได้
ดงัต่อไปนี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 
มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 

แยกตามผลิตภณัฑ์ 
2561/2018 

 
% 2560/2017 

 
% 2559/2016 

 
% 

เคร่ืองซกัผ้ำ / Washing Machine 292,738 10.1 151,549 8 208,645 9 
ตู้ เย็น / Refrigerator 224,038 7.8 121,679 6 181,422 8 
ตู้แช่ / Freezer 306,290 10.6 221,140 11 367,044 16 
โทรทศัน์ / Television 528,652 18.3 168,317 9 196,763 9 
จกัรเย็บผ้ำ / Sewing Machine 185,020 6.4 45,837 2 118,080 5 
เคร่ืองปรับอำกำศ / Air Conditioner 221,955 7.7 249,328 12 382,597 17 
ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มอืถือ / ATVM 230,174 8.0 367,498 18 251,867 11 
ตู้ เติมน ำ้มนัแบบหยอดเหรียญ / Petrol 
Vending Machine 

114,104 4.0 227,418 11 322,667 14 

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี / Mobile Phone 226,738 7.9 240,380 12 51,610 2 
รวมมลูคำ่กำรจ ำหนำ่ยในประเทศ 2,329,709 80.7 1,790,146 89 2,080,695 91 

ผลติภณัฑ์อื่นในประเทศ 193,930 6.7 220,941 11 197,458 9 

มูลค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ - - - - - - 

รวมรายได้จากการขายและดอกเบีย้รับฯ   2,523,639 100 2,011,087 100 2,278,153 100 

 
หมายเหตุ     บริษัทด ำเนินธุรกิจขำยสินค้ำในสว่นงำนทำงธุรกิจเดียว และด ำเนินธุรกิจในสว่นงำนทำงภมิูศำสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย  
ดงันัน้จงึมิได้มีกำรเสนอข้อมลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมสว่นงำน 
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โครงสร้างรายได้บริษัทย่อย  

  
  (พนับาท) 

ประเภทธุรกิจ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การ
ถอืหุ้น
ของ
บริษัท 

ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 % 

รายได้จากการขาย  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 

1,876,283 65.0 1,375,775 58.2 1,674,823 65.8 

ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนช าระ 
 

      
  

- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 647,356 22.4 635,312 26.9 603,330 23.7 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 - - - - - - 
รายได้จากธุรกิจบริการ 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 

80,777 2.8 192,646 8.2 192,501 7.6 

- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลสั (SGS) SGS 99.88 17,951 0.6 16,799 0.7 22,379 0.9 
รายได้จากนายหน้าประกนัชีวติ 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 

5,178 0.2 3,396 0.1 233 0.0 

รายได้อื่นๆ 
 

      
  

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 126,126 4.4 52,745 2.2 34,449 1.3 
- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 128,862 4.5 83,978 3.6 17,131 0.7 
- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลสั (SGS) SGS 99.88 5,259 0.2 2,622 0.1 391 0.0 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 232 0.0 132 0.0 393 0.0 

รวม 2,888,024 100.0 2,363,405 100.0 2,545,629 100.0   

 

2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ   

สายผลิตภณัฑ์/บริการ ลักษณะ 
 ตู้เยน็  ประกอบด้วยตู้ เย็นประตเูดียว แบบ  “ Direct Cool ”  ตัง้แต่ขนำด 5.8 – 6.3  

คิว และตู้ เย็นสองประตแูบบ “ No Frost” ตัง้แต่ขนำด 7 – 15.2  คิว ทัง้หมดได้
มำตรฐำนประหยดัไฟเบอร์ 5 

 ตู้แช่เคร่ืองดื่มและตู้แช่แข็ง  มีทัง้แบบตัง้ ขนำด 8.8, 11.6, 26.5, 33 36 และ 43 คิว และแบบนอน ขนำด  
5.5 , 6.5, 9.5  และ 13.5 คิว   

 ตู้แช่ไวน์    จไุวน์ได้ 48 ขวดสงูสดุ 72 ขวด ระบบกำรควบคมุอณุหภมูิคงที่เพื่อรักษำรสชำติ
ของไวน์ คอมเพรสเซอร์รับประกนั 5 ปี 

 ตู้ท าน า้ร้อน - น า้เยน็    ตู้ท ำน ำ้เย็น ขนำดควำมจุ 4.36 ลิตร รูปทรงสวยงำม เย็นจัด  ประหยัดไฟฟ้ำ 
ควบคมุควำมเย็นด้วยเทอร์โมสตรัท 
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 โทรทัศน์ เคร่ืองรับโทรทศัน์แบบ แอลอีดี ทีวี ขนำด ตัง้แต่ 32, 43 50 55 และ 65 นิว้ 
แอลอีดี ทีวีทกุรุ่นรองรับสญัญำณแบบดิจิตอลได้และมีระบบสมำร์ททีวีส ำหรับ
ขนำด 55 และ 65 นิว้ 

 กล่องรับสัญญาณทวีีแบบ 
     ดิจิตอล (Digital Set Top Box) 

กลอ่งรับสญัญำณทีวีแบบดิจิตอล สำมำรถรับสญัญำณแบบดิจิตอลใช้ส ำหรับ
เคร่ืองรับโทรทศัน์รุ่นเก่ำที่ไมร่องรับกำรรับสญัญำณแบบดิจิตอล 

 เคร่ืองซักผ้า   
       แบบ 2 ถงั กึ่งอตัโนมตั ิ
 
        แบบถงัเดี่ยว อตัโนมตัิ 

 
ใสผ้่ำด้ำนบน มีขนำดควำมจตุัง้แต ่7.5 – 14 กิโลกรัม มีสสีนัสวยงำม 
 
ใสผ้่ำด้ำนบน มีขนำดควำมจตุัง้แต ่9.0 กก.ถึง 15 กิโลกรัม  

 จักรเยบ็ผ้า 
 ฝีเข็มตรงพร้อมโต๊ะ และขำ 
 
 
 ฝีเข็มตรง-ซิกแซ็ก  
      พร้อมโต๊ะ และขำ 
 
ซิกแซก็ริมผ้ำ 
 
กระเป๋ำหิว้ อิเลค็โทรนิกส ์
 
อตุสำหกรรมฝีเขม็ตรง 
 
อตุสำหกรรมฝีเขม็ตรง-ซิกแซก็ 
 
อตุสำหกรรมซกิแซก็ริมผ้ำ 
 

 
-ลอ็คควำมยำวของฝีเข็มได้ วงล้อจกัรขนำดใหญ่ เพิ่มน ำ้หนกัในกำรสง่ก ำลงั 
เย็บฝีเข็มตรงเพียงอยำ่งเดียว 
 
- เย็บลวดลำยซิกแซ็กได้ถึง 30 ลำย หวัจกัรท ำจำกเหลก็หลอ่ ทนทำนกระสวย 
แบบอพอลโลฮคุ ตีนกดผ้ำแบบงบัติด ใสไ่ส้กระสวยด้ำนหน้ำ 
 
- เย็บซิกแซ็กริมผ้ำด้ำย 3 เส้น ควำมเร็วรอบสงูสดุ 3,000 รอบต่อนำที เสำเข็ม
เอียงสะดวกตอ่กำรเย็บ ฟันสง่ 2 แถว 
-  จ ำนวน 8 – 32 ลวดลำย สำมำรถปรับเป็นฟรีอำร์ม ปรับต ำแหน่งเข็มได้ ใส่
เข็มทำงเดียว ตีนกดผ้ำแบบงบัติด 
-   ควำมเร็วรอบสูงสุด 4,500 รอบต่อนำที เหมำะส ำหรับเย็บผ้ำบำงถึงผ้ำ
คอ่นข้ำงหนำ ระบบน ำ้มนัหลอ่ลืน่อตัโนมตัิ 
-   เย็บได้ทัง้แบบฝีเข็มตรงและแบบฝีเข็มซิกแซ็ก สำมำรถท ำรังดมุ ม้วนริมแบน
และเย็บซิปได้ เหมำะส ำหรับผ้ำบำงและหนำปำนกลำงในกำรตัดเย็บผ้ำ
อตุสำหกรรม 
-   เย็บซิกแซ็กริมผ้ำ 5 เส้นควำมเร็วรอบสงูสดุ 5,500 รอบต่อนำที มีระบบหลอ่
เย็นพิเศษบริเวณเข็มท ำให้เข็มไมเ่กิดควำมร้อนในขณะที่เย็บด้วยควำมเร็วสงู 

 เข็มจักร น า้มนั  กรรไกร  
 

-เข็มจกัร ส ำหรับใช้ในบ้ำนและใช้ในงำนอตุสำหกรรมมีหลำยประเภทขึน้อยู่กบั
กำรใช้งำน  
-น ำ้มนัเป็นน ำ้มนัอเนกประสงค์ส ำหรับใช้ในบ้ำนหลอ่ลื่นต่ำงๆ จนถึงน ำ้มนัจกัร
อตุสำหกรรม  
-กรรไกร  มีหลำยขนำดตัง้แต่ 8 นิว้  9 นิว้ และ 10 นิว้ เลือกใช้ได้ตำมประเภท
ของงำน 

 เตาแก๊ส พร้อมเตำอบอเนกประสงค์ด้ำนล่ำง ที่แขวนผ้ำกันเปือ้นด้ำนหน้ำตู้อบ ประตู
ตู้อบเป็นกระจกทนควำมร้อนชนิดใส มีลิน้ชกัด้ำนลำ่ง สำมำรถใช้อุน่อำหำรด้วย
ภำชนะแก้ว กระเบือ้ง 

 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั  ขนำดตัง้แต่ 12,000 และ 18,000 บีทียู 5 โปรแกรม อตัโนมัติ 
ฟิลเตอร์ท ำควำมสะอำดง่ำย ประหยดัไฟเบอร์ 5 มีรีโมทคอนโทรลไร้สำยและ
เป็นระบบ Invertor ช่วยให้ประหยดัไฟมำกขึน้กวำ่เดิม 

 เคร่ืองชงกาแฟ เคร่ืองชงกำแบบอตัโนมตัิ สำมำรถชงกำแฟได้ทนัทีเพียงกดปุ่ มสมัผสั ได้รสชำติ
ที่กลมกลอ่ม ผลติเมนกูำแฟได้ตำมต้องได้รสชำติที่มีมำตรฐำน 
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 เคร่ืองกรองน า้ เคร่ืองกรองน ำ้ระบบ RO ที่ให้ควำมสะอำดกับน ำ้ดื่มเป็นอย่ำงมำก ช่วย
กลัน่กรองสิ่งสกปรกและเช่ือโรคในน ำ้ดื่มได้เป็นอย่ำงดี และยังมีรูปลักษณ์
สวยงำม 

 กล่องรับสัญญาณทวี ี
         แบบดิจิตอล 
         (Digital Set Top Box) 

กลอ่งรับสญัญำณทีวีแบบดิจิตอล สำมำรถรับสญัญำณแบบดิจิตอล ใช้ส ำหรับ
เคร่ืองรับโทรทศัน์รุ่นเก่ำที่ไมร่องรับกำรรับสญัญำณแบบดิจิตอล  

 ตู้เติมเงนิโทรศัทพ์มือถอื 
          ออนไลน์ 

รองรับกำรเติมเงินทุกเครือข่ำย สำมำรถใช้กับธนบัตรใหม่ (รัชกำลที่ 10) 
สำมำรถจ่ำยบิลคำ่บริกำรตำ่งๆ และสำมำรถเชื่อมตอ่เคร่ืองชัง่น ำ้หนกัเสริม 

 ตู้จ าหน่ายน า้ดื่ม 
     หยอดเหรียญ 

กรองน ำ้ด้วยระบบ Reverse Osmosis System ไส้กรองคุณภำพมำตรฐำน 
USAและฆ่ำเชือ้ด้วยระบบ Ozone ขนำดก ำลงักำรผลิต 600 ลิตร และ 1,200 
ลติร พร้อมระบบล้ำงช่องรับน ำ้ และหวัจ่ำยน ำ้อตัโนมตัิด้วยน ำ้ Ozone ทกุ    3 
ชัว่โมง   

 ตู้เติมน า้มันหยอดเหรียญ บรรจุน ำ้มนัได้ 200 ลิตร ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ ค ำนวณเงิน และปริมำณกำร
จ่ำยน ำ้มนัได้อยำ่งแมน่ย ำ พร้อมสญัญำณกนัขโมยและบอลลนูดบัเพลงิ 

 เคร่ืองท าน า้หวาน 
      เกล็ดหิมะ 

แบบ 2 โถป่ัน ควำมจุโถละ 15 ลิตร สำมำรถท ำเคร่ืองดื่มที่ต้องกำร เช่น 
น ำ้หวำนหลำกสี น ำ้อดัลม เพื่อให้ได้ควำมเย็นจนเป็นเกล็ดหิมะ  มีระบบตัด
ควำมเย็นอตัโนมตัิ ตวัเคร่ืองคงทนด้วยสแตนเลส S304 

 เคร่ืองมือทางการเกษตร เคร่ืองสบูน ำ้ รุ่น WP-30BX จ ำหนำ่ยพร้อมสำยสบู ชนิดแข็ง ยำว 6 เมตร ก ำลงั
ดดูลึก 8 เมตรและสำยส่งชนิดอ่อน ยำว 10 เมตร ก ำลงัส่งน ำ้สงู 30 เมตร 
เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จงัหวะ ( เบนซิน 91) ก ำลงัสงูสดุ 6.5 แรงม้ำ เคร่ืองยนต์
เดินเรียบ มีระบบปอ้งกนัเคร่ืองยนต์เสยีหำยจำกน ำ้มนัหลอ่ลืน่ขำด 
เคร่ืองสข้ีำว สข้ีำวได้ 70 กิโลกรัมตอ่ 1 ชัว่โมง สข้ีำวได้ทัง้ข้ำวขำวและข้ำวกล้อง 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศพัท์มือถือ Smartphone ยี่ห้อชัน้น ำหลำยรุ่น ไม่ว่ำจะเป็นยี่ห้อ Apple, 
Samsung, OPPO , Vivo และ Huawei 

 
2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั  

บริษัทใช้กลยทุธ์กำรขำยตรงในระบบเช่ำซือ้ควบคูไ่ปกบักำรขำยเงินสด ทัง้นีก้ำรขำยแบบเช่ำซือ้ด ำเนินไปภำยใต้กำร
ควบคมุที่รัดกมุโดยสม ่ำเสมอเพื่อให้มีหนีเ้สยีน้อยที่สดุ  สนิค้ำที่บริษัทจ ำหนำ่ยเป็นสนิค้ำที่มคีณุภำพเทำ่เทียมหรือดีกวำ่เมื่อ
เทียบกบัสนิค้ำของผู้ผลติรำยอื่นๆ รำคำจ ำหนำ่ยเงินสดของสินค้ำใกล้เคียงกบัสินค้ำยี่ห้ออื่น โดยกลุม่ลกูค้ำของบริษัทเป็น
ลกูค้ำในกลุม่ประชำชนตำมตำ่งจงัหวดั โดยบริษัทได้แบง่ระบบกำรขำยของบริษัทออกเป็น 2 ระบบ ดงันี ้

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบกำรขำยผำ่นเครือขำ่ยพนกังำนขำยของซิงเกอร์  
2. ระบบขำยสง่ เป็นกำรขำยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำย ตลอดจนช่องทำงกำรขำยต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศเพื่อน

บ้ำน เช่น ลำว  และพม่ำ ตลอดจนกำรขำยแบบ Group Sales โดยเน้นสินค้ำจกัรเย็บผ้ำ พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง  
สนิค้ำกลุม่ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เคร่ืองดื่ม ตู้แช่ไวน์ และเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ขนำดเลก็ภำยในบ้ำน 
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ทำงด้ำนกลยทุธ์ส ำหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่สินค้ำหลกั เช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน โดยเฉพำะเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำประเภท
ตู้ เย็น และโทรทศัน์ ซึง่มีอตัรำกำรครอบครองสงู และตลำดมีอตัรำกำรเติบโตน้อย บริษัทได้ใช้กลยทุธ์ในกำรเทิร์นเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
เก่ำทกุประเภท ทกุยี่ห้อ เพื่อขยำยตลำด และเพิ่มยอดกำรขำยให้สงูขึน้ ซึ่งกลยทุธ์นีบ้ริษัทยงัได้ครอบคลมุไปถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
เกือบทุกประเภทอีกด้วยเช่น เคร่ืองซกัผ้ำ  ตู้แช่  ตู้แช่แข็ง ประกอบกับกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลกูค้ำ และปรับปรุงคณุภำพของสนิค้ำให้ดีอยำ่งตอ่เนื่อง 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้น ำสินค้ำใหม่ๆ เพื่อขยำยตลำดให้ครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยที่เป็นผู้ประกอบกำรพำณิชย์ เช่น ร้ำน 
โชห่วย ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ หอพกั อพำร์ทเมนท์ให้มำกขึน้อีกด้วย เช่น ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติม
น ำ้มนัหยอดเหรียญ และเคร่ืองท ำน ำ้หวำนเกล็ดหิมะ เพื่อช่วยยกระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และเพิ่มรำยได้ให้กับ
ผู้ประกอบกำรรำยยอ่ย 

ปัจจุบนับริษัท มียอดจ ำหน่ำยสะสมตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือได้มำกกว่ำ 50,000 เคร่ือง บริษัทได้สร้ำงระบบ Server 
ขึน้มำเพื่อบริหำรจดักำรกำรเตมิเงินผำ่นเครือขำ่ยตู้ เติมเงินของซิงเกอร์ บริษัทเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยแอร์ไทม์ (Air time) ให้กบั
เครือขำ่ยผู้ให้บริกำรโทรศพัท์มือถือทัง้ 3 รำย คือ AIS, Dtac และ Truemove-H ซึง่สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมและเป็นฐำน
รำยได้ใหมข่องบริษัทได้อยำ่งยัง่ยืน 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 บริษัทขำยสินค้ำผ่ำนร้ำนสำขำของบริษัท ซึ่งมีจ ำนวนกว่ำ 190 สำขำทัว่ประเทศ มีเครือข่ำยพนกังำนขำยกว่ำ 
10,000 คน บริษัทมีกำรฝึกอบรมพนกังำนขำยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภณัฑ์เป็นอย่ำงดี ซึ่งพนกังำนขำยเหลำ่นีเ้ป็น
ก ำลงัส ำคญัในกำรขยำยตลำดของบริษัท ประมำณร้อยละ 90 ของยอดขำยเป็นกำรขำยแบบเช่ำซือ้ โดยบริษัทให้เช่ำซือ้ผำ่น
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99   
 ส ำหรับกำรควบคมุคณุภำพของบญัชีเช่ำซือ้ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั มีกำรตรวจสอบทัง้ก่อน และภำยหลงั
กำรขำย โดยจดัให้มีศนูย์พิจำรณำสนิเช่ือ (Credit Control Office) เพื่อตรวจสอบ และอนมุตัิสนิเช่ือลกูค้ำก่อนกำรขำย ทัง้นี ้
กำรพิจำรณำสินเช่ือลกูค้ำนัน้จะพิจำรณำทัง้จำกฐำนข้อมูลภำยในบริษัท และตรวจสอบกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ 
จ ำกดั (National Credit Bureau)  และกำรตรวจสอบภำยหลงักำรขำยนัน้ผู้ตรวจสอบบญัชี (Account Checker) จะท ำ
หน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้องของบญัชีเช่ำซือ้และข้อมูลสินเช่ือว่ำถูกต้องตำมที่ได้อนมุตัิไปหรือไม่โดยกำรไปตรวจ
เยี่ยมผู้ เช่ำซือ้ถึงบ้ำนทกุบญัชี ปัจจบุนับริษัทมีผู้ตรวจสอบบญัชีกวำ่ 100  คน  รับผิดชอบตรวจสอบบญัชีเช่ำซือ้ทัว่ประเทศ 
ภำยใต้กำรควบคมุและตรวจสอบของฝ่ำยสนิเช่ือ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

แนวโน้มภำพรวมเศรษฐกิจในปี 2562 คำดยงัคงเติบโตต่อเนื่องจำกปี 2561 แม้จะชะลอตวัเล็กน้อย โดยคำด 
GDP เติบโตเฉลีย่ 3.7% - 4.0% (อ้ำงอิงจำกบทควำมเผยแพร่ของสถำบนักำรเงินและธนำคำรแห่งประเทศไทย) ขึน้อยู่กบั
สภำวะเศรษฐกิจโลก สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีนและสหรัฐอเมริกำที่ยงัไม่ได้ข้อสรุปที่ชดัเจน และอยู่ในช่วงของกำรเจรจำ
ระหวำ่ง 2 ประเทศในกำรท ำข้อตกลงร่วมกนัเพื่อหยดุท ำสงครำมกำรค้ำชั่วครำว และกำรท่ีองักฤษเตรียมที่จะเจรจำขอถอน
ตวัออกจำกสหภำพยุโรป เป็น 2 ปัจจัยหลกัที่ส่งผลต่อสภำวะเศรษฐกิจโลก และเป็นอีกหนึ่งตวัชีว้ดัส ำคญัที่จะสำมำรถ
ก ำหนดทิศทำงสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 นอกจำกนีปั้จจัยสนบัสนุนกำรเติบโตหลกัมำจำกภำคกำร
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ทอ่งเที่ยวที่ฟืน้ตวัตอ่เนื่อง กำรลงทนุของภำคเอกชนท่ีเร่ิมขยำยตวัจำกนโยบำยสง่เสริมกำรลงทนุและโครงสร้ำงพืน้ฐำนของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่ยงัดึงดดูเม็ดเงินกำรลงทนุจำกต่ำงชำติ 
อยำ่งไรก็ตำม ด้วยภำคกำรสง่ออกที่คำดว่ำยงัชะลอตวัจำกผลกระทบของสงครำมกำรค้ำที่ยงัคงยืดเยือ้และยงัคงควำมไม่
แนน่อนสงู อำจสง่ผลกระทบต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนั ยงัมีปัจจยัที่ต้องระวงัจำกควำมคำดหวงัต่อกำร
เลือกตัง้ ซึ่งสง่ผลต่อกำรขบัเคลื่อนของนโยบำยกำรลงทนุโครงกำร  Mega-project ทัง้โครงกำรรถไฟทำงคู่ห้ำสำยและ
โครงกำร EEC 

ส ำหรับกำรบริโภคภำคเอกชนและภำคครัวเรือน ยังคงคำดกำรณ์เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ตำมอัตรำ            
กำรว่ำงงำนในระดบัต ่ำ กำรกระจุกตวัและกำรฟืน้ตวัของรำยได้ มำตรกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของภำครัฐที่ยงัต้องจับตำ 
แนวโน้มต้นทนุทำงกำรเงินท่ีสงูขึน้ จำกกำรคำดกำรณ์กำรปรับเพิ่มของอตัรำดอกเบีย้นโยบำยจำก 1.75% ในปี 2561 มำอยู่
ที่ 2.0% ในปี 2562 และภำระหนีภ้ำคครัวเรือนที่ยงัอยู่ในระดบัสงู เช่นเดียวกบักำรบริโภคของกลุม่เกษตรกร ที่คำดกำรณ์
รำยได้ยงัไมฟื่น้ตวัเต็มที่จำกควำมผนัผวนของรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร  

ถึงแม้กำรคำดกำรณ์ชะลอตวัของกำรบริโภคภำคเอกชนและภำคครัวเรือน บริษัทยงัคงมีปัจจยัสนบัสนนุจำกธุรกิจ
สินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเช่ือส่วนบุคคล โดยจำกประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เร่ืองกำรก ำกับดูแล
สินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ได้มีกำรขยำยขอบเขตของสินเช่ือส่วนบุคคล และก ำหนดเพดำนดอกเบีย้ ค่ำปรับ 
คำ่บริกำรหรือคำ่ธรรมเนียมใดๆ เก่ียวกบัสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใต้กำรก ำกบัจำกผู้บริโภค โดยรวมกนัแล้วไม่เกินกว่ำร้อยละ 
28 ตอ่ปี (Effective Rate)  

จำกแนวโน้มและปัจจยัภำยนอกที่มีผลต่อภำพรวมกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 บริษัทยงัคงมีศกัยภำพ
พร้อมต่อกำรแข่งขนัและกำรเติบโต จำกกำรกระจำยฐำนลกูค้ำจำกภำคครัวเรือนสู่ภำคเอกชนมำกขึน้ กำรขยำยตวัของ
ธุรกิจสนิเช่ือที่ไมจ่ ำเพำะเพียงสนิเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนและเชิงพำณิชย์ แต่ครอบคลมุถึงสินเช่ือที่มีทะเบียน
รถเป็นประกันและสินเช่ือส่วนบุคคล กำรกระจำยตวัของสำขำหลกัและสำขำย่อยครอบคลมุในระดบัชุมชน ท ำให้บริษัท
ยงัคงมีควำมได้เปรียบในด้ำนกำรติดตำมและกำรเข้ำถึงฐำนลกูค้ำ ประกอบกบัระบบกำรตรวจสอบ กำรประเมินลกูค้ำ และ
กำรอนมุตัิสนิเช่ือที่มีควำมเข้มงวดมำกขึน้ 

แนวโน้มเงินเฟ้อปี 2562 ส ำนกังำนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำ คำดว่ำจะอยู่ที่ประมำณ 1.2% ภำยใต้กรอบ 
0.7-1.7% ภำยใต้สมมติฐำนจำกอตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 3.5-4.5% น ำ้มนัดิบดไูบ 70-80 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล 
และอตัรำแลกเปลีย่น 32.5-33.5 บำทตอ่เหรียญสหรัฐ โดยเงินเฟ้อไตรมำสแรก น่ำจะอยู่ที่ 0.86% ไตรมำส 2 อยู่ที่ 0.98% 
ไตรมำส 3 อยูท่ี่ 1.27% และไตรมำส 4 อยูท่ี่ 1.81% 

ธุรกิจเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ในธุรกิจแบบเช่ำซือ้มีสว่นแบง่ตลำดในประเทศอยู ่ 2 กลุม่หลกัๆ ซึง่ทัง้สองกลุม่มีฐำนลกูค้ำ และลกัษณะที่ตำ่งกนั 
กลุ่มแรกมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ.อยธุยำ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  (กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์) และ 

บมจ. อิออน  ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์)  ซึ่งผู้ประกอบกำรแต่ละรำยนัน้  นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรธุรกิจเช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
แล้วยงัมีบริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้สินค้ำอีกหลำยประเภท เช่น อปุกรณ์สื่อสำร เคร่ืองใช้ส ำนกังำน  เฟอร์นิเจอร์  รถจักรยำนยนต์  
และรถยนต์ เป็นต้น แตม่ีรูปแบบกำรปลอ่ยสนิเช่ือเช่ำซือ้โดยผำ่นร้ำนค้ำตวัแทน 
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กลุม่ที่สองซึง่จะมุง่เน้นในด้ำนสนิค้ำที่มีอำยกุำรใช้งำนยำวนำน และสนิค้ำจ ำพวกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน ปัจจุบนั
คงมีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่ำนัน้ท่ียงัด ำเนินธุรกิจกำรขำยตรงแบบเช่ำซือ้ผ่ำนทำงร้ำนสำขำ และ 
พนกังำนขำยของบริษัทเอง  

  จำกกำรท่ีเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนอนัได้แก่ โทรทศัน์ และตู้ เย็น ซึ่งถือเป็นสินค้ำที่มีสดัสว่นกำรครอบครองที่สงู   
จึงท ำให้กำรเพิ่มยอดขำยเป็นไปได้ยำก แต่ผู้บริหำรของบริษัทกลบัมองว่ำสำมำรถที่จะเพิ่มยอดขำยได้ด้วยกำรน ำหลกักำร
ตลำดของสินค้ำทดแทน (Replacement Market) โดยอำศยักลยทุธ์แลกซือ้ (Trade-in) สินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนของ
ลกูค้ำทกุชนิดทกุยี่ห้อมำแลกกบัสินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใหม่ของซิงเกอร์พร้อมกบัเง่ือนไขรับสว่นลดระหว่ำง 1,000 – 3,000 บำท 
พร้อมทัง้กำรผ่อนสบำยๆ และกำรบริกำรอย่ำงยอดเยี่ยมกับร้ำนสำขำซิงเกอร์ที่มีอยู่ทัว่ประเทศ  เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยของ
บริษัทในกำรขยำยตลำดของสนิค้ำทกุชนิดที่บริษัทจดัจ ำหนำ่ย 

จักรเยบ็ผ้า 
  สินค้ำอุปโภคบริโภคหลำยประเภทที่ผลิตใช้ในชีวิตประจ ำวนั อำทิ เสือ้ กำงเกง กระโปรง กระเป๋ำ รองเท้ำ ผ้ำปู    
ที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ล้วนแล้วแตใ่ช้จกัรเย็บผ้ำในกำรผลิตทัง้สิน้ จกัรเย็บผ้ำจึงเป็นสินค้ำที่ใช้กนัอย่ำงแพร่หลำย ทัง้ใน
รูปของธุรกิจขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดย่อม รวมถึง จักรเย็บผ้ำทั่วไปที่ส ำหรับใช้ภำยในบ้ำน ตลำดของจักรเย็บผ้ำ
สำมำรถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จกัรเย็บผ้ำอตุสำหกรรมที่น ำมำใช้ตดัเย็บเคร่ืองอปุโภคบริโภคในเชิง
อตุสำหกรรม และจกัรเย็บผ้ำธรรมดำที่น ำมำใช้ตดัเย็บภำยในครัวเรือน ส ำหรับยี่ห้อที่วำงจ ำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำยในตลำด
จกัรเย็บผ้ำในประเทศไทย ได้แก่  ซิงเกอร์  จำโนเม่  เอลวิร่ำ  บรำเดอร์ และจูกิ  ทัง้ยงัมีจักรเย็บผ้ำรำคำถกูที่น ำเข้ำจำก
ประเทศจีนอีกหลำกหลำยยี่ห้อที่เข้ำมำแขง่ขนักนัในธุรกิจนี ้  

เนื่องจำกจักรเย็บผ้ำเป็นผลิตภณัฑ์ที่คงทน และมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนพอสมควร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรใช้งำนที่
เหมำะสมกบัจกัรเย็บผ้ำแตล่ะประเภทด้วย   ปัจจบุนัตลำดมีควำมต้องกำรซือ้จกัรเย็บผ้ำมำกขึน้เนื่องด้วยกำรน ำเทคโนโลยี
ที่ทนัสมยัเข้ำมำช่วยในกำรพฒันำผลติภณัฑ์จกัรเย็บผ้ำให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้ จนกลำยเป็นจกัรเย็บผ้ำคอมพิวเตอร์ ที่มี
รูปลกัษณ์สวยงำม ทนัสมยั กะทดัรัด ใช้งำนง่ำย สำมำรถประดิษฐ์งำนได้หลำกหลำยเหมำะกบัยคุสมยัที่ เปลี่ยนไปที่ก ำลงั
นิยมงำนประดิษฐ์ที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั DIY (Do It Yourself) 

การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่ส าคัญ 

 ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ที่ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรเงินให้กบัผู้บริโภค (Consumer Finance) ที่ไมใ่ช่ธนำคำร 
(Non-bank) โดยที่มีบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนบตัรเครดิต (Credit Card) อนัได้แก่ บริษัท อเมริกนัเอ็กเพรส (ไทย) จ ำกดั
, บริษัท บตัรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด, บริษัท บตัรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน), บริษัท เจเนอรัล คำร์ด เซอร์วิสเซส จ ำกัด ,        
บริษัท ซิตี ้คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ สว่นบริษัทด ำเนินธุรกิจ Non-bank อนัได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
(มหำชน) (AEONTS), บริษัท อยุธยำ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ำกัด (Krungsri First Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่       
บำย จ ำกดั (มหำชน) (Easy Buy) ซึ่งมุ่งเน้นในกำรท ำธุรกิจเช่ำซือ้ และสินเช่ือสว่นบคุคล (Personal Loan) และ บริษัท    
ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (SINGER) ที่มุง่เน้นเฉพำะธุรกิจเช่ำซือ้ที่ได้ด ำเนินธุรกิจมำตลอดระยะเวลำกวำ่ 130 ปี  
 บริษัทที่เป็น Non-bank ดงักล่ำวสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้ำหมำยของตนเอง  ดงัเช่น 
AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเน้นธุรกิจทำงขำยแบบเช่ำซือ้และสินเช่ือสว่นบคุคล (Personal 
Loans) กบัลกูค้ำที่มีประวตัิดี และมีรำยได้ประจ ำไม่น้อยกว่ำ 4,000 บำท ในขณะที่ SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุม่ลกูค้ำที่
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อยูใ่นตำ่งจงัหวดั ซึง่สว่นใหญ่ประกอบธุรกิจกำรเกษตรอนัถือเป็นกลุม่ฐำนรำก  บริษัทเหลำ่นีด้ ำเนินธุรกิจแบบขำยตรงซึง่น ำ
ต้นทนุทำงกำรเงินพร้อมคำ่ใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรก่อนและหลงักำรขำยมำรวมอยูใ่นอตัรำที่คิดกบัลกูค้ำ 
 กำรแขง่ขนัของบริษัทในกลุม่เหลำ่นีจ้ะแตกตำ่งกนัโดยที่บริษัทในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY BUY) จะ
แข่งขนักันในเร่ืองของควำมรวดเร็วในกำรอนมุตัิเครดิต และอตัรำดอกเบีย้ บริษัทที่มีกลุ่มลกูค้ำเป็นเกษตรกรในชนบทจะ
แขง่กนัในเร่ืองของกำรรักษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัประชำชนในท้องถ่ิน และกำรเสนอบริกำรที่ดีทัง้ก่อนกำรขำย และหลงักำร
ขำย ยิ่งไปกวำ่นัน้กำรให้บริกำรกำรขำยตรงที่ให้กบัลกูค้ำก็จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของลกูค้ำโดยกำรน ำเสนอบริกำร และ
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  

2.3   การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือการบริการ 

กำรจดัหำผลติภณัฑ์จกัรเย็บผ้ำ หลงักลำงปี 2545  บริษัทได้เปลีย่นวิธีกำรสัง่ซือ้ จำกเดิมบริษัทใช้วธีิกำรสัง่ซือ้จกัร
เย็บผ้ำจำกบริษัท อตุสำหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มำเป็นกำรสัง่ซือ้จกัรเย็บผ้ำส ำเร็จรูปโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
แทน เนื่องจำกต้นทุนของกำรน ำเข้ำผลิตภณัฑ์จักรเย็บผ้ำส ำเร็จรูปต ่ำกว่ำต้นทุนกำรผลิตและประกอบภำยในประเทศ  
สนิค้ำที่บริษัทซือ้จำกผู้ผลติจำกตำ่งประเทศมีมลูคำ่ประมำณร้อยละ 3  ของสนิค้ำที่ซือ้ทัง้หมด 

 ในสว่นของเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ บริษัทสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้ผลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM  (Original Equipment 
Manufacturer) กล่ำวคือ ผู้ ผลิตจะผลิตสินค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัทโดยผู้ ผลิตหลักซึ่งผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ภำยในบ้ำนให้แก่บริษัทได้แก่:- 

1. บริษัท ไฮเออร์ อิเลค็ทริค จ ำกดั (มหำชน)  สนิค้ำที่ผลติ ได้แก่ ตู้ เย็นและเคร่ืองปรับอำกำศ 

2. บริษัท พำนำโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติ ได้แก่ ตู้แช่ไวน์ 

3. บริษัท ลคักีเ้ฟลม จ ำกดั  สนิค้ำที่ผลติได้แก่  เตำแก๊ส 

4. บริษัท เอดีที ออนไลน์ จ ำกัด สินค้ำที่ผลิตได้แก่ ตู้ เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์และตู้ เติมน ำ้มนัหยอด
เหรียญ 

5. บริษัท ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์เซียล จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติได้แก่ เคร่ืองท ำน ำ้หวำนเกร็ดหิมะ, เคร่ืองท ำน ำ้แข็ง และ
เคร่ืองท ำไอศครีม 

6. บริษัท ซนัเด้น อินเตอร์คลู (ประเทศไทย) จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติได้แก่ ตู้แช่แข็งและตู้แช่เคร่ืองดื่ม 

7. บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติได้แก่ เคร่ืองกรองน ำ้ 

8. บริษัท แฟมิลี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติได้แก่ หม้อหุ้งข้ำว, หม้ออบอบรมร้อน และพดัลม 

9. บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ำกดั สนิค้ำที่ผลติได้แก่ ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ 

 นอกจำกสินค้ำที่ขำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  ซิงเกอร์  แล้วบริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท เจมำร์ท จ ำกัด 
(มหำชน) ในกำรจดัจ ำหน่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่หลำกหลำยยี่ห้อ หลำกหลำยรุ่น ซึ่งท ำให้สำมำรถขยำยกลุม่ฐำนลกูค้ำของ
บริษัทเข้ำสูก่ลุม่ลกูค้ำใหม่ๆ  ได้มำกขึน้ด้วย 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรประหยดัพลงังำน กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และได้มีกำรรณรงค์ให้มีกำรใช้
อปุกรณ์ไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสงูสดุ บริษัทได้พฒันำอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำแบบประหยดัอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงหนึ่ง  ดงันัน้สินค้ำที่บริษัทจ ำหน่ำยจึงเป็นสินค้ำที่มีฉลำกประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่ำนัน้ ตู้ เย็น
ของซิงเกอร์ได้พฒันำอีกขัน้โดยใช้น ำ้ยำท ำควำมเย็นที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และไม่ท ำลำยชัน้บรรยำกำศของโลก “NON 
CFC” คือสำร “C-Pentane” ซึง่มีคำ่ในกำรท ำลำยโอโซนเป็นศนูย์  

เนื่องจำกบริษัทไม่มีโรงำนผลิตสินค้ำ แต่ใช้วิธีกำรสัง่ซือ้สินค้ำด้วยกำรผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) จำกโรงงำนที่มีกระบวนกำรผลิตที่มีคณุภำพ และหลีกเลี่ยงกำรสัง่ซือ้สินค้ำจำกผู้ผลิตที่ไม่มีคณุภำพ โดย
บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบคณุภำพสินค้ำ (Quality Assurance) เพื่อคดักรองสินค้ำให้ได้ตำมมำตรฐำน  และบริษัทมี
นโยบำยเลอืกโรงงำนท่ีให้ควำมส ำคญัในเร่ืองผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและในเร่ืองตำ่งๆ ท่ีกลำ่วมำข้ำงต้น 

ทำงบริษัทมีควำมตัง้มัน่ในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม และผู้บริโภค
อยำ่งตอ่เนื่อง 

 

2.4  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไมม่ี – 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
เพื่อเป็นกำรตระหนกัถึงควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้มีกำร

ก ำหนดหลกักำรและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
เพื่อเสริมสร้ำงมำตรฐำนและควำมพร้อมในกำรรองรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต   ทัง้นีห้ลกักำรและกระบวนกำร
บริหำรควำมเสีย่ง พร้อมประเภทควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ และสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทสำมำรถสรุปได้
ดงันี ้

 หลักการในการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในหลำยด้ำนด้วยกัน ได้แก่ กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนบัญชีลูกหนีเ้ช่ำซื อ้   

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนตลำด กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำร กำรบริหำร
ควำมเสีย่งด้ำนบคุลำกร และกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนอื่นๆ เช่น ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำติ อนัได้แก่ น ำ้ทว่ม แผน่ดินไหว 
สนึำมิ เป็นต้น โดยบริษัทยดึหลกักำรในกำรบริหำรควำมเสีย่ง ดงันี ้ 
 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย

หน่วยธุรกิจ ซึ่งด ำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆที่
เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ระดบัควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ดงักลำ่วมีควำมเหมำะสมกบัอตัรำผลตอบแทนที่
ก ำหนดภำยใต้ระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  ขณะที่หน่วยงำนสนบัสนนุซึ่งมีหน้ำที่สนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำน
ให้แก่หน่วยธุรกิจเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยร่วมกันนัน้ จะรับผิดชอบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำรซึ่ง
เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ 

 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่ เป็นเอกเทศ โดยมีกำรจัดตัง้ฝ่ำย
บริหำรควำมเสี่ยงองค์กรซึ่งควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำนโดยรำยงำนตรงต่อกรรมกำรตรวจสอบ และมีกำร
จดัตัง้ทีม Risk Owner ซึ่งเป็นผู้ท ำหน้ำที่ควบคมุรับผิดชอบในกำรให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเสี่ยงในกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นอิสระและเช่ือถือได้  รวมทัง้กำรควบคมุควำมเสีย่งให้อยูภ่ำยใต้ระดบัท่ียอมรับได้ 

 - การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งองค์กร จะท ำหน้ำที่
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง ภำยใต้แนวทำงที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

 - การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกรรม โดยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงควรค ำนึงถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงทกุประเภทซึ่งเกิดขึน้ในกำรด ำเนินธุรกรรม อีกทัง้ยงัจะต้อง
ครอบคลมุถึงทกุระดบังำนภำยในองค์กร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ  โดยหน่วยงำนธุรกิจได้มีกำรแต่งตัง้ Risk Owner ซึ่ง
จะเป็นผู้กำรประเมินควำมเสี่ยงในหน่วยงำน กำรปรับเปลี่ยนงำนตำมประสิทธิภำพของกำรท ำงำนที่ปรับ
หลงัจำกได้รับกำรประเมินควำมเสีย่งแล้ว รวมถึงกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งนัน้ๆ 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล บริษัทจึงมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ซึ่ง

ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกัตำ่งๆ  ดงันี ้
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 - การระบุความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนที่จะมีกำรบ่งชีถ้ึงควำมเสี่ยง ทัง้ในแง่ของประเภทควำมเสี่ยง สำเหต ุและ
ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัควำมเสี่ยงทัง้ที่เป็นปัจจยัภำยใน และภำยนอก ตลอดจนมีกำรพิจำรณำ คำดกำรณ์ถึง
ควำมเสีย่งที่บริษัทก ำลงัประสบอยู ่หรือควำมเสีย่งใหมท่ี่มีโอกำสจะเกิดขึน้ในอนำคต 

 - การประเมินความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนที่จะมีกำรน ำเคร่ืองมือ และวิธีกำรต่ำงๆ ที่เหมำะสมมำใช้ประเมิน

ควำมเสีย่ง ซึง่กระบวนกำรดงักลำ่วจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ อนมุตัิ และทบทวนภำยใต้กรอบระยะเวลำที่

เหมำะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนท่ีจะมีกำรติดตำม และควบคมุกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
ควำมเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับควำมเสี่ยง และขอบเขตของควำมเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยควำมเสี่ยง และระดบัควำมเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทโดยมีกำรติดตำมและ
ควบคมุควำมเสีย่งดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง 

 - การรายงานความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนของกำรรำยงำนควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ อย่ำงครอบคลมุ ซึ่งจะต้องมี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอ เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

 ทัง้นี ้เพื่อหลีกเลี่ยงควำมสญูเสียทำงกำรเงิน และสนบัสนุนให้หน่วยธุรกิจสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี ยงัได้รับกำรออกแบบให้ค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อม ทัง้ที่เป็นสภำวะ
ปกติและสภำวะวิกฤตด้วย  

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท/ กลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี ้

ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการขาย 

  สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เนื่องจำกมีกำรแข่งขนัในธุรกิจที่มีแนวโน้มสงูขึน้จำกกำรเปิดกำรค้ำเสรี (AEC) สง่ผลให้
ข้อจ ำกัดเร่ืองภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศลดลงอย่ำงมำก ท ำให้ผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศเข้ำสู่กำรตลำด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำง่ำยขึน้ประกอบกับช่องทำงกำรขำยขยำยมำกขึน้ มีรูปแบบกำรขำยสินค้ำแบบออนไลน์ ปัจจัยดงักลำ่วจึง
สง่ผลให้เกิดกำรแข่งขนัในธุรกิจจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำสงูขึน้ ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำได้สะดวกมำกขึน้โดยผ่ำน
ช่องทำงกำรขำยแบบออนไลน์ ซึง่อำจมีผลกระทบกบัยอดขำยของบริษัท ดงันัน้บริษัทจึงได้พฒันำช่องทำงกำรขำยเป็นแบบ 
Farmer Model และ Franchise เพื่อให้ตวัแทนฝ่ำยขำยสำมำรถรักษำสมัพนัธภำพกบัลกูค้ำได้อยำ่งต่อเนื่องและขยำยฐำน
ลกูค้ำได้มำกขึน้ 

ธุรกิจสินเชื่อรถท าเงนิ คือธุรกิจสนิเช่ือทะเบียนรถ ซึง่มีกำรแขง่ขนัอยำ่งรุนแรงและมีแนวโน้มจะมีผู้ ให้บริกำรใน
ตลำดเพิ่มมำกขึน้ เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสงู ขึน้อยู่กับว่ำผู้ ให้บริกำรรำยใดจะมีกลยุทธ์ในกำรดึงดูดลกูค้ำ
มำกกวำ่กนั  เช่นอตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรผอ่นช ำระ  และบริกำรท่ีรวดเร็ว  เป็นต้น  แต่ด้วยนโยบำยของบริษัทในธุรกิจ
รถท ำเงิน คือ กำรเป็นที่หนึ่งในใจของผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีที่ต้องกำรบริกำรสินเช่ือที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของธุรกิจ
อยำ่งแท้จริง จึงได้มีกำรก ำหนดกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย และก ำหนดกลยทุธ์ในกำรแข่งขนั เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรลกูค้ำ
โดยเน้นเร่ืองควำมรวดเร็ว และบริกำรจึงท ำให้บริษัทสำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำได้กว้ำงขึน้ ประกอบกบัมีระบบกำรท ำงำนและ
ทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจโดยตรง  

ธุรกิจเช่าซือ้เคร่ืองจักร (Captive Finance) คือบริกำรสนิเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัรแก่ลกูค้ำผู้ซือ้เคร่ืองจกัรกบัผู้ผลิต



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

 

 ส่วนท่ี 1- หนา้ท่ี 23 

และผู้น ำเข้ำ (Dealer) โดยบริษัทได้สร้ำงทีมงำนขำยที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในธุรกิจนีเ้พื่อดูแลกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย และกระบวนกำรขำยตัง้แต่ต้นจนจบ และสร้ำงพนัธมิตรทำงกำรค้ำกับผู้น ำเข้ำเคร่ืองจกัร โดยมีกำรลงนำมใน
บนัทกึข้อตกลงซึง่มีเง่ือนไขหลกัในกำรรับซือ้เคร่ืองจกัรคืน  

ความเสี่ยงด้านบัญชีลูกหนีเ้ช่าซือ้ 

 บญัชีลกูหนีเ้ช่ำซือ้ถือเป็นหวัใจส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจ จึงได้มีกำรบริหำรจัดกำรพอร์ตลกูหนีโ้ดยแยกเป็น    
แตล่ะผลติภณัฑ์เพื่อท่ีจะสำมำรถวิเครำะห์ควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กลุม่ลกูหนีแ้บ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1.เช่ำซือ้
เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ 2.สินเช่ือรถท ำเงิน 3.สินเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัร  จำกฐำนข้อมลู ณ สิน้ไตรมำส 4/2561 พอร์ตลกูหนีข้ยำยตวั
เพิ่มขึน้เลก็น้อย และยงัไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คือกลุม่ลกูหนีข้องบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
คือ 55% ขณะที่กลุม่ลกูหนีบ้ริษัทลกูตัง้เป้ำไว้เพียง 45%  โดยสินเช่ือรถท ำเงินมีสดัสว่นเป็นอนัดบัหนึ่งในจ ำนวนพอร์ต
ลกูหนีท้ัง้หมดคือ 39% อนัดบัท่ีสองคือ ธุรกิจเช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 48% และสดุท้ำยคือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัรซึ่งมี 13%  ดงันัน้ 
บริษัทจึงได้ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรก ำกับดูแลบัญชีลูกหนีอ้ย่ำงเข้มงวด ตัง้แต่ขัน้ตอนของกำรพิจำรณำควำม
นำ่เช่ือถือ (Credit Scoring) กำรติดตำม กำรประเมินผล ตลอดจนกำรฟ้องร้อง กำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยในกรณีผิดนดั
ช ำระหนี ้บริษัทได้จดัตัง้หนว่ยงำนท่ีมีควำมช ำนำญนำญเฉพำะทำงในกำรบริหำรบญัชีที่มีกำรค้ำงช ำระ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินกำรบริหำรหนีท้ี่มีปัญหำ โดยพิจำรณำเลือกวิธีที่ดีที่สดุในกำรรับช ำระหนี ้โดยมี  วตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุง
คณุภำพสนิทรัพย์ เพื่อลดควำมสญูเสยีให้น้อยที่สดุ นอกจำกนีห้นว่ยงำนยงัมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรขำยสินเช่ือ
ด้อยคณุภำพตำมแนวทำงที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร  

ในด้ำนกำรก ำกบัดแูล บริษัทยงัคงเน้นให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยไมย่อมให้มีกำรทจุริต (Zero Tolerance) ที่เร่ิม
น ำมำใช้ตัง้แตปี่ 2553 อยูอ่ยำ่งตอ่เนื่อง 

ในปี 2561 บริษัทมีมลูค่ำควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำทจุริตที่พบลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัเนื่องมำจำกมำตรกำร
กำรตรวจสอบอยำ่งเข้มข้น   และในปี 2562 บริษัทจะประเมินในเร่ืองของกำรประกนัภยัจำกกำรทจุริตภำยในองค์กร ว่ำกำร
กระท ำทจุริตที่ลดลงเกิดจำกกำรควบคมุของบริษัท เมื่อน ำไปเปรียบเทียบกบักำรท ำประกนัเพื่อน ำเสนอกบัผู้บริหำรตอ่ไป  

ความเสี่ยงในด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

สินค้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ สินค้ำส่วนใหญ่ที่บริษัทจ ำหน่ำยมำจำกกำรจ้ำงผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) ซึ่งต้องอำศยัผู้ผลิตที่มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรผลิต  และมีกำรบริหำรจดักำรเร่ืองกำรขอ
อนญุำตจำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตสุำหกรรม (สมอ.) โดยบริษัทได้ให้มีกำรติดต่อกบัผู้ผลิตหลำยรำยไม่เจำะจง
เฉพำะรำยใดรำยหนึง่ในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อไมใ่ห้กำรผลติของบริษัทถกูผกูขำดโดยผู้ผลิตรำยใดรำยหนึ่งเท่ำนัน้ อีกทัง้ท ำ
ให้เกิดอ ำนำจต่อรองในกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกิจ   จึงได้ก ำหนดกระบวนกำร และ
เกณฑ์ในกำรคดัเลือกผู้ผลิต  เพื่อให้มัน่ใจว่ำผู้ผลิตมีคณุภำพและมำตรฐำน  รวมถึงพิจำรณำในปัจจยัเร่ืองควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีซึ่งอำจกระทบในเร่ืองควำมทนัสมยัของผลิตภณัฑ์ด้วย นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรบริหำรสินค้ำคงคลงัอย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อให้มัน่ใจวำ่หำกในกรณีที่มีกำรเคลือ่นไหวสนิค้ำช้ำและสนิค้ำนัน้อำจไมเ่ป็นท่ีนิยมในตลำดแล้ว บริษัทจะจดัให้
มีกำรสง่เสริมกำรขำยเพื่อระบำยสนิค้ำเช่น จดัโปรโมชัน่พิเศษ 

ผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินอื่นๆ  เช่น สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ “รถท ำเงิน”, สนิเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่เพื่อให้มัน่ใจวำ่
ผลิตภณัฑ์ หรือบริกำรทำงกำรเงินที่บริษัทพัฒนำขึน้นัน้ได้ปฎิบัติตำมกฎเกณฑ์กกำรด ำเนินกำรของรัฐบำล และมีกำร
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วิเครำะห์ควำมเสีย่งและแผนกำรจดักำรอยำ่งเหมำะสม จึงก ำหนดให้มีขัน้ตอนกำรขออนมุตัิในเร่ืองกำรออกผลิตภณัฑ์หรือ
บริกำรจำกผู้บริหำรและคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้องก่อนกำรขำยหรือให้บริกำร มีกำรขอค ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำกฎหมำย
ภำยนอกเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของผู้ บริหำรหำกมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับเร่ืองข้อกฎหมำย เช่น กำรขอ
ใบอนญุำตกำรประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงนิของกลุ่มบริษัท 

ควำมเสีย่งในกำรจดัหำเงินทนุใหมม่ำให้ได้เพียงพอตอ่ควำมต้องกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งอำจท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อบริษัทได้ หรือสำมำรถจัดหำเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง ก็อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และเงินทุน                
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เกิดจำกปัจจัยทัง้ภำยในและภำยนอก โดยปัจจัยภำยในขึน้อยู่กับโครงสร้ำงของสินทรัพย์ 
และหนี ้ส้นิ และกำรส ำรองสนิทรัพย์สภำพคลอ่งเพื่อน ำมำใช้รองรับควำมต้องกำร สว่นปัจจัยภำยนอกขึน้อยู่กบัภำวะสภำพ
คลอ่งของตลำด อตัรำดอกเบีย้ที่ปรับตวัขึน้ และควำมเช่ือมัน่ของนกัลงทนุเป็นหลกั บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทำงกำรระดมทุน
โดยกำรออกหุ้นกู้  นอกเหนือจำกกำรกู้ เงินกบัสถำบนักำรเงิน 

           นอกจำกนีย้งัมีควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ทัง้ในด้ำนกำรกู้ เงินและกำรปลอ่ยสินเช่ือ  เนื่องจำก
ดอกเบีย้รำยรับก ำหนดเป็นอตัรำคงที่ แต่ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ เป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ
ดอดกเบีย้ก็จะสง่ผลกระทบตอ่สว่นตำ่งระหวำ่งอตัรำดอกเบีย้รับและอตัรำดอกเบีย้จ่ำย  

ส ำหรับผลกระทบที่เกิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจะกระทบกำรด ำเนินงำนของบริษัทในด้ำน
ของกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ โดยเฉลี่ยมีมูลค่ำไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขำยของบริษัท   โดยปัจจุบันบริษัทมี
นโยบำยในกำรจดัซือ้สนิค้ำจำกผู้ผลติในประเทศเป็นหลกั  ดงันัน้ จึงมีผลกระทบเลก็น้อยกบัต้นทนุของสนิค้ำที่น ำเข้ำ  เพียง
บำงรำยกำร อำทิ อุปกรณ์จักรเย็บผ้ำ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทสำมำรถลดผลกระทบดงักล่ำวได้จำกกำรปรับรำคำขำยให้
สอดคล้องกบัต้นทนุ ประกอบกบักำรลดอตัรำภำษีน ำเข้ำของอปุกรณ์จกัรเย็บผ้ำจำกประเทศจีนตำมนโยบำยของรัฐบำลใน
กำรเปิดกำรค้ำเสรี (Free Trade Agreement- FTA) ซึง่โดยสว่นใหญ่มีอตัรำภำษีอำกรน ำเข้ำที่ร้อยละ 0 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์การด าเนินการของรัฐบาล 

 สืบเนื่องจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย มีแนวทำงในกำรออกเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกนั  ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ภำยในไตรมำสแรกของปี 2562 อำจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ “รถท ำเงิน” ที่จะต้องด ำเนินกำรขอ
ใบอนญุำตประกอบธุรกิจให้เสร็จสิน้ภำยในก ำหนด ซึง่ ณ ปัจจบุนับริษัทได้เร่ิมด ำเนินกำรขัน้ตอนในกำรขออนญุำตโดยกำร
จ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำยที่มีควำมเช่ียวชำญในกำรด ำเนินกำรขออนญุำตดงักลำ่ว ขณะเดียวกนับริษัทได้เร่ิมก ำหนดขัน้ตอน
กำรท ำงำนในด้ำนตำ่งๆ  เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกักำรเร่ือง Market Conduct ตำมร่ำงกฎเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ได้มีกำรประกำศเพื่อเตรียมควำมพร้อมวำ่จะสำมำรถปฎิบตัิได้ถกูต้องตำมกฎหมำยได้เหมำะสมทนัทีที่ได้รับใบอนญุำต 

 ควำมเสีย่งจำกกำรโดนลกูค้ำฟอ้งด ำเนินคดี บริษัทได้ปฎิบตัิตำมกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมำยแพง่และ
พำณิชย์อย่ำงเหมำะสม เช่น เร่ืองสญัญำ กำรคิดอตัรำดอกเบีย้ กำรคิดเบีย้ปรับ กำรยึดทรัพย์ นอกจำกนีย้งัได้วำงเกณฑ์
กำรอนมุตัิสนิเช่ืออยำ่งเหมำะสม เร่ิมตัง้แตก่ำรประเมินควำมเสีย่งของลกูค้ำในด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระเงิน รวมถึงผู้
ค ำ้ประกนัเพื่อลดโอกำสกำรผิดนดัช ำระหนี ้รวมถึงขัน้ตอนกำรติดตำมหนี ้กำรยึดหลกัประกนัที่มีควำมเป็นธรรมสอดคล้อง
ตำมข้อกฎหมำย บริษัทจึงเช่ือวำ่โอกำสที่จะถกูลกูค้ำฟอ้งร้องนัน้น้อยมำก 
 ส ำหรับธุรกิจตู้ เติมน ำ้มนัหยอดเหรียญนัน้ บริษัทก็จะต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรอนัได้แก่ 
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กฏหมำยชัง่ตวงวดัที่จะต้องได้มีกำรตรวจสอบอปุกรณ์ในกำรจ่ำยน ำ้มนัให้ได้ตำมมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดจำกโรงงำนผู้ผลิต
ก่อนออกจ ำหนำ่ย และจะต้องให้มีกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุสองปีหลงัจำกที่ได้ใช้งำนไปแล้ว พร้อมกบัจะต้องปฏิบตัิตำม
กฏระเบียบของกรมธุรกิจพลงังำนที่เข้ำมำควบคมุมำตรฐำนควำมปลอดภยัของตู้ เติมน ำ้มนัหยอดเหรียญให้ได้มำตรฐำน
ตำมที่ก ำหนด ซึ่งในเร่ืองเหลำ่นีบ้ริษัทได้มีกำรประสำนงำนกบัผู้ผลิตและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อปฏิบตัิตำมกฏระเบี ยบ
ดงักลำ่วให้ถกูต้อง หำกมีจดุใดที่ต้องแก้ไขก็จดัให้มกีำรด ำเนินงำนแก้ไขให้ถกูต้อง เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้กบั
กำรผิดกฏระเบียบดงักลำ่ว 
ความเสี่ยงด้านหลักประกันธุรกิจ 

 ควำมเสี่ยงจำกสญัญำและหลกัประกันสญูหำยหรือได้รับควำมเสียหำย เนื่องจำกหลกัประกันเป็นหลกัทรัพย์

ส ำหรับสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั “รถท ำเงิน” และสินเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัรใหม่  หำกในกรณีที่หลกัประกนัสญูหำย 

ไมส่ำมำรถติดตำมได้  หรือได้รับควำมเสยีหำยจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ  ดงันัน้บริษัทจึงได้มีมำตรกำรกำรลดควำมเสีย่งโดย

กำรจดัให้มีห้องมัน่คงเพื่อเก็บเอกสำรส ำคญั มีกำรควบคมุ และให้มีกำรท ำประกนัภยั  

 ควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรท่ีไมส่ำมำรถตดิตำมหลกัประกนัได้ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเช่ือ  โดยให้มีผู้
ค ำ้ประกนั มีกำรท ำควำมรู้จกัลกูค้ำ Know Your Customer (KYC) รวมถึงนโยบำยกำรตดิตำมทวงถำมหนีอ้ยำ่งใกล้ชิดและ
ทนัเวลำ  

ความเสี่ยงด้านความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 จำกเหตกุำรณ์ภยัธรรมชำติที่เกิดขึน้ ไมว่ำ่จะเป็นสนึำมิ  กำรชมุนมุทำงกำรเมือง และที่เกิดขึน้ลำ่สดุคือพำยปุำบึก 
ซึง่อำจสง่ผลกระทบ หำกภยันัน้เกิดขึน้ท่ีส ำนกังำนกลำงหรือสำขำจนท ำให้เกิดกำรชะงกัของกำรด ำเนินธุรกิจ  นอกจำกกำร 
Back up data ทุกวนัแล้ว บริษัทมีกำรก ำหนดแผนกำรเพื่อบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินเพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สดุและสำมำรถกลบัเข้ำสูส่ภำวะปกติอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

ความเสี่ยงจากทรัพยากรบุคคล 

 ทรัพยำกรบคุคลถือเป็นปัจจยัที่ส ำคญัอีกอย่ำงหนึ่งของควำมส ำเร็จของบริษัท และเป็นสิ่งที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยง
ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ เช่น กำรเกษียณอำย ุ กำรลำออก เป็นต้น ที่อำจจะมีผลที่ท ำให้เกิดกำรหยดุชะงกัของธุรกิจ
ได้  บริษัทจึงได้ให้ควำมส ำคัญกับพนกังำนทุกคน และดูแลเอำใจใส่ทุกข์สุขของพนักงำนทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกนั พร้อมสนบัสนนุให้ท ำงำนตำมต ำแหนง่ที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมสำมำรถ และกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 บริษัทได้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ บริษัทได้มีกำรตัง้ส ำรองกองทุนพนักงำน
เกษียณอำย ุ(Retirement Funds) เพื่อมิให้มีผลกระทบกบังบกำรเงินเมื่อมีพนกังำนเกษียณอำยเุกิดขึน้ 

ความเสี่ยงจากการยดึสินค้าคืน 

 ปกติธุรกิจเช่ำซือ้มีควำมเสี่ยงในด้ำนกำรยึดสินค้ำคืน และถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้กำรยึดสินค้ำคืนนัน้
เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรลดลงของยอดขำย และมีผลท ำให้สินค้ำคงเหลือมีจ ำนวนมำกก็ตำม ในอีกด้ำนหนึ่งก็ถือเป็น           
กำรชดเชยตอ่ควำมเสยีหำยที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรหยดุช ำระเงินของลกูค้ำได้ เพรำะบริษัทยงัสำมำรถน ำสนิค้ำเหลำ่นัน้มำ
จ ำหน่ำยในตลำดสินค้ำมือสองเพื่อชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรผิดนดัช ำระหนีถ้ึงแม้อำจจะมีผลขำดทนุจำกกำรยึดคืน 
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(Loss on reprocess) ระหว่ำงรำคำสินค้ำยึดคืนที่ขำยได้กับมูลค่ำคงเหลือในบญัชีรวมกับต้นทุนที่เกิดขึน้จำกกำรปรับ
สภำพสินค้ำดังกล่ำวให้พร้อมขำยในบำงกรณี แต่กำรยึดสินค้ำคืนนีก็้ถือเป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดอีกรูปแบบหนึ่งของ     
กำรบริหำรธุรกิจเช่ำซือ้ 

 

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำร หมำยถึง ควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมผิดพลำด หรือขัน้ตอนกำรควบคุมไม่เพียงพอใน

กระบวนกำรท ำงำน พนกังำน ระบบงำน หรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเหตกุำรณ์หรือปัจจยัภำยนอก ซึ่งท ำให้ได้รับ
ควำมเสยีหำยตอ่รำยได้หรือบญัชีเช่ำซือ้ของบริษัททัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบตัิงำน ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบตัิงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้จำกควำมผิดพลำดหรือควำมไม่
เพียงพอของกระบวน กำรท ำงำน บคุลำกร ระบบงำน หรือปัจจยัภำยนอก  อนัเป็นผลให้เกิดควำมเสียหำยทัง้ที่เป็นวดัมลูค่ำเป็น
เงินและไมส่ำมำรถวดัมลูค่ำเป็นเงินได้ เช่น ช่ือเสียงและกำรสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ  เนื่องจำกบริษัทได้มีกำรขยำยกำรด ำเนิน
ธุรกิจออกไปในหลำย ๆ ด้ำน ทัง้ที่เป็นกำรขยำยช่องทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว รวมไป ถึงธุรกิจใหม่ซึ่งสง่ผลให้
ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวของธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้จัดให้มีกระบวนกำรให้กำรออก
ผลติภณัฑ์ หรือบริกำรใหม่เพื่อประเมินควำมเสี่ยงขึน้ให้มัน่ใจว่ำควำมเสี่ยงที่จะเกิดในกำรปฎิบตัิงำนในแต่ละขัน้ตอนนัน้มีกำร
กระบวนกำรกำรควบคุมและตรวจสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรเขียนคู่มือกำรปฎิบตัิงำน (Standard 
Operating Procedure: SOP) ส ำหรับแตล่ะกระบวนกำรกำรปฎิบตัิงำน 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

4.1 ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร  

  จ ำนวนร้ำนสำขำทัง้หมด 190 สำขำ บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และอำคำรรวม 51 แห่ง  ที่เหลือเป็นร้ำน
สำขำที่บริษัทเช่ำ ซึง่รวมทัง้อำคำรท่ีใช้เป็นส ำนกังำนใหญ่ ปัจจุบนัส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม 
ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  โดยเช่ำจำก บมจ.กสท โทรคมนำคม ให้สญัญำเช่ำต่อไปอีก 
3 ปีสิน้สดุสญัญำในวนัที่ 14  มกรำคม  2564 ขนำดพืน้ที่ 2408 ตำรำงเมตร ในอตัรำค่ำเช่ำพืน้ที่เดิม เป็นเงิน  602,000 
บำทต่อเดือน และค่ำบริกำรเป็นเงิน 367,950 บำทต่อเดือน และพืน้ที่ชัน้ 20 ขนำดพืน้ที่รวม 666 ตำรำงเมตร ในอตัรำค่ำ
เช่ำ 166,500 บำทต่อเดือน ค่ำบริกำรเป็นเงิน 99,900 บำทต่อเดือน ซึ่งทำงบริษัทได้มีกำรปรับปรุงส ำนกังำนให้มีควำม
ทันสมัย นอกจำกนัน้ก็จะมีกำรเช่ำอำคำรคลังสินค้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ที่บริษัทต่อสัญญำเช่ำต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลำ  3 ปี จำกบริษัท จอลลี่ แลนด์ จ ำกัด โดยมีอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 338,800 บำท และสญัญำสิน้สดุในวนัที่ 10 
ธนัวำคม 2563  
       มูลค่ำตำมบญัชีของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สทุธิ ของ บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ณวนัที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวนเทำ่กบั  438.95 ล้ำนบำท และ 429.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
 ที่ดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรดงักลำ่ว ไมม่ีภำระผกูพนั   

4.2 บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  - 

4.3 สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

 สิทธิบัตร ไม่มี   

 เคร่ืองหมายการค้า 

สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 
บริษัทมีสญัญำกบั Singer Asia Limited ในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ โดยจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำในจ ำนวนร้อยละ 0.1 ของยอดขำยสทุธิ เฉพำะสนิค้ำที่ใช้เคร่ืองหมำย “Singer” เทำ่นัน้ และคำ่ธรรมเนียมกำรบริกำร
เก่ียวกบัข้อมลูทำงด้ำนกำรตลำด กำรวำงแผน กำรออกแบบ วำงแผนผลิตภณัฑ์ในจ ำนวนร้อยละ 1 ของยอดขำยสทุธิ เมื่อ
วนัที่  31 กรกฎำคม 2558 บริษัทและ Singer Asia Limited มีควำมเห็นร่วมกันและออกหนงัสือเพื่อยุติสญัญำกำรใช้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำและคำ่ธรรมเนียมกำรบริกำร  

สัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม 2558 บริษัทได้ท ำสญัญำค่ำธรรมเนียมช่ือกำรค้ำกบั Singer Company Limited S.a.r.1 
และสญัญำค่ำธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรค้ำกบั Singer Asia Limited ซึ่งสญัญำใหม่ชุดนีอ้้ำงอิงสิทธิจำกสญัญำให้ใช้
สิทธิฉบบัหลกัระหว่ำง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นกำรจ่ำย
คำ่ธรรมเนียมกำรใช้ช่ือกำรค้ำเทำ่กบั 0.25 ล้ำนเหรียญสหรัฐตอ่ปีให้กบั Singer Company Limited S.a.r.1  และกำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรค้ำในจ ำนวนร้อยละ 0.5 ของรำยได้ตำมที่ระบุในสญัญำให้กับ  Singer Asia Limited 
สญัญำนีม้ีก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แต่วนัที่  1 สิงหำคม 2558 ถึง 31 กรกฎำคม 2568 เว้นแต่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะ
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บอกเลิกสญัญำล่วงหน้ำ 12 เดือน โดยให้มีผลเร่ิมนบักำรบอกเลิกสญัญำตัง้แต่วนัที่  31 กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป
ส ำหรับสัญญำค่ำธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรค้ำและตัง้แต่วันที่ 31 กรกฎำคม 2568 เป็นต้นไปส ำหรับสัญญำ
คำ่ธรรมเนียมช่ือกำรค้ำ 

 บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี   

4.4   เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
          รำยละเอียดเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้ 
 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
และลักษณะธุรกิจ 

ทุนที่เรียกช าระแล้ว 
(บาท) 

% การถอืหุ้น มูลค่าเงนิลงทุน
(ตามราคาทุน) 

(บาท) 
บริษัทย่อย     

บริษัท เอสจี โบรค
เกอร์ จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจนำยหน้ำค้ำ
กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

4,000,000 99.99 3,999,400 

บริษัท เอสจี
เซอร์วิสพลสั จ ำกดั 

บริกำร 5,000,000 99.88 4,994,000 

บริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จ ำกดั 

- ธุรกิจเช่ำซือ้คร่ืองใช้
ไฟฟำ้ในบ้ำน จกัรเย็บ
ผ้ำ สนิค้ำเชิงพำณิชย์ 
และสนิค้ำอื่นๆ 

- ธุรกิจรถท ำเงิน 
- ธุรกิจสนิเช่ือเชำ่ซือ้

เคร่ืองจกัร 

1,450,000 99.99 1,449,997,000 

 
บริษัทร่วม                      ไมม่ี  
 
ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 2561 นโยบำยกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย เหลำ่นีจ้ะยงัคงกำรถือหุ้นในสดัสว่นที่เท่ำเดิม  ทัง้นีค้ณะกรรมกำร 
และผู้บริหำรของบริษัทยอ่ย เป็นผู้บริหำรที่คณะฝ่ำยจดักำรคดัเลือกจำกผู้บริหำรภำยในบริษัท ให้ท ำหน้ำที่ควบคมุดแูลในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ย   เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยหลกัในกำรประกอบกิจกำรของบริษัท  บริษัท มีเงินลงทนุรวมในบริษัท
ยอ่ยเทำ่กบั 1,458.99 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.27 ของสนิทรัพย์รวม  
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษัทมีคดีควำมที่ถกูยื่นฟอ้งดงัตอ่ไปนี ้

คดีฟอ้งร้องละเมิดสิทธิบตัร 

เมื่อวนัที่ 4 พฤษภำคม 2561 บริษัทแห่งหนึ่ง (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจ ำเลยร่วมกับผู้อื่นอีก 3 รำย ในคดี
ร่วมกนัละเมิดสทิธิบตัรกำรประดิษฐ์ของผู้อื่น ซึง่ตำมค ำฟ้องอ้ำงตนว่ำเป็นเจ้ำของสิทธิบตัรกำรประดิษฐ์  เก่ียวกบัอปุกรณ์
ชิน้หนึง่ที่อยูใ่นผลติภณัฑ์ที่บริษัทจ้ำงจ ำเลยที่ 1 ท ำกำรผลิต ภำยใต้สญัญำซือ้ขำยตู้จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงอตัโนมตัิและ
เรียกเงินคำ่เสยีหำยเป็นเงินจ ำนวน 100 ล้ำนบำท  

ตำมสญัญำซือ้ขำยตู้จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงอตัโนมตัิ บริษัทเป็นเพียงผู้ซือ้จำกจ ำเลยที่ 1 และตำมข้อสญัญำ
จ ำเลยท่ี 1 ได้ยืนยนัว่ำเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ได้รับอนุญำตหรือเป็นตวัแทนถูกต้องตำมกฎหมำยจำก
เจ้ำของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรท่ีแท้จริงในสินค้ำและอุปกรณ์ส่วนประกอบ กลไกต่ำงๆ รวมถึงจ ำเลยท่ี 1 จะเป็น
ผู้ รับผิดชอบแตผู่้ เดียวในควำมเสยีหำยใดๆ ตอ่บริษัทหรือลกูค้ำของบริษัท หรือบคุคลภำยนอก ในกรณีที่มีกำรกลำ่วอ้ำงว่ำ
สนิค้ำมีกำรละเมิดลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร หรืออนสุทิธิบตัร 

บริษัทได้มอบหมำยให้ทนำยควำมด ำเนินกำรยื่นค ำให้กำรเพื่อต่อสู้คดีดงักลำ่วแล้ว เมื่อวนัที่ 5 กรกฎำคม 2561 
และเมื่อวนัท่ี 3 กนัยำยน 2561 ศำลนดัชีส้องสถำนเพื่อก ำหนดประเด็นข้อพิพำทแล้ว และศำลได้ก ำหนดนดัสืบพยำนโจทก์
และจ ำเลยในเดือนกรกฎำคม 2562 

ทัง้นี ้คดีดงักลำ่วยงัไมม่ีกำรน ำพยำนหลกัฐำนเข้ำสบื ผลและแนวโน้มของคดีจึงยงัมีควำมไม่แน่นอนว่ำจะเป็นไปในทิศทำง
ใด  ดงันัน้บริษัทจึงยงัไมส่ำมำรถประเมินผลกระทบได้ในขณะนี ้บริษัทจึงไมไ่ด้บนัทึกประมำณกำรผลเสียหำยที่อำจเกิดขึน้
จำกเร่ืองดงักลำ่วไว้ในงบกำรเงิน 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากัด  (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่   0107537000050    
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 
เลขที่ 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม ชัน้ 17  ถนนเจริญกรุง  แขวงบำงรัก  เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0-2352-4777 โทรสำร  : 0-2352-4799    
ศนูย์บริกำรลกูค้ำ (Call Center) : 0-2234-7171      ศนูย์บริกำร Hot Line: 08-1840-4555 
Home page  : www.singerthai.co.th 
ประกอบธุรกิจ :  
 จ ำหนำ่ยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้, จกัรเย็บผ้ำ, สนิค้ำเชิงพำณิชย์  โทรศพัท์มือถือ และอื่นๆ  

ภำยใต้กำรขำยเงินสด  
 บริกำรผอ่นช ำระ-ให้บริกำรผำ่นทำง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 
 บริกำรสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั “รถท ำเงิน” – ให้บริกำรผำ่นทำง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 
 บริกำรสนิเช่ือเชำ่ซือ้เคร่ืองจกัร-ให้บริกำรผำ่นทำง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 
 บริกำรหลงักำรขำย, บ ำรุงรักษำ และซอ่มเคร่ืองใช้ไฟฟำ้-ให้บริกำรผำ่นทำง บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ำกดั 
 
รอบระยะเวลาบัญชี 
1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ท ีจ ากดั 
75 ซอยพึง่มี 11 ถนนสขุมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 10260 

 

ผู้ตรวจสอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากดั 
1 อำคำรเอม็ไพร์ทำวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์  02-009-9999 
โทรสำร   02-009-9991 

 
 

http://www.singerthai.co.th/
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นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 
 

สถาบันการเงนิที่ตดิต่อประจ า 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่1 ซอยรำษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บรูณะ แขวงรำษฎร์บรูณะ เขตรำษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่10 อำคำรกรุงไทย สขุมุวิท ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 
ทุนจดทะเบียน 

270,000,000  บำท ( หุ้นสำมญั  270,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ) 
ทนุช ำระแล้ว : 270,000,000 บำท 

 

วันที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
28 มิถนุำยน 2527 

 
ข้อมูลส าคัญอื่น 

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 2 : การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น   
  
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ทุนจดทะเบียน : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจ านวน 

270,000,000  หุ้น   (สองร้อยเจ็ดสบิล้านหุ้น)  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท 
  ทนุท่ีออกและช าระแล้ว : 270,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน  

270,000,000  หุ้น   (สองร้อยเจ็ดสบิล้านหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท 
 เมื่อวนัท่ื 8 มกราคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 

432,000,000 (สี่ร้อยสามสิบสองล้านบาท) โดยออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 432 ,000,000 หุ้น (สี่ร้อย
สามสบิสองล้านหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท (สองร้อย
เจ็ดสบิล้านบาท) เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 702,000,000  บาท (เจ็ดร้อยสองล้านบาท) 

(2) ตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (NVDR)  
 ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั มีหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง จ านวน 

7,962,011 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.949  ของทนุที่เรียกช าระแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น  
อนัเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ไมใ่ช้สทิธิในการออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
•    ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ  

•    พันธะผูกพันของบริษัทเก่ียวกับการออกหุ้นในอนาคต 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 226 เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 
1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 228 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562  
ได้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท จ านวน 2 ชดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

บริษัทออกหุ้นสามญัใหมไ่ม่เกิน 432,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 432,000,000 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
4.89  บาท ในอตัราส่วนการจองซือ้เท่ากบั 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 4 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม ่(หรือ 1.25 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 
1 หุ้นสามญัใหม่) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุเกินกวา่สิทธิ (Excess Rights) ท่ีได้รับ
จดัสรรตามสดัส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกนัและจะได้รับจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตอ่เมื่อมีหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว 
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นอกจากนี ้ บริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทครัง้ท่ี 1 (“SINGER-W1”)  จ านวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น และ
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทครัง้ท่ี 2 (“SINGER-W2”) จ านวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น 
ซึง่ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้ 2 ครัง้ดงักลา่ว จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ 
(Excess Rights)  

2. ใบส าคัญแสดงสิทธคิรัง้ที่ 1 (SINGER-W1) 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
1 (“SINGER-W1”)  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ไม่เกิน  108,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0 
บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมลูค่า) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่และได้รับจัดสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจาก
สิทธิ (Excess Rights) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ มีราคาการใช้
สิทธิ 7.00 บาท เว้นแตก่รณีมีการปรับสิทธิ โดยจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 
นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวนได้ทุกวนัท า
การสดุท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน 
ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิ) โดยวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกนัยายน หรือเดือน
ธนัวาคม ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิครัง้แรก) และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะ
ตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) 

     3. ใบส าคัญแสดงสิทธคิรัง้ที่ 2 (SINGER-W2) 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
2 (“SINGER-W2”)  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ไม่เกิน  108,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0 
บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมลูค่า) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่และได้รับจัดสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจาก
สิทธิ (Excess Rights) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ มีราคาการใช้
สิทธิ 14.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ โดยจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 4 
ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวนได้ทุกวนัท า
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การสดุท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน 
ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิ) โดยวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกนัยายน หรือเดือน
ธนัวาคม ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิครัง้แรก) และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะ
ตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) 

ทัง้นี ้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
และได้รับสิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 และก าหนดวนัจองซือ้และช าระ
เงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ในระหวา่งวนัท่ี 4-11 เมษายน 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 

 
 
„    ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน  

 
หุ้นสามญัของบริษัท ปัจจบุนัซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
7.2   ผู้ถอืหุ้น   
รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ  วันที่ 8 มีนาคม 2562  มีดังนี ้-   

 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
1 บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 67,499,900 25.000 
2 นายศิริศกัด์ิ สนโสภณ 15,998,200 5.925 
3 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 13,469,000 4.989 
4 นายเชาว์ การะ 8,400,000 3.111 
5 น.ส.พขัรี โกวิทจินดาชยั 8,000,000 2.963 
6 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 7,934,726 2.939 
7 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 5,637,200 2.088 
8 น.ส.กลุิสรา การะ 5,469,500 2.026 
9 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 5,400,000 2.000 
10 นายอนชุา อาวีลาสกลุ 4,018,500 1.488 
11 นายวสนัต์  สนโสภณ 3,550,000 1.315 
12 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชนัแนล จ ากดั (มหาชน) 3,500,000 1.296 
13 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 3,500,000 1.296 
14 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 3,251,600 1.204 
15 นายดิเรก ตาครุ 3,243,300 1.201 
16 นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 3,088,700 1.144 
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17 นายภควา ปัตตะพงศ์ 3,009,000 1.114 
18 นายกิตติ งามมหรัตน์ 2,762,700 1.023 
19 น.ส.ชาพร บณุยนิตย์ 2,731,200 1.012 
20 นายวรุณ  สนโสภณ 2,480,000 0.919 
21 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 2,450,000 0.907 
22 นายชาญ เมฆเกรียงไกร 2,254,770 0.835 
23 นายสนัติ โกวิทจินดาชยั 2,243,000 0.831 
24 น.ส.จนัทนา จินดาพรบรูณะ 2,220,000 0.822 
25 นายจิตติพร จนัทรัช 2,000,000 0.741 
26 น.ส.วริศรา สนโสภณ 1,720,000 0.637 
27 น.ส.กลัดารัตน์  พรรคประพนัธ์ 1,500,000 0.556 
28 นายภมูิชยั ชยัวานิชกลุ 1,400,000 0.519 

หมายเหตุ    ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลผู้ ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบนัได้จาก www.singerthai.co.th  ก่อนการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล 

 บริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7.3  ตัว๋เงินและหุ้นกู้ 
 7.3.1 ตั๋วแลกเงนิ (bill of exchange) 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทมียอดคงค้างตัว๋แลกเงิน รวมมลูคา่ทัง้หมด 300 ล้านบาท 
 

 อายตุราสาร วนัท่ีออกตราสาร วนัท่ีครบก าหนดอาย ุ มลูคา่หุ้นกู้  (ล้านบาท) 

SINGER 291118-01 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 50 

SINGER 291118-02 182 วนั 29 พ.ย.2561 30 พ.ค.2562 20 

SINGER 291118-03 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 20 

SINGER 291118-04 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 40 

SINGER 291118-05 182 วนั 29 พ.ย.2561 30 พ.ค.2562 20 

SINGER 291118-06 182 วนั 29 พ.ย.2561 30 พ.ค.2562 50 

SINGER 291118-07 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 10 

SINGER 291118-08 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 10 

SINGER 301118-01 265 วนั 30 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 30 

SINGER 201218-01 266 วนั 20 ธ.ค.2561 12 ก.ย.2562 50 

http://www.singerthai.co.th/
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7.3.2 หุ้นกู้ (Debenture) 
        ณ วนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2562 บรษิทัมยีอดคงคา้งหุน้กูท้ีย่งัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนรวมมลูค่าทัง้หมด 

1,350 ลา้นบาท เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั และไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้โดยมรีายละเอยีดของหุน้กูค้งคา้งดงันี้ 
 

 อายตุราสาร วนัท่ีออกตราสาร วนัท่ีครบก าหนดอาย ุ มลูคา่หุ้นกู้  (ล้าน
บาท) 

SINGER194B 3 ปี 29 เมษายน 2559 29 เมษายน 2562 500 

SINGER19OA 2 ปี 20 ตลุาคม 2560 20 ตลุาคม 2562 300 

SINGER20OA 3 ปี 20 ตลุาคม 2560 20 ตลุาคม 2563 400 

SINGER213A 3 ปี 30  มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2564 950 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล    
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบ

การเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้  ส ารองตามกฏหมายและส ารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัสภาวะ
เศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน แผนการลงทนุตา่งๆ ในอนาคต 

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปีย้อนหลงั  มีดงันี:้-  

(บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล - - - 

เงินปันผลงวดสดุท้าย* - - 0.25 

รวมเงินปันผลจ่าย - - 0.25 

มลูคา่หุ้นละ 1 1 1 

 

* ตามมตขิองคณะกรรมการครัง้ที่ 227 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 52 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

 

หมายเหตุ     1. บริษัทฯ จดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น จากเดิมมลูคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท               
เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2547  
 2.  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  จ่ายเงินปันผลตัง้แตปี่  2527  เป็นต้นมา 
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บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 

(บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล - - - 

เงินปันผลงวดสดุท้าย* - - 25 

รวมเงินปันผลจ่าย - - 25 

มลูคา่หุ้นละ 1,000 1,000 1,000 

* ตามมติของคณะกรรมการครัง้ที่ 30 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 8 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
เนื่องจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 99 ในบริษัทยอ่ย ดงันัน้การจา่ยเงินปันผลจึง
ขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ ถือหุ้นใหญ่ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่ก าหนด 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 การจดัการ: โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 
นายอดศิกัดิ์  สขุมุวิทยา   ประธานกรรมการ 
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี   กรรมการอิสระ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการอิสระ 
นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการอิสระ 
นายพีรนาถ โชควฒันา   กรรมการ 
นายปิยะ  พงษ์อชัฌา   กรรมการ 
นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการตรวจสอบ 
  นายปรีชา  ประกอบกิจ     กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี   กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

  นายอดศิกัดิ ์  สขุมุวิทยา   กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

 คณะกรรมการบริหาร  
นายปิยะ  พงษ์อชัฌา   ประธานกรรมการบริหาร 
นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  รองประธานกรรมการบริหาร  
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์   กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์  กรรมการบริหาร 
นางสาววนัวิสา องค์ไพศาลรัศมี  กรรมการบริหาร 
นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร   กรรมการบริหาร 
นายบญุเกียรติ ชาติอดุมเดช   กรรมการบริหาร 
นางสาวจนัทรจิรา  ก้องท้องสมทุร์  เลขานกุาร 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  กรรมการบริหารความเสีย่ง  
  นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  นางสาวจนัทรจิรา  ก้องท้องสมทุร์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
(โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยไมม่ีข้อยกเว้นและเง่ือนไขใดๆ) 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชมุโดยปกติเป็นประจ าทกุไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น  บริษัทมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน โดยเลขานกุารบริษัทที่ดแูลรับผิดชอบจะจัดสง่หนงัสือเชิญประชุม
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการลว่งหน้า กรรมการทกุทา่นสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ
และไมข่ึน้กบับคุคลหรือกลุม่บคุคลใด ในปี 2561 ที่ผา่นมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ โดยเป็น
การประชมุที่ก าหนดไว้ลว่งหน้าทัง้ปี  4  ครัง้ ในการประชมุแตล่ะครัง้ได้มีการจดัสง่เอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่
ละวาระให้กบักรรมการบริษัทแต่ละท่านลว่งหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอ 
และบริษัทมีการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2561 จ านวน 1 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561  ของ
กรรมการแตล่ะทา่นสรุปได้  ดงันี ้
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 

 

รายชื่อกรรมการ 

 

วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

การประชุม (ครัง้) / ปี 

สามัญ
ประจ าปี ผู้
ถอืหุ้นครัง้ที่ 

51 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. นายอดศิกัดิ์  สขุมุวิทยา * 
2. นายลกัษณะน้อย  พึง่รัศมี ** 
3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 
4. นายปรีชา  ประกอบกิจ 
5. นายพีรนาถ โชควฒันา  
6. นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน 
7. นายปิยะ  พงษ์อชัฌา * 
8. นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ 

เม.ย. 60 – เม.ย. 63  
เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก) 
เม.ย. 60 – เม.ย. 63 
เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก) 
เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก) 
 เม.ย. 58 – เม.ย. 61 
 เม.ย. 58 – เม.ย. 61 
เม.ย. 60 – เม.ย. 63  

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

4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
2/2 
4/4 
4/4 
4/4 

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

3/3 
3/3 
3/3 
- 
- 
- 
- 
- 

หมายเหตุ       *    กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่   
      **   กรรมการตรวจสอบทีมี่ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงิน 

(ก) กรรมการผูที้จ่ะพน้จากต าแหน่งตามวาระในเดือน เม.ย 62 จะมีการเสนอชื่อเพือ่ถูกเลือกใหก้ลบัเข้ามา 
ด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อีกครัง้หน่ึง  ในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ณ วนัที ่26 เม.ย 2562 นี ้ 

 
8.2   ผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

  นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์  ผู้อ านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นางสาวจนัทรจิรา  ก้องท้องสมทุร์  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบตักิาร 

นายบญุเกียรติ ชาติอดุมเดช   ผู้อ านวยการสายงานพฒันาธุรกิจ 
นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร   ผู้อ านวยการสายงานบริหารสนิเช่ือและทรัพย์สนิ 

 
 *รายช่ือผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ กลต. 
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 แผนผังองค์กร 
 

 
 
8.3   เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้ นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มี
คณุวฒุิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้ รับผิดชอบและท าหน้าที่เลขานกุารบริษัทโดยมีหน้าที่ในการดแูลให้บริษัทมี
การปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบับริษัท และให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึน้  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เลขานกุารบริษัทได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2, หลกัสตูรพืน้ฐาน
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท รุ่นท่ี 22 และหลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียน 
จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนบัสนนุของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  

ส าหรับคณุสมบตัิข้อมลูและประวตัิของเลขานกุารบริษัท น าเสนออยูใ่นเอกสารแนบ 1 สว่นเลขานกุารบริษัท 
 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปี 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรม 
การบริษัท ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับอตุสาหกรรมเดียวกัน
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รวม ทัง้พิจารณาความเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่ม การพิจารณา
ได้เปรียบ เทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมลูประกอบจาก  “ 
รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ” ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว   

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนผู้บริหาร โดย 
จะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล  และเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท  ประกอบกับผลการปฏิบตัิงาน
ตามเปา้หมายที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าของแตล่ะฝ่ายงาน นอกจากนีย้งัมีการส ารวจ  เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทชัน้น า
ซึง่อยูใ่นธุรกิจเดียวกบับริษัท  เพื่อให้มีข้อมลูที่เพียงพอกบัการก าหนดคา่ตอบแทน   

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2561 : บริษัทไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร มีรายละเอียดดงันี ้

1.   ค่าตอบแทนกรรมการ :  ที่เป็นตวัเงนิ  

 
ชื่อ – สกุล 

 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บ. เอสจี แคปปิตอล จ ากัด  
รวม 

 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
นายอดศิกัดิ์  สขุมุวิทยา ประธานกรรมการ

บริษัท 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

467,000 
30,000 

ประธานกรรมการ
บริษัท 

82,500 579,500 

นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

176,000 
 

292,000 
30,000 

กรรมการบริษัท 51,500 549,500 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

50,000 
 

141,000 
292,000 

กรรมการบริษัท 51,500 534,500 

นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

141,000 
292,000 

กรรมการบริษัท 51,500 484,500 

นายพีรนาถ โชควฒันา กรรมการบริษัท 146,000 กรรมการบริษัท 25,750 171,750 
นายปิยะ พงษ์อชัฌา กรรมการบริษัท 292,000 กรรมการบริษัท 51,500 343,500 
นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน กรรมการบริษัท 292,000 กรรมการบริษัท 51,500 343,500 

 รวมทัง้หมด 2,641,000 รวมทัง้หมด 365,750 3,006,750 
หมายเหตุ             -       ผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัท ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนการเป็นกรรมการ  
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2.     ค่าตอบแทนกรรมการ:  ในรูปแบบอื่น ๆ 

ไมม่ี  
 

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ที่เป็นตวัเงนิ  

 
รายการ 

พ.ศ. 2561 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินรางวลั 6 19,858,000 

 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอื่น ๆ 

 
รายการ 

พ.ศ. 2561 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 6 702,583 
หมายเหตุ   การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนรวม และจ านวนผู้บริหารที่เปิดเผยค่าตอบแทน เป็นไป
ตามนิยามที่ประกาศก าหนด และมีความสอดคล้องกบัจ านวนผู้บริหารที่เปิดเผยตาม Organization Chart ของบริษัท 
 
5.      การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 
 

ชื่อ-สกุล 
จ านวนหุ้น 

1 มกราคม 2561 
การซือ้ขายระหว่างปี 

31 ธันวาคม 2561 
ซือ้เพิ่ม จ าหน่าย 

1. นายอดศิกัดิ์ สขุมุวิทยา - - - - 
2. นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน - - - - 
3. นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี - - - - 
4. นายปรีชา  ประกอบกิจ - - - - 
5. นายพิพิธ พิชยัศรทตั - - - - 
6. นายพีรนาถ โชควฒันา 201,100 - - 201,100 
7. นายปิยะ  พงษ์อชัฌา - 60,000 60,000 - 
8. นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ - - - - 

 9. นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์ - - - - 
10. นางสาวจนัทรจิรา  ก้องท้องสมทุร์ 1,860 - - 1,860 
11. นายบญุเกียรติ ชาติอดุมเดช - - - - 
12. นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร - - - - 

โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงถือครองหลกัทรัพย์ดงักล่าวกรรมการ และผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการ
บริษัททราบ เพื่ออ านวยความสะดวกและประสานงาน ในการจดัสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการ
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ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  นอกจากนัน้ บริษัทยงัก าหนดให้มีรายงานข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ของ
กรรมการในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลง 

8.5  บุคลากร 
1. บริษัทมีพนกังานทัง้หมด 4,323 คน โดยเป็นพนกังานของบริษัทย่อย 673 คน ในปี 2561 บริษัทได้จ่าย

ผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้  665.03  ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในบริษัท
ย่อยจ านวน  190.91  ล้านบาท   ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่  เงินเดือน  ค่าลว่งเวลา  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
เงินโบนสั  เงินสง่เสริมการขายและเก็บเงิน  เงินรางวัล  เงินสมทบประกันสงัคม  เงินสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ  เงินสมทบกองทนุเงินสะสม   

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน ปี 2561 

ประจ าปี  2561 
บริษัท  

ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทยอ่ย  
บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จ ากดั 

บริษัทยอ่ย 
บริษัท เอสจี 

เซอร์วิสพลสั จ ากดั 
พนกังานปฏิบตักิารภาคสนาม/
บริการภาคสนาม (คน) 

3,392 143 133 

พนกังานในส านกังานกลาง (คน) 231 334 56 
ผู้บริหาร (คน) 27 6 1 
จ านวนพนกังานรวม (คน) 3,650 483 190 
คา่ตอบแทน (ล้านบาท) 474.12 152.07 38.84 
 

การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลัก ๆ ดังต่อไปนี ้

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

และออกแบบใบก าหนดหน้าที่การท างานทกุฝ่ายงาน 
2. การวางแผนอตัราก าลงัพนกังาน ( Personnel Planning ) จดัให้มีการทบทวนและส ารวจจ านวนพนกังาน

เพื่อให้ถูกต้องกับระบบข้อมูลพนกังานในฐานทะเบียนประวตัิ ระบบ HRMS เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจดัการในการวางแผนจดัท าอตัราก าลงัพนกังาน 

3. การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน ( Recruiting & Selecting ) ใช้ช่องทางผ่านการหาพนกังานขายโดย
ตัวแทนขาย ผู้ จัดการหน่วย หรือผู้ จัดการสาขา โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสรรหาโดยสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ทางอินเตอร์เนต หนงัสือสมคัรงานสว่นกลางและท้องถ่ิน เข้าร่วมกบักรมจดัหางานเพื่อคดั
รายช่ือกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน การจ้างงาน การบรรจุพนักงาน และระบบข้อมูล
ทะเบียนประวตัิพนกังาน (Hiring & Employee  History ) บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
บคุคลที่เข้ามาสมคัรงานในต าแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดแต่ละต าแหน่งงาน  รวมถึงการ
ตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนเข้างาน และด าเนินการจ้างงานให้เป็นไปตามระเบี ยบบริษัทโดยให้
สอดคล้องกบัข้อบงัคบัการท างานและพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานไทย 
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4. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal)  บริษัทได้จดัท าแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานทกุฝ่ายงาน โดยยดึหลกัการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให้พนกังาน
และหวัหน้างานมีสว่นร่วมในการประเมิน มีการติดตามให้ค าแนะน าระหว่างการท างาน เพื่อให้สอดคล้อง
กบัเปา้หมายของแตะ่คนที่ตัง้ไว้ 

5. ระบบบริหารค่าตอบแทน ( Compensation Management )  บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนหลายรูปแบบเช่น 
เงินเดือน โบนสั คา่ลว่งเวลา เงินประจ าต าแหน่ง ค่าคอมมิสชัน่ เงินสง่เสริมการขาย ตลอดจนสวสัดิการและ
เงินช่วยเหลอืตา่ง ๆ  ซึง่พนกังานแตล่ะต าแหนง่จะได้รับแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บับทบาทภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในแตล่ะฝ่ายงาน มีการทบทวนเร่ืองการจ่ายสวสัดิการกลุม่พนกังานขาย โดยน าผลงานการขาย การเก็บเงิน 
เข้ามาเป็นข้อมลูในการจดักลุม่พนกังาน เพื่อจดัสวสัดิการให้เหมาะสมแตล่ะกลุม่ 

6. การลาออก และการเลกิจ้าง บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัการท างานซึ่งสอดคล้องตามที่กฏหมายแรงงาน
ก าหนดไว้  และมีแนวทางในการบริหารจดัการโดยยดึหลกัยตุิธรรม คณุธรรม และจริยธรรม 

7. สวสัดิการและผลตอบแทนอื่นๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนกังาน
โดยจัดท าและมอบของที่ระลึกกรณีท างานกับบริษัทมาเป็นเวลานานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป เพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานและแสดงการขอบคณุจากบริษัทท่ีได้อทุิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบตัิงานกบับริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทได้จดัเงินช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลครอบครัวให้กบั
พนกังาน เงินช่วยเหลอืกศุลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสยีชีวิต อีกทัง้ยงัคงจดัสวสัดิการพืน้ฐานต่างๆ 
เช่น ประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุเคร่ืองแบบพนกังาน จดัให้มีสินค้าราคา
พิเศษส าหรับพนกังาน โครงการผอ่นช าระสนิค้าราคาพิเศษส าหรับพนกังาน มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพพนกังานซิงเกอร์  มีการจดัตัง้สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานเพื่อเป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหลง่
กู้ยืมอตัราดอกเบีย้ต ่าส าหรับสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และความจ าเป็นเร่งดว่นแก่พนกังาน  

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development:  HRD) 
        สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 สว่น คือ 

1. ด้านการฝึกอบรม ( Training )  
2. ด้านการสง่เสริมการศกึษา  ( Education ) 
3. ด้านการพฒันา  ( Development )  

•  การฝึกอบรม ( Training )  มีการก าหนดไว้เป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร ( Internal 
Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ( Public Training )  โดยบริษัทได้มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมพนกังาน
ในสว่นของภาคสนามเป็นสว่นใหญ่ เนื่องจากพนกังานภาคสนามทุกระดบัโดยเฉพาะพนกังานขาย ซึง่มีสว่นส าคญั
มากในการสร้างยอดขายสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงมีการจัดอบรมภายในทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
โครงการมุง่เน้นการตอ่ต้านการทจุริต โดยชีแ้จงให้พนกังานทราบอย่างทัว่ถึงและให้ตระหนกัถึงโทษของการทจุริต
ในหน้าที่ด้วย อีกทัง้ยงัเพิ่มเติมหลกัสตูรที่เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม ให้กบัพนกังานทกุระดบั สว่นพนกังานใน
ฝ่ายงานสนบัสนนุตา่งๆ ก็จดัให้มีการอบรมกบัสถาบนัภายนอก โดยมุง่เน้นการสร้างทกัษะ ความรู้ ความสามารถ
ให้กับพนกังานเพื่อน าความรู้มาปรับใช้ในการท างาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้
เพิ่มขึน้  
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•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษัทได้สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน
ในต าแหน่งงานต่างๆ เช่น ผู้จดัการภาค ผู้จดัการสาขา ผู้จดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี  การสร้างบญัชี
รายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย เพื่อสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัรักการออมทรัพย์ เป็นต้น อีกทัง้ยงัสร้างเคร่ืองมือใน
การศกึษาเพื่มเติม เช่น VCD ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการขาย VCD แนวทางในการบริหารจดัการและดแูลร้านสาขา
ให้เป็นมาตรฐาน สื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย ความรู้เร่ืองตวัสินค้าและผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่
บริษัทจ าหนา่ย    
•  การพัฒนา ( Development )  จดัท า Mini Training Center  เพื่อใช้สอนหลกัสตูรการบริหารงานร้านสาขา 
และ โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานทางด้าน IT ในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้จัดการสาขา เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลมุทุกด้าน มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้จัดการสาขา โดยการ
คดัเลอืกพนกังานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คณุวฒุิเหมาะสม เพื่อเตรียมตวัเข้ารับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จดัการสาขาที่ดี
ในอนาคต  มีการจดัเตรียมบคุลากรทางด้านงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จัดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้สะดวกและทนัสมยั 
มีโครงการ Train the trainer เพื่อสร้างวิทยากรภายในไว้รองรับกับการขยายตวัและการเพิ่มขึน้ของจ านวน
พนกังานขายตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้  มีการปรับโครงสร้างการท างานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบตัิจริง รวมถึงการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม พระราชบญัญัติพฒันาฝีมือแรงงานของกรม
แรงงานด้วย อีกทัง้ได้ติดต่อกบัสถาบนัหรือที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อช่วยพฒันาระบบการฝึกอบรมและ
พฒันาให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับกิจการ  

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็น
กลไกส าคญัในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน 
และยงัเป็นปัจจัยส าคญัปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บริษัทบรรลถุึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัท
อย่างยัง่ยืนต่อไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ส าหรับ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนกังานของบริษัททุกคน ได้รับทราบ
จรรยาบรรณและนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบตัิตามอย่าง
เคร่งครัด  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  วารสาร
ภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนกังานประจ าเดือน แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัด
กิจกรรมของบริษัท  เพื่อเสริมสร้างความตระหนกั และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัว่องค์กรอย่างต่อเนื่อง  

เนื่องด้วยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยแยกเป็นหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อให้ครอบคลมุหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีความยัง่ยืนในระยะยาว นอกเหนือจาก
การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
 
9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปตามกฏหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  และนโยบายของบริษัท  
ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์  สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์บริษัทและผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย   
 กรรมการต้องมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) ด าเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  มีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุอย่างถกูต้องครบถ้วน และโปร่งใส การด าเนินกิจการของบริษัท จะ
ได้รับการควบคุม ดูแลและชีแ้นะแนวทางการด าเนินธุรกิจจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการปฏิบตัิการให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทตามที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้กรรมการท่ีระบุไว้ตามหนงัสือรับรองของบริษัทคือ นายอดิศกัดิ์ สขุุมวิทยา  
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นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน และนายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์  สองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทและมีอ านาจกระท ากิจการทัง้หลายทัง้ปวงแทนในนามบริษัทรวมทัง้การฟ้องร้อง และ
ต่อสู้คดี และการใช้สิทธิทางศาลด้วยประการอื่นใด ตลอดจนกระท านิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  คณะกรรมการมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท   เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร และการ
จดัการ   คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอ านาจการบริหาร และการจดัการลงไปยงัฝ่ายจดัการ และผู้บริหาร ลดหลัน่กนัลงไป 

 9.2.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย  เพื่อให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระ 

 สมาชิกสว่นใหญ่ของกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีเ้พื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบตัิหน้าที่ 

 เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถุประสงค์ต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี  เพื่อ
พิจารณาหารือและด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลลุว่งตามความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ดงันี ้
„  คณะกรรมการตรวจสอบ : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น  ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายลกัษณะน้อย  พึ่งรัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่
เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบญัชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน ได้ตามคณุสมบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล สง่เสริมให้พฒันาระบบรายงาน
ทางการเงินและบญัชีให้เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทัง้สอบทาน  ให้มีระบบการควบคมุภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่ และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบตัิ  ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  รวมทัง้มีการปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี  โดย
ไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองต่างๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีที่ปรึกษาภายนอกทางด้านกฎหมายที่เป็นอิสระ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรรมการตรวจสอบมี
การประชมุสม ่าเสมอ ในปี 2561 มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้  และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอ านาจ
หน้าที่ตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดขอบเขต และอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี  ้

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 172  ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้ก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี:้  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
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เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย  เลกิจ้าง  ประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฏหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฏหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมลูตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

„ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งคิดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน  และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 
2561  มีการประชุมทัง้สิน้ 3 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่น
ร่วมในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ และน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้  รวมทัง้มีหน้าที่พิจารณาแนวทางก าหนดคา่ตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในแต่ละปีอย่างอิสระและเที่ยงธรรม  โดยมี
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึง่มีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุ ได้ก าหนดขอบเขต

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี ้
1. พิจารณาเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ ซึง่นโยบาย และหลกัเกณฑ์ ส าหรับโครงสร้าง องค์ประกอบ คณุสมบตัิ 

การเลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ (Board committees) และ
ฝ่ายบริหารอาวโุส ของบริษัท และบริษัทยอ่ยรวมทัง้แผนการสบืทอดต าแหนง่ที่เหมาะสม  

2. ภายใต้บงัคบันโยบายตา่งๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ และการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ก าหนด คดัเลือก และ
เสนอแนะตอ่คณะกรรมการซึง่บคุคลผู้มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็น (ก) กรรมการ 
(ข) กรรมการและประธานคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการ (ค) กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารซึ่ง
รายงานตรงตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
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3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้บังคบัการอนุมัติของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ก าหนด ซึ่งนโยบาย 
โครงสร้าง และแผนต่างๆ เก่ียวกับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ ส าหรับกรรมการ กรรมการของ
คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีจุดประสงค์ให้
นโยบายคา่ตอบแทนโดยรวมของบริษัทสอดคล้องกบัวฒันธรรม วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์และระบบการควบคมุ
ของบริษัท  

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทและบริษัทย่อย 
ปฏิบตัิตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการดงักลา่วและรายงานผลตอ่คณะกรรมการ 

5. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการดงักลา่วข้างต้น 
„   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 226 มีมติทบทวนเพื่ออนมุตัิแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลกัสากล และ
ตามมาตรฐานการประเมนิความเสีย่งของตลท.  ก าหนดมาตรการปอ้งกนั และสญัญาณเตือนภยั เพื่อการจดัการความเสีย่ง
อยา่งเหมาะสม และมีการก ากบัดแูลให้ทกุหนว่ยงานปฏิบตัิตามกฏหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง และจดัท ารายงานการ
บริหารความเสี่ยง รวมทัง้สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเป็นประจ า และก าหนดให้มีการทบทวนระบบ หรือ
ประเมินประสทิธิภาพผลของการจดัการความเสีย่ง  พร้อมทัง้เสนอนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้ เพื่อท่ีจะรายงานให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ พร้อมรับค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้ดีขึน้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งดงันี ้  

1. ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงตามหลกัสากล และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  และเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ก าหนดเคร่ืองมือและกระบวนการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบักลุม่บริษัท 
3. ก าหนดมาตรการบริหารความเสีย่งด้วยมาตรการปอ้งกนัและจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม  
4. ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และมีระบบเตือนภยัลว่งหน้า ก ากับดูแลให้ทุกหน่วยงานได้บริหารความ

เสีย่งตามหลกัการท่ีก าหนดไว้อยา่งสม ่าเสมอ  
5. ก ากบัดแูลกลุม่บริษัท ในการปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  
6. จดัท ารายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม า่เสมอ ในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้

สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ของกลุม่บริษัท ที่ก าหนดไว้ในเร่ืองปัจจยัความเสีย่ง โอกาสจะเกิดความ
เสีย่ง แนวทางจดัการความเสีย่ง และการคาดการณ์ถงึผลกระทบ 

7. ปฏิบตัิการอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

„   คณะกรรมการบริหาร: ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 209 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติ
อนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร ซึง่จะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทกุเดือน  มีหน้าที่ในการก ากบั
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ดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ  รวมทัง้สร้างระบบการท างานของบริษัท
และบริษัทยอ่ย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ติดตามการบริหาร และควบคมุกิจการ ของบริษัท ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ มติที่
ประชุมของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้รับเอานโยบายของคณะกรรมการ มาก าหนด
แนวทางหรือภารกิจ ส าหรับฝ่ายบริหาร และการจดัการ 

2. ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณากลยทุธ์เพื่อการเติบโต และการลงทนุโดยรวมของบริษัท 
4. พิจารณา และอนุมัติสญัญา รายจ่าย และการลงทุนในหุ้น หรือในหลกัทรัพย์อื่นใด รวมทัง้การกู้ เงินที่ถือเป็น

สาระส าคญัในการด าเนินธุรกิจ 
5. ร่วมมือ และช่วยเหลอืคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการดงักลา่ว 
6. พิจารณา และอนมุตัิการว่าจ้าง ก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวสัดิการ โบนสั แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอ่แทนเพื่อพิจารณา 
7. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่จ าเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 
8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
และก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท  เป็นบคุคลคนละคนกบัประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อ านาจ และ
หน้าที่แบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  เพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คดัเลือก 
บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกบักฏระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

กรรมการอิสระของบริษัททัง้ 3 ทา่น ไมม่ีคณุสมบตัิหรือเง่ือนไขใดๆ ที่ขดัตอ่ข้อก าหนดของทาง ก.ล.ต และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แตอ่ยา่งใด และในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมา กรรมการอิสระไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพใดๆ กบับริษัท 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  เท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ ใน
เร่ืองการถือหุ้นในบริษัท  คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด และไม่ได้บริหาร
จดัการบริษัท หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษัทซึ่งอาจท า
ให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นต้องลดลง  โดยบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิไว้ดงันี ้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้ นที่ถือโดยบุคคลที่
เก่ียวข้อง ของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทหรือบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบการถือหุ้นดงักลา่วจะจ ากดัไมใ่ห้เกินร้อยละ 0.5 

 2. ต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการวนัต่อวนั หรือเป็นพนกังาน/ลกูจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า/ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง  ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

 3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส        พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

 4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท นิติบคุคล หรือบคุคลที่ถือวา่เข้าขา่ยไมอ่ิสระตามข้อก าหนดกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ความสมัพันธ์ใน
ลกัษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจทกุประเภท ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
เร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ยกเว้นมีเหตจุ าเป็นและสมควรซึง่มิได้เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง ต้องได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉนัท์ 

 5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสนิในรูปแบบองค์คณะ 

 6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

    8.   สามารถปฏิบตัิหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้อง
หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว  
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9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

   คณะกรรมการบริษัท ได้ท าการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่สรรหา
คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัท พร้อมทัง้พิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะด าเนินการสรรหา คดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการสรรหา  คดัเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนัน้บริษัทยงั
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

โดยบริษัทได้เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการ
ได้อย่างแท้จริง  นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการขึน้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
บริษัทในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ที่ส าคญัตอ่บริษัท ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทัง้นีส้ าหรับการคดัเลือกกรรมการเข้าด ารง
ต าแหนง่ในคณะอนกุรรมการดงักลา่ว จะต้องผา่นขัน้ตอนการสรรหา คดัเลอืกบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน  เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

โดยการสรรหาบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ จะต้องพิจารณาคณุสมบตัิขัน้ต้นที่กรรมการต้องทราบดงันี ้

1.  มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฏหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมทัง้ต้องไม่
มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการบริษัทจากผู้ ถือหุ้น 
ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

2.  มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

3.  สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่ส าคญัๆ และในการท าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัท 

 ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่มาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เจมาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่ถึอหุ้นคิดเป็นร้อยละ 24.99 มีจ านวน 2 ทา่น ดงันี ้นายอดิศกัดิ์ สขุมุวิทยา และนายปิยะ พงษ์อชัฌา 

 และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย มีสิทธิในการเสนอรายช่ือบคุคลให้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 14 กนัยายน 2561  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.4.1 ในปัจจุบนั บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99  จ านวน  3 
บริษัท คือ บจ. เอสจี แคปปิตอล, บจ. เอสจี เซอร์วิสพลสั และ บจ. เอสจี โบรคเกอร์ เท่านัน้ ไม่มีบริษัทร่วม และเพื่อให้
เป็นไปตามกลไกในการก ากบัดแูลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ดแูล



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

 

ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 54  

 

รักษาผลประโยชน์ของเงินลงทนุของบริษัท   คณะกรรมการบริษัทมีการสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนบริษัทไปเป็นกรรมการใน
บริษัทยอ่ย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทซึง่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท   

ได้มีการน าผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัท ที่ทางผู้สอบบญัชีภายนอกได้มีการตรวจทานแล้ว 
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจ าทกุไตรมาส 

  ส าหรับการท ารายการอื่นที่มีความส าคญั อาทิเช่น การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยง หรือการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ (ถ้ามี) จะด าเนินการผา่นกลไกการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยพิจารณาเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนมุตัิ  และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งเป็นระบบ  
9.4.2 ตวัแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดงักลา่ว จะมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจ เช่น  การลงทนุในโครงการอื่นๆ  

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบคุคล
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู 
รวมทัง้คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่วดงันี ้

- ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานก ากับหลกัทรัพย์ และ ตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมลูภายใน เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก   หรือ
บคุคลที่ไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง และไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

และบริษัทโดยฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร ได้มีการเผยแพร่และก าหนดเป็นตารางเวลา ช่วง
ระยะเวลา Silent Period การงดให้ข้อมูลที่มีนยัส าคญั และช่วงเวลาการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท แจ้ง
ให้กับคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส าคญัผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ทราบนโยบายว่าด้วยการซือ้ขายโดยใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ทกุทา่นท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน ในระหวา่งปีที่ผา่นมากรรมการ และผู้บริหารได้
ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไมป่รากฏวา่มีการซือ้ขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย 

- บริษัท ได้ก าหนดมาตรฐานการป้องกันการน าเข้าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวั  โดยการจ ากัด
จ านวนบคุคลที่จะทราบข้อมลู  เพื่อปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลูจากบคุคลภายนอก  พร้อมทัง้มีการก าหนดสิทธิ
ในการรับทราบข้อมลูส าหรับพนกังานในแต่ละระดบั  ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนีบ้ริษัทได้
ก าหนดให้พนกังานทกุคนรับทราบและลงนามในบนัทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบั การไม่
กระท าผิดเก่ียวกบัพระราชบญัญตัิคอมพิวเตอร์  และการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา โดยพนกังานใหม่จะ
ลงนามพร้อมการลงนามในสญัญาวา่จ้าง 
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บริษัทได้ก าหนดแนวทางเพื่อปอ้งกนัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดย
บริษัทได้แจ้งแนวปฏิบตัิดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรยดึถือปฏิบตัิ   คณะผู้บริหาร ท าหน้าที่ติดตาม ดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และเคร่งครัด  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยอ่ย จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ 
- ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม     --    บาท 

- ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่
ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม       5,445,000      บาท  และจะต้องจ่ายในอนาคตอนั
เกิดจากการตกลงที่ยงัให้บริการ ไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม     --    บาท 

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่น  
- ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม       --      บาท และจะต้องจา่ยในอนาคตอนัเกิด

จากการตกลงที่ยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามจี านวนเงินรวม      --      บาท 
- ส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี และส านกังานสอบบญัชี

ดงักลา่ว ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม       --      บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที่
ยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม         --      บาท 

-     บริษัทอื่นใดที่มีความเก่ียวข้องกบัส านกังานสอบบญัชี เคพีเอม็จี ภมูิไชย ดงักลา่วในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามี  
      จ านวนเงินรวม       --        บาท และจะต้องจา่ยในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที่ยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จใน 
       รอบบญัชีที่ผา่นมา มีจ านวนเงินรวม        --        บาท 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practices – SET) 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยนื 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อยา่งชดัเจน 
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ ในการบริหาร
จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริตแล้ว บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และ
งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ รวมถึงการก ากบัดแูลและติดตามการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณประจ าปีทีก่ าหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการสือ่สารให้คณะกรรมการ
และทกุฝ่ายได้รับทราบเก่ียวกบับทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึหน้าที่
ความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กรและทกุฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน  
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บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวมถึงคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและการ
บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีที่ก าหนด และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไว้อยา่งชดัเจน  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย 
อนกุรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 5 ทา่น เพื่อปฏิบตัิหน้าทีใ่นการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเสีย่งหรือบริหารความเสีย่งให้ต ่าที่สดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิก าหนดกฎบตัรส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย และด าเนินการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้รับทราบเก่ียวกบักฎบตัรดงักลา่ว รวมถึงติดตาม
ดแูลให้มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วทกุปีอยา่งหน้อยปีละหนึง่
ครัง้ เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทได้มกีารจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตา่งๆ เก่ียวกบัการก ากบั
ดแูลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการ ให้มกีารประกอบธุรกิจอยา่งมจีริยธรรมเคารพสทิธิ มีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มสีว่นได้เสยีในทกุสว่นงาน ด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้
สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลงเพื่อสร้างผลประกอบการท่ีมัน่คงในระยะยาว พร้อมทัง้บริษัทได้มีการ
เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื  

คณะกรรมการบริษัทมกีารก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและเหมาะสมกบั
องค์กร เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคูก่บัสงัคมด้วยความยัง่ยืน และเพื่อให้สามารถ
ขบัเคลือ่นองค์กรไปในทิศทางเดยีวกนัและเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายสือ่สาร
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจให้กบับคุลากรในทกุระดบัขององค์กรยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ 
รวมถงึสือ่สารให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายได้เข้าใจในวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัขององค์กร  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยทุธ์ และงบประมาณทกุปีเพื่อให้มัน่ใจวา่แผนกลยทุธ์
และงบประมาณดงักลา่วสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององค์กร รวมถึงมกีารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจยัและความเสีย่งตา่งๆ  ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ
สิง่แวดล้อม รวมถึงสง่เสริมให้มีการสร้างนวตักรรม พร้อมทัง้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ใน
กิจการ พฒันาระบบงานขายเพื่อลดการทจุริตในกระบวนการขายและการเก็บเงินของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ตลอดจนก ากบัดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากรส าคญัและการควบคมุการด าเนินงานท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีก าหนด 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้มกีารมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลและติดตามการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และงบประมาณทีก่ าหนด 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
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บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจและขนาดของบริษัท 
และเป็นตามที่กฎหมายก าหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสดัสว่นระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจทีถ่่วงดลุอยา่งเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการ
อิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 8 ทา่น แบง่เป็น
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงั
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทัง้สิน้ 8 ทา่น โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็น 
ผู้ก าหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้สิน้ 3 ทา่น และกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 
ทา่น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีซึง่สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของ
งบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานให้
บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ และมีระบบการควบคมุภายใน 
(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล 
รวมถงึการให้ความเห็นอยา่งอิสระตอ่การเข้าท ารายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ชดัแย้ง 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย 
อนกุรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 5 ทา่น เพื่อปฏิบตัิหน้าทีใ่นการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเสีย่งหรือบริหารความเสีย่งให้ต ่าที่สดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัท  มีนโยบายในการแบง่แยกต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้เป็นคน
ละบคุคลกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล และการบริหารงาน
ประจ าวนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหารอยา่งชดัเจน 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหาร   ขณะที่ผู้บริหารท า
หน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  และเพื่อเป็นการปอ้งกนัการมีอ านาจเบ็ดเสร็จ 
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ไว้อยา่งชดัเจนใน อ านาจอนมุตัิและอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดที่จดัขึน้ในปีนัน้ๆ โดยบริษัทฯ 
ก าหนดจะจดัให้มีประชมุคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ปี โดยการประชมุแตล่ะครัง้ได้มกีารก าหนดวาระในการประชมุ
อยา่งชดัเจนและมีการสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมรายละเอียดลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี
เวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มีการจดบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
จดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้ 
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ส าหรับเร่ืองการก าหนดระยะเวลาด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระนัน้ เนื่องจากธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นธุรกิจที่มี
ลกัษณะเฉพาะ ซึง่ต้องท าความเข้าใจและช านาญ ใช้เวลาในการศกึษา การสรรหากรรมการเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ
อิสระของบริษัทจงึต้องใช้เวลาสรรหา และการเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทต้องใช้เวลาในการศกึษาด้วย บริษัทจงึ
ค านงึถึงความสมเหตสุมผลเป็นส าคญัในระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ 

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีการก าหนด
กระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส  บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่สรรหา
คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัท พร้อมทัง้พิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคญั  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย  รวมทัง้อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและ
ผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ทัง้นี ้การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการอนมุตัิจากที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อาย ุประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือ
หุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อดแูลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตดิตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและสม า่เสมอ และ
รับผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตามมติ
ของที่ประชมุดงักลา่ว รวมถงึหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทฯ มีการก าหนดแผนผู้สบืทอดต าแหนง่ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารที่ส าคญัรวมถึงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ไว้อยา่งชดัเจน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง และมีนโยบายที่จะจ่ายคา่ตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็น
แรงจงูใจให้กบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารที่มีความส าคญักบัองค์กรมีความตัง้ใจในการท างานเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ทกุปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจา่ย
คา่ตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน   

คณะกรรมการบริษัทมกีารประเมนิตนเองเป็นแบบการประเมินรายคณะ และแบบการประเมินรายบคุคล พร้อมทัง้
น าผลการประเมินท่ีได้ สรุปเข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและด าเนินการตอ่ไปด้วย 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุง
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การปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงจดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการ
สบืทอดงาน 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กับความสนใจของลกูค้าเป็นส าคญั บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักับการ
พฒันา และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในกระบวนการท างานเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของลกูค้า 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน หรือผู้มีสว่นได้
เสยีภายนอก ทัง้นี ้ เพื่อสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัท และผู้มีสว่นได้เสยี อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทัง้เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มี
การก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1)   ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิที่ก าหนดไว้ในกฏหมายและข้อบงัคบับริษัท เช่น สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจ านวนหุ้น สทิธิในการได้รับใบหุ้น สทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น และออกเสยีงลงคะแนน สทิธิในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยงัได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผา่นกรรมการอิสระโดยทกุๆ ข้อคิดเห็น
จะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2)   พนักงาน  บริษัทให้ความส าคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรที่มีคา่ และมุง่มัน่ท่ีจะให้พนกังานทกุคน
มีความภาคภมูิใจ และเช่ือมัน่ในองค์กร ในปีที่ผา่นมาบริษัทได้จดัท าโครงการตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุ และเสริมสร้างบรรยากาศ
การท างานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศกัยภาพของพนกังานให้พร้อมส าหรับการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้ ยงัให้
ความส าคญักบัการรักษาสขุภาพ โดยบริษัทจัดให้พนกังานทกุระดบัให้มีการตรวจสขุภาพเป็นประจ าทุกปี มาโดยตลอด   
สว่นในด้านความปลอดภยั ได้มีการปอ้งกนั และระงบัอคัคีภยั ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภยัในการท างานของ
พนักงาน  โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  ทัง้ที่อาคารส านักงานใหญ่และ
คลงัสินค้าเป็นประจ าทุกปี  นอกจากนีท้างบริษัท ได้จัดท าป้ายรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ เร่ืองอุบัติเหตุเป็นศูนย์  เพื่อ
มุง่เน้นลดการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างานให้เป็นศูนย์ และในปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน  รวมถึงได้มี
การปรับปรุงภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกบัการท างาน อีกทัง้ได้มีการสง่เสริมให้พนกังาน ได้รับ
ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรมพนกังาน  เพื่อให้เกิดความตระหนกัและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั   และการจดักิจกรรมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม หรือเข้าไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  ใน
การอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 3)   ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะให้ผู้ ใช้สินค้า และบริการได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพ และราคา
ตลอดจนมุ่งพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยบริษัทเลือกจ าหน่ายสินค้าที่ได้ รับใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม หรือ มอก. รวมทัง้ บริษัทจดัให้มีศนูย์ให้บริการข้อมลูกลางทางโทรศพัท์ โดยเรียกว่า Call Center 
หมายเลขติดต่อ 0-2234-7171 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสินค้าและบริการ  ให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจมากที่สดุในสนิค้า และบริการ รวมทัง้ได้มีการ
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จดัตัง้ ศนูย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายดว่น หมายเลขโทรศพัท์ 0-818-404-555 เพื่อให้บริการโดยตรงในการแจ้งซ่อมสินค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ให้แก่ลกูค้าอีกด้วย 

4)   คู่ ค้า บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สจุริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณ
และค ามัน่ที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

5)  คู่ ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทัง้ในเร่ืองสภาพแวดล้อม  ความปลอดภยัในการท างาน และ
ผลตอบแทนที่จะได้รับนอกจากนี ้ยงัสง่เสริมการพฒันาขีดความสามารถ และพฒันาความรู้ทัง้ในงาน และนอกงานของคู่
ธุรกิจให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

6)   ผู้ร่วมลงทุน บริษัทเคารพซึง่สทิธิของผู้ ร่วมทนุ และปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ให้ความ
ร่วมมืออยา่งดีกบัผู้ ร่วมทนุ ทัง้นีเ้พื่อให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทนุประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกิจการร่วม
ทนุ 

7)   เจ้าหนี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี ้ เช่น เจ้าหนีท้าง
ธุรกิจ และเจ้าหนีท้างการเงิน ซึง่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ณ 
ปัจจบุนั บริษัทได้ปฏิบตัิตอ่เจ้าหน้าที่ทกุรายอยา่งเสมอภาค ไมม่ีการค า้ประกนัใดๆ ให้กับเจ้าหนีร้ายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ 
นอกจากมีการค า้ประกนัในหุ้นกู้ของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  โดย บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

8)  ด้านสังคมและชุมชน   บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่าย และถือมัน่ใน
อดุมการณ์การด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้เกิดการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ
พฒันาคณุภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สขุของชุมชนและสงัคมด้วยการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสงัคมในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน  ทางด้านการสร้างงาน  สร้างอาชีพ 
รวมทัง้ทางด้านการศกึษา  อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้พนกังานของบริษัท มีสว่นร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีที่ท าประโยชน์
ให้กบัชมุชนและสงัคม โดยผา่น CSR Club by Singer 

9)  หน่วยงานราชการ  บริษัทให้ความส าคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีสว่นได้เสีย  โดยได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัิ  เพื่อให้พนกังานด าเนินการอย่างถกูต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และการ
สนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ 

10)  สื่อมวลชน บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารแก่สือ่มวลชน เพื่อให้สามารถสือ่สารต่อไปยงั
สาธารณชนได้อยา่งถกูต้อง และรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์  

11)   คู่แข่ง  บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สจุริต โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมภายใต้กรอบของกฏหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 
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12)   ด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน  การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  บริษัทได้พฒันาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้สินค้าที่บริ ษัทจ าหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มี
ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  ยิ่งไปกวา่นัน้   ตู้ เย็นของซิงเกอร์ได้พฒันาอีกขัน้โดยใช้น า้ยาท าความเย็นที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม
และไมท่ าลายชัน้บรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซึง่มีคา่ในการท าลายโอโซนเป็นศนูย์  

อีกทัง้ บริษัทได้ปลกูจิตส านกึ และสง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ และมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม รวมถึง
การฟืน้ฟ ูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ที่บริษัทจดัขึน้ ซึ่งสามารถดรูายละเอียดในหวัข้อ “ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม”  

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษัท ด าเนินธุรกิจและสง่เสริมให้บคุลากรปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กฏหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนท่ี
กฏหมายก าหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาระบบ เทา่นัน้  ซึง่นโยบายอนัเก่ียวกบั พรบ.วา่ด้วยการ
กระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ได้มีการประกาศเป็นค าเตือน และข้อห้ามไว้บนหน้า Desktop คอมพิวเตอร์ของ
พนกังานบริษัททกุคน   นอกจากนีบ้ริษัทฯได้ก าหนดให้พนกังานทกุคนรับทราบและลงนามในบนัทกึข้อตกลงการ ไมเ่ปิดเผย
ข้อมลูที่เป็นความลบั การไม่กระท าผิดเก่ียวกับพระราชบญัญัติคอมพิวเตอร์  และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย
พนกังานใหมจ่ะลงนามพร้อมการลงนามในสญัญาวา่จ้าง 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุยชน 

 บริษัท สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่นร่วมเก่ียวข้องกบัการ
ลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน  ตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิ
ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  ไมแ่บง่แยกถ่ินฐาน
ก าเนิด  เชือ้ชาติ  เพศ อาย ุ สผิีว ศาสนา  สภาพร่างกาย  ฐานะ  ชาติตระกลู 

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รับชั่น 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 224 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตัิทบทวนนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  พร้อมทัง้บริษัทยงัได้มีการก าหนดเป็นนโยบายไว้ในคูม่ือผู้บริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท หนงัสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทัง้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศ
เจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต กบัทางสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีการประเมินความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการทจุริต การก าหนดนโยบาย 
จรรยาบรรณ เก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริต  จดัให้มีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเก่ียวข้องหรือ
เห็นการทจุริต  โดยจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษัทขึน้มา  และได้
ท าหนงัสือแจ้งรายละเอียดเง่ือนไข นโยบาย ให้พนกังานทุกคนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปแล้ว  
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัท มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถจะแจ้งแบะแส  ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเก่ียวกับ
การทจุริต และมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการมอบหรือรับของก านลั  ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด  การเลีย้งรับรอง  หรือคา่ใช้จ่าย
ที่เกินขอบเขตจ ากดั  ซึง่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  และแนวทางปฏิบตัิด้านการจดัซือ้จดัจ้าง  การให้เงินบริจาคที่
ต้องด าเนินไปอยา่งโปรงใส เป็นธรรม ภายใต้กฏระเบียบ และขัน้ตอนปฏิบตัิของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างานของบริษัท  ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่
พนกังานของบริษัททกุท่าน  เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะพนกังาน
ฝ่ายขายและภาคสนาม  เพื่อให้พนกังานบริษัททกุคนเข้าใจ และปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้อง 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัท มีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ
ความถกูต้องอยา่งเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการรายงานที่โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  เพื่อให้ผู้ ร้องทุกข์หรือผู้ ร้องเรียนไว้วางใจ และเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม  รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต และส าหรับผู้ที่แจ้งแบะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนกังาน  
ลกูค้า หรือบคุคลที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ซึ่งได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้ใน
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทและนโยบายการรับข้อร้องเรียน (WHISTLE – BLOWER POLICY) 

กรณีที่มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ  มีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระท าที่สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฏหมาย  
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  พร้อมสง่รายละเอียดหลกัฐานต่างๆ 
ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัท   โดยคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างเป็นธรรม จะด าเนินการสืบหาข้อเท็จจริง และมีการรายงานสรุปประเด็นส าคญัให้ผู้บริหารของบริษัท 
พิจารณารับทราบ  ส าหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งเป็นธรรมของบริษัท 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ตู้  ปณ. 17 ที่ท าการไปรษณีย์บางรัก   เขตบางรัก  กทม 10500 
e-mail : amnesty@singerthai.co.th 

ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมา  บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทัง้ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ 
และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สินออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมี
การควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
ถึงแม้วา่ปัจจุบนั  บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและช านาญเฉพาะทาง  

mailto:amnesty@singerthai.co.th
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บริษัทยงัได้มีการวา่จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกเข้ามาท าการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
ในบางฝ่ายงานอีกด้วย และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและ
จดัการจะมกีารเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเปา้หมายทีก่ าหนดไว้เป็นประจ าทกุเดือน โดยจะมกีารประเมินปัจจยั
ความเสีย่งทัง้ที่มาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตแุละมกีารก าหนด
มาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสีย่ง รวมถึง
มอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามความเสีย่งนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่อง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ และน าเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และ
ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสีย่งที่ก าหนด  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและ
สือ่สารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและยดึถือปฏิบตัิตาม และได้ก าหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็นกลไก
ในการก ากบัดแูลให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบตัิตามนโยบายตา่ง ๆ ที่ก าหนดขึน้ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอีกด้วย 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

   บริษัทก าหนดให้การเผยแพร่ข้อมลู และการสือ่สารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลกัของบริษัท โดยได้จดัให้มี
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษัท และเป็นสือ่กลางระหวา่งฝ่ายจดัการในการ
สื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล และยงัให้ความส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ  เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการควบคมุ และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฏหมายก าหนด  โดยมีสาระส าคญัครบถ้วน
เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท  โดยยึดถือปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบงัคบัต่างๆ ที่ก าหนด
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอื่นของ
รัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากฎหมายกฏเกณฑ์ข้อบงัคบัที่
บริษัทถือปฏิบตัินัน้มีความถกูต้อง และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใสถกูต้องตรงไปตรงมา 
เช่น 

1.  เปิดเผยข้อมลูการเงิน และข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูการเงินอยา่ง ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
2.  จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  และแสดงไว้คู่กับรายงาน

ผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 
3.  ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความ

เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อยโดยมี
หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงันี ้

 รายงานเมื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารครัง้แรก 
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 รายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยี 
 รายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และได้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง  

กรรมการทา่นนัน้ไมต้่องยื่นแบบรายงานใหมห่ากไมม่ีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยี 
 ให้กรรมการและผู้บริหารสง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุาร

บริษัทจะต้องสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีนีใ้ห้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  พร้อมทัง้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนได้เสียในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  
5.  เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ในคณะอนกุรรมการ และจ านวนครัง้การเข้าประชมุเป็นรายบคุคล 
6.  เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงาน และการลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอยา่งชดัเจน 
7.  เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็น

รายบคุคล 
8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และ

จ านวนคา่ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
9.  เปิดเผยนโยบายการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 
10.  รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
11.  เปิดเผยโครงการลงทนุท่ีส าคญัตา่ง ๆ และผลกระทบที่มีตอ่โครงการลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ

ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกั
ลงทนุ สือ่มวลชน และผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูที่ถกูต้อง ทัว่ถึง และโปร่งใส  

และสืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจัย
ส าคญัของการด าเนินธุรกิจ  จึงเป็นผลให้ในปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ได้รับรางวลั 
Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม ” (Best Investor Relations Awards) 
จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  2  ปีติดต่อกนั และส าหรับปี 2559  บริษัทได้รับรางวลัดีเด่น ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์              
(Outstanding  Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2016 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

ฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กรของบริษัท ได้ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุสถาบนั   นกัลงทนุ
รายย่อย ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  โดยหากผู้ ถือหุ้น
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่  ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  e-mail : 
chank@singerthai.co.th  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4777 ต่อ  4727    ซึ่งในปี 2560  ได้มีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินได้พบปะกับนกัลงทุนรายย่อย        นกัลงทุน
สถาบนั และนกัวิเคราะห์ อย่างสม ่าเสมอ โดยได้น าเสนอผลการด าเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ 
(Opportunity Day) เพื่อน าเสนอข้อมลูผลประกอบการของบริษัท  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปได้ดงันี ้
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 จดักิจกรรม เพื่อให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้พบปะนกัลงทนุรายยอ่ย  เพื่อชีแ้จง สือ่สาร และสร้างความ
เข้าใจที่ถกูต้อง บนแนวทางการด าเนินธุรกิจ และข้อมลูทัว่ไปของบริษัท 

 Company  Visit  ตา่งๆ ตลอดจนการตอบข้อซกัถามจาก นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ โดยตรงผ่านทางอีเมล์
และโทรศพัท์อยา่งสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้รับสว่นแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สทิธิ ออกเสยีงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพิ่มทนุ เป็นต้น  

บริษัทฯ มีนโยบายไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐาน
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสนิใจในทกุ ๆ เร่ือง คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดนโยบายดงันี  ้

1) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาเร่ืองที่ส าคญัตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
เร่ืองที่อาจมีกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมลูอยา่งครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุ โดยจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสง่ค าถามและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบน website 
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อน าค าถามที่ส าคญัไปสอบถามในท่ีประชมุตอ่ไป 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระ
การประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผย
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า และจะแจ้งเหตผุลที่ไมน่ าข้อเสนอวาระการประชมุของผู้ ถือ
หุ้นบรรจเุป็นวาระการประชมุของบริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ ๆ 

4) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือจดั
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
โดยจะแจ้งรายช่ือพร้อมข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

5) บริษัทฯ มีการจัดท าหนงัสือนดัประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทัง้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษเพื่อ
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

6) ด าเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในเว๊บไซต์อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวก และครบถ้วน  
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7) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชุมทัง้ในเร่ืองสถานที่ และ
เวลาที่เหมาะสม 

8) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา 
และลงคะแนนเรียงตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมลูที่เป็นสาระส าคญั หรือเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่จ าเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

9) ใช้บตัรลงคะแนนในวาระท่ีส าคญั และจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระ อาทิเช่นผู้สอบบญัชีภายนอก ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสยีงในท่ีการประชมุ 

10) บริษัทฯ จะสง่เสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซกัถามจาก  
ผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

 

จดบนัทกึรายงานการประชมุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทกึรายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ วิธีการลงคะแนน
และนบัคะแนน มติที่ประชมุ ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่มีการประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัให้มีการ
บนัทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง  และบริษัทฯ จะน าส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงน ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา 
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10  ความรับผิดของต่อสังคม 

10.1 นโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  ได้มี
การก าหนดเป็นนโยบายของบริษัท โดยให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน ได้แก่พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก ได้แก่ลกูค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐและหนว่ยงานอื่นๆ  ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่ไมเ่พียงแตเ่ฉพาะตามที่กฏหมายก าหนดเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงการไมก่ระท า
การใดๆ ที่เป็นการละเมิด/ลดิรอนสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เหลา่นัน้ด้วย โดยก าหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดงันี ้

   นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น  
1. ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ  เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น    

ผู้ลงทุนและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย  โดยได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  พร้อมทัง้ให้
ความส าคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  ก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตาม
นโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ  เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

2. เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกนั  และจะเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมลูสนบัสนนุท่ีถกูต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

3. จดัให้มีระบบ ซึง่ให้ความมัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้น ทกุราย จะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

   แนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
1. พนกังานต้องหลกีเลีย่งการขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดตอ่กบัคู่

ค้าและบคุคลอื่นใด 
2. พนกังานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที่   ในกรณีมีความจ าเป็นต้องท างานอื่น  

เพื่อเพิ่มพนูรายได้หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นนอกเวลาท างาน งานนัน้ต้องอยูใ่นลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 ไมเ่ป็นการกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่ของตน 

 ไมฝ่่าฝืนกฏหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 ไมม่ีผลเสยีถึงช่ือเสยีงและกิจการของบริษัท 

 ไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 

 ไมเ่ป็นการน าความลบัของบริษัทไปใช้ 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   

บริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายไว้ในคูม่ือผู้บริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนงัสือนโยบายไม่
ยอมให้มีการทจุริต ( Zero Tolerance Policies)  อีกทัง้บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)  และได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตโดยสมบรูณ์แล้ว 
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3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 
สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิที่มนษุย์ทกุคนสมควรได้รับ ในการที่จะมีความสขุในฐานะที่เป็นมนษุย์และเป็นสว่นหนึ่ง

ของสงัคม สิทธิมนษุยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ของบคุคลนัน้ๆ  การเคารพสิทธิ
มนษุยชนเป็นสิง่ส าคญัตอ่ความมัน่คงและความสงบสขุของสงัคม   

บริษัทจึงให้ความส าคญัตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชน และได้ตระหนกัในคณุคา่ของทรัพยากรมนษุย์และประสงค์ที่
จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร    จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาส
ความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนกังานจะได้รับการพฒันาสง่เสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ทัว่ถึงและตอ่เนื่อง เพื่อการสร้างคณุคา่และด ารงความเป็นเลศิในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบคุคล ดงันี ้

   ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม  
1.  การปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเคารพศกัดิ์ศรีและคณุคา่แหง่ความเป็นมนษุย์ของคนทกุคนอย่างเท่า

เทียมกนั  
2.  การสรรหาและคดัเลือกบคุลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส าเร็จของบริษัทด้วยหลกัคณุธรรม 

หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถและความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ  เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คน
เก่ง” ที่มีทศันคติสอดคล้องกับงานและวฒันธรรมขององค์กร โดยค านึงถึงคุณสมบตัิของแต่ละต าแหน่ง 
คณุวฒุิทางการศกึษา ประสบการณ์และข้อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่งาน และไมม่ีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อายุ เชือ้
ชาติ ศาสนา หรือความสมัพนัธ์สว่นบคุคล 

3.  ก าหนดระบบการจ่ายคา่ตอบแทนตามความสามารถของพนกังาน รวมทัง้จดัสทิธิประโยชน์และสวสัดิการแก่
พนกังานและครอบครัว โดยจะค านงึถึงโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคล้องกบัภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และ
การปรับขึน้คา่จ้างพิจารณาจากความส าเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบตัิงานความอตุสาหะของพนกังานในปี
ที่ผา่นมา  

4.  สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ทางด้านความสามารถหลกัของธุรกิจ  
ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน  โดยสนับสนุนทัง้ทางด้าน
งบประมาณและเวลาในการพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง  เพื่อพฒันาความสามารถในการท างาน เปิด
โอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพฒันาบคุลากรให้เป็นคนมีคณุภาพ มีทศันคติที่ดี และ
มีความรู้ในการท างาน 

5.   เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะน ามาซึ่งความสมัพนัธ์อนัดี  และประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกนั 

6.  สง่เสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสือ่สารในการเสนอแนะและร้องทกุข์ในเร่ืองคบัข้องใจ เก่ียวกบั
การท างาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  โดย
ข้อเสนอแนะตา่งๆ จะได้รับการพิจารณาอยา่งจริงจงัและก าหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย 
และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

7.   ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัชัน้  ในการได้ไปทศันศึกษายงัต่างประเทศ  เพื่อเปิดโอกาส   
โลกทศัน์และมมุมองในการท างานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวติ  รวมทัง้น ามมุมองหรือองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้กบัการท างาน 
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   ด้านการล่วงละเมิด 
1. ผู้บงัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนให้เป็นที่เคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าใดๆ อนัเป็นการไม่

เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 
2. พนกังานทกุคนต้องไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท าต่อ

ผู้อื่น บนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

4.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทเช่ือในพลงัของบคุลากรทกุคนในองค์กรว่าเป็นก าลงัส าคญัในการร่วมผลกัดนัองค์กรให้ไปสูว่ิสยัทศัน์และ
พนัธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ   ดงันัน้ บริษัท  จึงมีการสรรหาและ
คดัเลอืกบคุลากรใหม่ๆ  ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกบับริษัท  ควบคู่
ไปกบัการรักษาบคุลากรที่มีอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพิ่มขึน้  สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  มีความรักความผกูพนั  อนัจะบรรลไุปสูเ่ปา้หมายของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
และที่ส าคญัเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนกังานท างานอย่างมีความสขุ  มีความรักและความ
ภาคภมูิใจที่ได้เป็นสว่นหนึง่ขององค์กร    

   ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ 
บริษัทยดึหลกัการบริหารคา่จ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมตอ่การครองชีพอยา่งเป็นสขุ มีการสนบัสนนุ

เงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลอืและเงินกู้สวสัดิการตา่งๆ รวมถึงสวสัดิการทางด้านอื่น อีกมากมาย เช่น เคร่ืองแบบพนกังาน  
การตรวจสขุภาพประจ าปี การท่องเที่ยวประจ าปี ฯลฯ ควบคู่กบัการสง่เสริมให้พนกังานมีดลุยภาพในการด าเนินชีวิตการ
ท างานและชีวิตสว่นตวั ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
บริษัทให้ความส าคญักบัการคุ้มครองศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิและเสรีภาพของบคุคล  โดยได้มีการดแูลการ

ด าเนินงานของบริษัทไมใ่ห้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเท่าเทียม
กนั เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถร้องทกุข์เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผู้บงัคบับญัชา  บริษัทยงัได้จดัเตรียมตู้หรือกลอ่ง
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ไว้ภายในบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็น
และข้อร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อ
ร้องเรียนอื่นๆ ที่มีพนกังานแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนไว้  มาน าเสนอผู้บริหาร ในวันที่มีการประชุมผู้บริหารพบ
พนกังานเป็นประจ า ในทกุๆ เดือน 

   ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
     บริษัทมีกระบวนการพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ ส าหรับพนกังานทกุระดบั ทัง้การพฒันาศกัยภาพ และมีการ
จดักระบวนการพฒันาพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การสอนงาน  (Coaching) การพฒันาในงาน (On the job 
training) การเป็นพ่ีเลีย้ง (Mentoring) และเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร 

   ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 
  บริษัทให้การสนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR)  

โดยก าหนดเป็นนโยบายให้แตล่ะหนว่ยงานและสาขาของบริษัท ที่มีอยูท่ัว่ประเทศ ได้มีสว่นร่วมแสดงพลงัในการท าความดี  
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ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสงัคมและชุมชนทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ   โดยได้มีการจดัตัง้ CSR Club ที่เกิด
จากการรวมตวัของพนกังานท่ีมีจิตอาสา ร่วมกนับ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม   

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฏหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบตัิตามหน้าที่ตามหลกั

จริยธรรมทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัลกูค้าหรือคูค้่า ดงันี ้

   ลูกค้า 
1.  มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางธุรกิจที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด  มีความเป็นธรรมและเช่ือถือได้ 
2.  มุ่งมัน่ที่จะให้ข้อมลูที่ครบถ้วนถกูต้อง ทนัเวลา และสง่เสริมการสื่อสารสร้างความสมัพนัธ์ กบัลกูค้าอย่าง

ตอ่เนื่อง 

   คู่ ค้าและคู่สัญญา 
1.  มุง่มัน่ในการจดัหาสนิค้าและบริการอยา่งมีมาตรฐาน ภายใต้หลกัการแข่งขนับนฐานข้อมลูที่เท่าเทียมกนั มี

หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและคูส่ญัญา จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม จดัการให้มีระบบ
การจดัการและติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วนและป้องกนัการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา  และมีหลกัการการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและ
คูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

2.  มุ่งมัน่ในการพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์ที่ยัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงค์ชัดเจนในเร่ือง
คณุภาพของสนิค้าหรือบริการท่ีคูค่วรกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางเทคนิคและมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3.   ห้ามพนกังานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคูค้่าและคูส่ญัญา 
6.   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรมและคณุธรรมที่ดี ควบคูไ่ปกบั
การดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นส าคัญ  โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับ
สงัคมไทยเป็นรากฐานที่ส าคัญของสงัคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นกัเรียน 
เยาวชนและกลุม่แมบ้่าน รวมถึงผู้ ต้องขงัหญิง อยา่งตอ่เนื่อง อนัเป็นที่มาของโครงการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  ที่ทางบริษัท
ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  

7.   การจัดการสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้

อปุกรณ์ไฟฟา้ที่มีประสทิธิภาพสงูสดุ  ซึง่ถือเป็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งหนึง่  บริษัทได้พฒันาอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง  ดงันัน้สินค้าที่บริษัทจ าหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านัน้ ตู้ เย็นของซิงเกอร์ได้
พฒันาอีกขัน้โดยใช้น า้ยาท าความเย็นที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และไม่ท าลายชัน้บรรยากาศของโลก “NON CFC”  คือสาร 
“C-Pentane” ซึง่มีคา่ในการท าลายโอโซนเป็นศนูย์  

เนื่องจากบริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินค้า แต่ใช้วิธีการสัง่ซือ้สินค้าด้วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) จากโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคณุภาพ และหลีกเลี่ยงการสัง่ซือ้สินค้าจากผู้ผลิตที่ไม่มีคุณภาพ โดย
บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality Assurance) เพื่อคดักรองสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน  และบริษัทมี
นโยบายเลอืกโรงงานท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและในเร่ืองตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น 
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ทางบริษัทมีความตัง้มัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมและผู้บริโภค
อยา่งตอ่เนื่อง  อีกทัง้บริษัท  ยงัมีการรณรงค์ให้พนกังาน น ากระดาษที่ใช้แล้วน ามา Reused ใช้อีกด้านหนึง่ รวมถึงให้มีการ
คดัแยกขยะและการน ากลอ่งกระดาษบรรจภุณัฑ์มาใช้ใหม่ 

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 
ซิงเกอร์  คือ ผู้ ผลิตชัน้น าในด้านจักรเย็บผ้า เรามีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานเก่ียวกับการพัฒนา ค้นคิด

นวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ใช้งานง่าย คณุภาพสงู และมีคณุลกัษณะโดดเด่นหลายประการ  เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้ที่ช่ืนชอบงานตดัเย็บและเย็บปักถกัร้อย   อีกทัง้เรายงัมีคณุครูและบคุลากรที่มีความช านาญ ที่จะสอน
งานด้านตดัเย็บและการประดิษฐ์ชิน้งานด้วยจกัรเย็บผ้าซิงเกอร์  โดยเรามีความพร้อมที่จะด าเนินการสอนชิน้งานและจัด
ฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้กลุม่เยาวชนและกลุม่แมบ้่าน  รวมถึงผู้ ต้องขงัหญิงอยา่งตอ่เนื่อง  

 

10.2  การด าเนินงานและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

“ซิงเกอร์”  นบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัท  เราได้แบง่ปันความสขุสูส่งัคมไทยอยา่งสม ่าเสมอ  ควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพ
ของสนิค้าและการบริการท่ีเป็นเลศิจนถึงวนันี ้

พนัธกิจของเราคือต้องการยกระดบัคณุภาพชีวติคนไทยให้เป็นสงัคมแหง่ความสขุ  จึงเกิดโครงการและกิจกรรมอนั
เป็นประโยชน์ทัง้ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์  ด้วย
ความผกูพนัท่ีมีตอ่ชมุชนโดยมุง่มัน่พฒันาเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั” ด้วยแนวคิดสูก่ารสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้คนไทย ด้วยการพฒันาคนในท้องถ่ินมาเป็นผู้แทนขายของบริษัท  เพื่อให้
สอดคล้องกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเป็นอยู ่และสง่เสริมการสร้างงานให้คนในท้องถ่ิน 

ปัจจบุนับริษัทได้จดัตัง้  “CSR Club ” เพื่อให้พนกังานทกุคนได้มีสว่นร่วมสง่เสริมสงัคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีสญัลกัษณ์ “CSR Club ” คือ ต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย 
ร่วมใจของพนักงานซิงเกอร์ ที่เร่ิมต้นดูแลจากต้นกล้าเล็กๆ หมัน่ดูแล รดน า้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ ย จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มัน่คง 
แข็งแรง ออกดอก ออกผล สามารถยืนต้นอยู่ได้อย่างยัง่ยืน  เปรียบเสมือนกบัที่บริษัทได้ให้ความส าคญัในการสง่เสริม สนบัสนนุ
ด้านสงัคม สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง จนกระทัง่ทกุชมุนมุ สิง่แวดล้อม สามารถพึง่พาตนเองได้ และเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)  

ความรับผิดชอบต่อสงัคมในด้านนี ้คือ การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ได้มีการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม  ไม่ว่าจะเป็นการดแูลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้บริโภค  คู่ค้า  
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส  ตระหนกัในความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี (Good Corporate Governance) ในสว่นของพนกังานนัน้  บริษัทได้ดแูลพนกังาน  โดยยึดหลกัการบริหารค่าจ้างด้วย
ความเป็นธรรม  มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสขุ  มีการสนบัสนนุเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้
สวสัดิการต่างๆ  รวมถึงสวสัดิการทางด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เคร่ืองแบบพนกังาน  การตรวจสขุภาพประจ าปี  การ
ท่องเที่ยวประจ าปี ฯลฯ  ควบคู่กบัการสง่เสริมให้พนกังานมีดลุยภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวั  ตาม
แนวทางปรัชญาของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนิสยัการออมให้กบัพนกังาน  บริษัทได้เข้า
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ร่วมโครงการ Happy Money  ของทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้พนกังานได้มีวินยัทางด้านการเงินและมี
หลกัในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับพนักงาน  
นอกจากนี ้ยงัให้พนกังานมีสว่นร่วมในการช่วยประหยดัไฟฟา้ กระดาษ เพื่อลดการใช้พลงังานและร่วมกนับ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม   

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านนี ้เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยได้ให้
การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   เพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  โดยก าหนดเป็น
นโยบายให้แตล่ะหนว่ยงานและเครือขา่ยสาขาของบริษัทท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ   ได้มีสว่นร่วมแสดงพลงัในการท าความดี ตอบ
แทนและให้ความช่วยเหลือสงัคมและชุมชนทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ    โดยได้ก าหนดขอบข่ายประเด็นปัญหา
สงัคม เพื่อเป็นแนวทางด าเนินกิจกรรม โดยแบง่เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดงันี ้ 

1. ด้านการสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน  
2. ด้านการสง่เสริมศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และสถาบนัครอบครัว   
3. ด้านการชว่ยเหลอืสงัคมในการชว่ยบรรเทาความเดือดร้อนท่ีได้รับจากภยัธรรมชาติ 
4. ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน 
5. ด้านการพฒันาชมุชนและสงัคม 

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน  

ได้มุ่งมัน่ท ากิจกรรมเพื่อพฒันาและสง่เสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับ
การอบรมพฒันาปลกูฝังจิตส านกึที่ดตีอ่สงัคม   สง่เสริมกิจกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนโดยอาศยัชมุชน  มีสว่นร่วมปลกู
จิตส านกึการอนรัุกษ์และการประยกุต์ใช้ทรัพยากรอยา่งสอดคล้องเข้ากบัวิถีชีวิตพืน้บ้านและภมูิปัญญาไทย  สง่เสริมให้เกิด
การกระจายทางด้านการศกึษาและลดช่องวา่งความแตกตา่งระหวา่งสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบท  โดยในปี  2560  บริษัท ได้
จดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อเป็นการสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน   ดงันี  ้

1. ร่วมบริจาคสิง่ของในกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 
2. บริจาคสนิค้าและบริจาคเงิน  ให้กบัสถานสงเคราะห์ และมลูนิธิตา่งๆ 
3. กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเยาวชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ. พุทธมณฑล จ.

นครปฐม, วิทยาลยัอาชีวศกึษาจลุมณีศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  
4.  

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว   
มีสว่นร่วมในการสง่เสริมกิจกรรมทางศาสนาเพือ่ให้พนกังานใช้เป็นแหลง่รวมจิตใจ สร้างความสามคัคี ในองค์กร  

และอนรัุกษ์ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามให้อยูคู่ก่บัคนไทย เชน่ประเพณีวนัสงกรานต์ ประเพณีทางพระพทุธศาสนา
ตา่งๆ  และกิจกรรมตา่งๆ  ที่ตกทอดมาถึงในปัจจบุนันี ้เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีการถวายเทยีนพรรษา  ประเพณี
ทอดกฐิน  และยงัมกีารจดักิจกรรมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถาบนัครอบครัว ได้แก ่
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1. กิจกรรมเย็บผ้าอาบน า้ฝน เพื่อน าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา 
2. กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาด วดัมว่งแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในโอกาสคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู  ครบ 66 พรรษา 
3. ทอดผ้าป่าเพื่อการศกึษา โรงเรียนบ้านวงัก้นหวด อ.หลม่เก่า จ.เพชรบรูณ์ 

 
3. ด้านการช่วยเหลอืสังคมในการช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนที่ได้รับจากภยัธรรมชาติ  

 ได้มีความห่วงใยกบัสงัคม  และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั หรือภยัที่เกิดกับคนหมู่มาก 
เช่น อคัคีภยั  วาตภยั  อทุกภยั  ตลอดจนสาธารณภยัอื่นๆ   ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
อยา่งตอ่เนื่องตลอดมา  ไมว่า่จะเป็นการช่วยเหลอืในรูปการบริจาคเงินหรือสิง่ของ  

 
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในท้องถิ่น 
 ได้มีสว่นสนบัสนนุและสง่เสริมในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินมาอยา่งตอ่เนื่อง อนัจะน าไปสูก่ารพฒันา
ที่ยัง่ยืนในระยะยาว   โดยการสร้างอาชีพและสง่เสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีงานท า  สง่ผลให้วิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้และมีความสะดวกสบายมากขึน้  โดยไมต้่องเข้ามาท างานในสงัคมเมือง       มีการเปิดรับพนกังานที่อยู่
ในพืน้ท่ี  เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริมให้คนในท้องถ่ินมีงานท า  พร้อมกบัการเปลีย่นรูปแบบธุรกิจไปสูส่ินค้าที่สร้างอาชีพ และ
รายได้ เช่น  สนิค้าประเภทตู้แช่  ตู้ขายสนิค้าแบบหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือ  ตู้ เติมน า้มนั ตู้ช าระ
คา่อปุโภคและบริโภค เป็นต้น  เพื่อช่วยสร้างอาชีพ  สร้างรายได้อยูก่บับ้าน  ด้วยราคาที่เข้าถึงและซือ้หาได้ 

 
5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีคณุธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกบัการดแูล 
ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สงัคมไทยอย่างยัง่ยืนเป็นส าคญั  โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสงัคมไทยเป็น
รากฐานที่ส าคญัของสงัคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และให้การสนบัสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นกัเรียน เยาวชนและกลุ่ม
แมบ้่าน รวมถึงผู้ ต้องขงัหญิง อย่างต่อเนื่อง อนัเป็นที่มาของโครงการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  ที่ทางบริษัทร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ นบัถึงปัจจบุนัมีจ านวนดงันี ้ 

1. การจดักิจกรรมให้กบัทางเรือนจ า ในปี 2561  มีดงันี:้- 

 เรือนจ าจงัหวดัขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  

 เรือนจ าจงัหวดันราธิวาส อ. เมือง จ.นราธิวาส 

การจดัท าโครงการ กิจกรรม  สร้างอาชีพ  ท่ีเข้าไปท าในเรือนจ านัน้   บริษัทได้ร่วมกบัโครงการ  “ก าลงัใจ”  ในพระ
ด าริ พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   ซึ่งจัดตัง้ขึน้เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ ที่ต้องการโอกาสใน
สงัคมไทย  เร่ิมต้นจากกลุม่ผู้ ต้องขงัที่เป็นสตรีมีครรภ์  โดยพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงโปรดประทานความช่วยเหลอืจากทนุสว่น
พระองค์และโปรดฯ  ให้วิทยาลยัพยาบาล  สภากาชาดไทย  โดยความร่วมมือจากกรมราชทณัฑ์  เข้าไปด าเนินการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต  ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ  ซึ่งการด าเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ทรงด าริไว้ทุก
ประการ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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จากผลส าเร็จดงักลา่ว ท าให้ทรงด าริว่าน่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยงักลุม่อื่นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ  ให้
กระทรวงยตุิธรรมถวายงานในการให้ความสนบัสนนุแก่โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดให้ขยายเป็นวงกว้างออกไป  
โดยยงัคงมุง่เน้นไปยงักลุม่ผู้ ต้องขงัหญิง แตเ่พิ่มเร่ืองการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ  เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าสูส่งัคมภายนอก
หลงัจากที่พ้นโทษ ไม่ให้กลบัไปสู่วังวนของการกระท าผิด  ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการจัดท าโครงการ
ดงักล่าว ที่จะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการโอกาส เพื่อฝึกฝนตนเองในการฝึกหดัการตดัเย็บ
ชิน้งานประดิษฐ์ 

ในการนีท้างบริษัท ได้จดัสง่ครูผู้สอนพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีความช านาญทางด้านนีเ้ข้าไปอบรมในเร่ืองการตดัเย็บ
ชิน้งานประดิษฐ์ เสริมสร้างให้มีทกัษะและความช านาญ เพื่อน าไปประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลงั เพื่อจะคืนคนดีให้สงัคม 
รวมถึงยงัได้สง่ช่างบริการเข้าไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจกัรเย็บผ้าที่มีอยู่ในเรือนจ าเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่   โดย
งานนีไ้ด้สร้างรอยยิม้และความประทบัใจให้กบัผู้ เข้ารับการอบรมเป็นอยา่งมาก 

1. การจดักิจกรรมให้กบักลุม่แมบ้่านและชมุชน ในปี  2561   มีดงันี:้- 

 กลุ่มแม่บา้นบา้นหนองแต ้อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
2.  ร่วมท าบญุบริจาคเงิน เพื่อซือ้อปุกรณ์ด้านสาธารณสขุส าหรับการออกเยี่ยมผู้ ป่วยของหนว่ยงาน อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน (อสม.) 
3.  การจดักิจกรรมให้กบักลุม่ผู้พิการ ในปี  2561   มีดงันี:้- 

      ศนูย์พฒันาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ ด้อยโอกาส  ดแูล ฟืน้ฟ ูและพฒันาผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับ
การฝึกอาชีพ และการพฒันาตนให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างภาคภมูิใจ  โดยทางบริษัทได้จดัสง่ครูสอนการตดั
เย็บพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีช านาญทางด้านเย็บผ้า เข้าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตดัเย็บ การประดิษฐ์ชิน้งานให้  และ
เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์จนได้ชิน้งานต่างๆ  ที่สามารถน าไปจ าหน่าย เป็นสินค้า  OTOP  ให้กับหน่วยงาน  เพื่อให้เกิด
รายได้ส าหรับผู้ ด้อยโอกาส และกลุม่คนพิการ  

ในการนีท้างบริษัท ได้ร่วมกบัศนูย์พฒันาอาชีพคนพิการ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ  ได้จดัท าโครงการเสริมสร้างคน
พิการท างานในหนว่ยงาน  โดยรับคนพิการบรรจเุป็นพนกังานของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัมีพนกังานคนพิการในโครงการนีท้ัง้สิน้ 
12 คน  สงักัดในส่วนงานกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท  จะมีหน้าที่ในการเย็บชิน้งาน  และชิน้งานที่ได้นัน้ จะน ามาเป็น
สนิค้าที่ระลกึของบริษัท  เพื่อจะได้น ามาใช้เป็นของขวญั ของช าร่วย ของที่ระลกึของบริษัทใช้ในเทศกาลต่างๆ  รวมถึงจะมี
การขายสนิค้านัน้ๆ  ในอนาคตอีกด้วย  ซึง่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุม่คนพิการ และท าให้คณุภาพชีวิตดีขึน้  และมีความ
มัน่คงมากยิ่งขึน้ 

นอกจากนีบ้ริษัท  คือ ผู้น าในด้านจักรเย็บผ้า ที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานเก่ียวกับการพัฒนา ค้นคิด
นวตักรรมใหม่ๆ  รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ใช้งานง่าย คณุภาพสงู และมีคณุลกัษณะโดดเด่นหลายประการ  เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้ที่ช่ืนชอบงานตดัเย็บและเย็บปักถกัร้อย   อีกทัง้เรายงัมีคณุครูและบคุลากรที่มีความช านาญ ที่จะสอน
งานด้านตดัเย็บและการประดิษฐ์ชิน้งานด้วยจกัรเย็บผ้าซิงเกอร์  โดยเรามีความพร้อมที่จะด าเนินการสอนชิน้งานและจัด
ฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้กลุม่เยาวชนและกลุม่แมบ้่าน  รวมถึงผู้ ต้องขงัหญิง อยา่งตอ่เนื่อง  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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สถานศกึษาหรือหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ที่สนใจท าโครงการ  สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกนั เพื่อเป็นการ
พฒันาศกัยภาพ  ทกัษะอาชีพ ให้กบักลุม่เยาวชนและกลุ่มแมบ้่าน รวมถึงผู้ ด้อยโอกาสที่ถกูละเลยการจ้างงานและว่างงาน
ให้มีโอกาส มีรายได้ สามารถเลีย้งตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสงัคม   อีกทัง้เป็นการน าไปสูก่ารพฒันาชุมชนให้
เข้มแข็ง และคณุภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและชุมชนต่อไป  ทางบริษัทยินดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสงัคมร่วมกนั  
ติดตอ่มายงั สว่นกิจกรรมเพื่อสงัคม  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์  0-2352- 4777 ต่อ 4202 หรือ
ทาง E-mail : PansamaneeP@singerthai.co.th  เพื่อท าสิง่ดีๆ ให้สงัคมร่วมกนั  

10.3  การป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  ออกนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ เก่ียวกบัการปอ้งกนั
การมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชั่น โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) และให้มีผลบงัคบัใช้กับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของ         
ซิงเกอร์  โดยนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ เก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ได้รวบรวมแนวทาง
ปฏิบตัิในเร่ืองที่อาจจะถกูใช้เป็นช่องทางในการทจุริตคอร์รัปชัน่, ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสยั  การฝึกอบรมและ
การสื่อสาร การเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก  การประเมินความเสี่ยง การรายงานผลและการตรวจสอบในการปฏิบตัิงาน  
ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  ผู้บริหารและพนักงานทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมแต่ละ
สถานการณ์ 

 โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต และ ในการประชมุของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ประจ าไตรมาส 4/2558  
เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติให้การรับรอง ปัจจุบนั
บริษัทอยูร่ะหวา่งการยื่นแบบประเมินเพื่อตอ่อายใุบรับรอง 

 การด าเนินการการปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ท่ีบริษัทด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 

1. ก าหนดให้พนกังานทกุคน มีความซื่อสตัย์ มีคณุธรรม ประพฤติปฏิบตัิตนอย่างซื่อสตัย์สจุริต ยึดมัน่ของ
จรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตัิงาน พร้อมทัง้ปลูกฝังให้กับพนกังานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานกับ
บริษัท 

2. จดัให้มีการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริต เป็นประจ าพร้อมกบัการประเมินความเสีย่งประจ าปี 
3. บริษัท ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) พร้อมทัง้ก าหนด

บทลงโทษอยา่งเด็ดขาด ส าหรับพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
4. จดัให้มีการฝึกอบรมและการสือ่สาร ให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบ ถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

รวมถึงการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ 

5. จดัให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเบาะแสการมีสว่นร่วมในการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีช่องทางรับเร่ือง
บุคคลภายนอกและพนกังานภายใน  โดยเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนจะถูกน าไปสืบหาข้อเท็จจริง และ
ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั 
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ทัง้นี ้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์อยา่งเป็นทางการของบริษัท  เพื่อให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้รับทราบ 
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (ANTI – CORRUPTION POLICY)  ของบริษัทอยา่งทัว่ถึง ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบันโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทได้ที่   
http://www.singerthai.co.th/newweb/about/zero_tolerance_policies2.php 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่มีคณุสมบตัิตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด จ านวน 3 ทา่น 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความ
ถกูต้อง เช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ตลอดจนปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้สอบ
ทานให้บริษัท  มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผู้จดัการใหญ่  และได้มีการแตง่ตัง้ นางสาวกนกวรรณ บปุผเวส เป็นผู้จดัการตรวจสอบภายใน โดยมี
คณุสมบตัิตามข้อมลูและประวตัิ (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน) ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวกนกวรรณ บุปผเวส เป็นผู้ ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ หากมีการแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562  โดยมีคณะกรรมการอิสระทัง้ 
3 ทา่น ซึง่ถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยการซกัถามข้อมลูจาก
ฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระภายนอก แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้าน
ตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแล้ว 

ส าหรับการควบคุมภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน 
บริษัทมคีณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Committee) เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบการควบคมุภายในและบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในองค์กรด้วยการแต่งตัง้ Risk Owners จากหวัหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณาและระบคุวาม
เสีย่งที่เกิดขึน้ในหนว่ยงานท่ีดแูลรับผิดชอบแล้วน ามาเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาร่วมกนัเพื่อก าหนด
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงเหลา่นัน้ให้เหมาะสม พร้อมกบัให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงดงักลา่ว เพื่อน ามา
รายงานผลการบริหารดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) ได้รับทราบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญกับบญัชีทุจริตที่เกิดขึน้ของบริษัท จึงได้ขอให้ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท น าเสนอข้อมูลในเชิงลึกในการประชุมทุกไตรมาส  พร้อมทัง้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้จัดการบริหาร
ความเสีย่งองค์กร ติดตามข้อมลูบญัชีทจุริตที่เกิดขึน้ สรุปถึงสาเหต ุผลกระทบตา่งๆ และแนวทางการแก้ไข โดยละเอียดและ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมทกุไตรมาส 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชีจ ากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี 2561 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล าดับ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ผลการ
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ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  227  เมื่อวนัที่  21  กุมภาพนัธ์  2562  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วยได้พิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามข้อมลูจากคณะฝ่ายจดัการ ได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 
1/2561  ในวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์  2562  แล้วสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นท่ีต่างไปจากรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่เสนอมา 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้มีการเน้นการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการ
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง และมีการประเมินการควบคมุภายใน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอือ้ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร  และการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยมีการก าหนดเปา้หมายในการท างานอยา่งชดัเจน และสามารถวดัผลได้ มีการตัง้เปา้หมายงาน
ที่เหมาะสม และค านงึถึงความเป็นไปได้ของเปา้หมายที่วางไว้ ข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบปฏิบตัิส าหรับ
ฝ่ายบริหาร และพนกังานในเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์กบักิจการ นโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานในธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการก าหนดนโยบาย และแผนการ
ปฏิบตัิงานท่ีค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่ลกูค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย 

2. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้มีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้ภายนอก และภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ มีการติดตามสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ 
เพื่อที่จะก าหนดมาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุท่านรับทราบ และปฏิบตัิตาม เพื่อลดความ
เสีย่งให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและยอมรับได้  ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้มีมาตรการควบคมุความเสี่ยงด้านสินเช่ือโดยมีศนูย์อนมุตัิ
เครดิตก่อนขายสินค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลกูค้าที่มีคุณภาพไม่ดี และมีการตรวจสอบบญัชีลกูค้าอย่าง
สม ่าเสมอ สง่ผลให้บญัชีลกูหนีข้องบริษัทมีคณุภาพดี นอกจากนีย้งัมีการปรับปรุงกระบวนการขายสนิค้าโดยก าหนดให้ต้อง
มีภาพถ่ายการน าสง่สนิค้าและติดตัง้ที่บ้านลกูค้าที่ระบลุะติจูด ลองติจูด เพื่อเป็นข้อมลูยืนยนัว่ามีการน าสง่สินค้าจริงและ
เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับการติดตามหนีแ้ละยดึคืนสนิค้า 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษัทมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจน และเหมาะสม 

มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในเร่ืองการอนมุตัิ การบนัทึกรายการบญัชี  และข้อมูลสารสนเทศ การดแูลจดัเก็บ
ทรัพย์สิน รวมทัง้มีมาตรการที่รัดกุมในการท าธุรกรรมต่างๆ กับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว เพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และท าให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมลู เพื่อให้ข้อมลูที่สื่อสารออกไปเป็นข้อมลูที่มี

คณุภาพ และเพียงพอตอ่การตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องในการพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ใช้นโยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บ
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ของครัง้ก่อนอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้  มีการจัดท า
หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ  รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณีให้พิจารณาก่อนการประชมุภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตามที่
กฏหมายก าหนด นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารของบริษัทให้กบับคุคลภายนอก และพนกังานภายในบริษัท
ทราบผา่นทางช่องทางตา่งๆ เช่น ทางสือ่สิง่พิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงการท างานของบริษัทอยา่งชดัเจนด้วย 

5. ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้

หรือไม่ และจัดให้มีการตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงาน ระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม  และปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอหรือไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร และฝ่าย
บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททนัทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การทุจริต เหตุการณ์ที่ มีความน่าสงสยั การ
ปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฏหมาย และการกระท าผิดที่อาจมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และฐานะการเงินของบริษัท 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2561 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิ

ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดจ านวน 3 ทา่น และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่น ดงันี ้

1.นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการตรวจสอบ 

3.นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   กรรมการตรวจสอบ 

และนางสาวกนกวรรณ บปุผเวส   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ส าหรับการก ากับดูแลงบการเงินรวมของ
บริษัท ให้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่าง
ถกูต้องและเพียงพอ และได้จดัให้มีระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตัิ
ตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้ความเห็นในการคดัเลือกและ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ให้บริษัทจดัท ารายงานรายการที่เก่ียวโยงกนัเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททกุไตรมาส รวมทัง้หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอย่าง
มีอิสระและไม่มีข้อจ ากดัในการได้รับข้อมลู พร้อมมุ่งเน้นให้บริษัทมีการด าเนินงานตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี อนั
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ได้แก่การปฏิบตัิตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใสยตุิธรรม เช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการ
ถ่วงดลุอ านาจ อนัน าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุ ไมเ่พียงแตส่ าหรับผู้ ถือหุ้น แตย่งัรวมถึงพนกังาน และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องอื่นๆ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชมุกบัผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั พร้อมทัง้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอนัควร รวม 4 ครัง้ อีกทัง้ยงัให้มีการ
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบถามรายงานทางการเงิน และ
เปลีย่นข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการวิเคราะห์ถึงที่มาของข้อมลูในงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ าปี  2561  อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดท าอย่างถูกต้องตามหลกัการบญัชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ และมิได้มีการปฏิบตัิใดๆ อนัเป็นการขดัแย้งกบัข้อบญัญัติของกฏหมาย พร้อม
ทัง้ได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ที่มีการประชุม ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในกบัสภาพธุรกิจในปัจจบุนั 

 ผลกัดนัให้มีการน าแนวทางบริหารจดัการตามหลกัการ Three Lines of Defense ที่ฝ่ายจดัการและพนกังาน
จะต้องเข้าใจบทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยเช่ือมโยงการท างานของทัง้หน่วยงาน
ผู้ปฏิบตัิงาน, หนว่ยงานท่ีมีหน้าที่ในการก ากบัดแูล และหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสทิธิผล ในการด าเนินงานและการก ากบัดแูล 

 ติดตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลที่จะน ามาใช้กับบริษัท พร้ อม
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กบังบการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง TFRS 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ซึง่
บริษัทได้ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยได้ท าการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญส าหรับการจดัท าโมเดลเพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบตัิและเพื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดวา่จะได้รับหากมีการปรับใช้ ซึง่มาตรฐานจะมีผลบงัคบัใช้ใน
ปี 2563 นี ้

 ติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผู้สอบบญัชีภายนอก – 
KPMG ที่เก่ียวกบัผลการตรวจสอบในการปฏิบตังิานในแตล่ะปีของบริษัท 

 ติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าเพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุง 
วิธีการตรวจสอบ การจดัท ารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้เพื่อสอดคล้องกบั
ธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั 

 ติดตามผลการด าเนินงานของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั และ บริษัท เอสจีเซอร์วิสพลสั จ ากดั พร้อมทัง้
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ติดตามผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในจากผู้ เช่ียวชาญภายนอกส าหรับส่วนงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล, การบริหารวงจรรายจ่าย, การบริหารงานวงจรรายได้, การบริหารสินค้าและคลงัสินค้า และการ
บริหารงานสินทรัพย์ถาวร โดยผลการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคญั ความเสี่ยงในกระบวนการ
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อยูใ่นระดบัต ่า ทัง้นีไ้ด้ก าชบัให้บริษัทให้ความส าคญักบัการสอบทานการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัทด้วย 

 พิจารณาการตดิตามการทจุริตทีเ่กิดขึน้ในฝ่ายภาคสนามในช่วงระยะเวลาปี 2561 และให้ข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัการควบคมุก ากบัภายในเพื่อแก้ไขและปอ้งกนั ได้อยา่งเหมาะสมทกุสถานการณ์ สง่ผลให้ยอด

รายการทจุริตลดลงเป็นอยา่งมาก 

 พิจารณาระบบการควบคุมภายใน เพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับองค์กร  

ตลอดจนให้ค าแนะน าคดัเลอืกบคุลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงให้ถกูต้อง และเหมาะสม

ด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของ
บริษัทเพียงพอ และถกูต้องตามที่ควร รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบ
การควบคมุภายในท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ แต่ก็จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้รัดกุม และมีระบบการ
ควบคมุภายในที่ดีขึน้กว่าปัจจุบนั  เพื่อรองรับกบัภาวะเศรษฐกิจที่ยงัไม่ฟืน้ตวั ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายกบับริษัทได้  
และไมพ่บข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระส าคญัพร้อมได้มีการปฏิบตัิตามกฏหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้
นางสาวพรรณทิพย์  กลุสนัติธ ารงค์ และ/หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื่น แหง่ บริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท 
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12. รายการระหว่างกัน  

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ดงัที่แสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 
4 ส าหรับงบการเงินงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับงบการเงินงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อรายการระหว่างกันของบริษัท สรุปได้ว่ารายการระหว่างกันที่ท ากัน
ระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้องทกุรายการที่แสดงในงบการเงินสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
31 ธันวาคม 2561 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนท าให้บริษัท ได้รับ
ผลประโยชน์จากการท ารายการดงักลา่ว 

เพื่อให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทไมม่ีนโยบายให้เกิดรายการลกัษณะขดักนัทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีพิเศษ
หรือกรณีที่บริษัทจะได้ผลประโยชน์สงูสดุหรือยตุิธรรมที่สดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณาและให้ค าแนะน า
ก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทอนมุตัิตอ่ไป  ตามระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทยงัคงมีนโยบายการให้กู้ ยืมระหว่างกันส าหรับบริษัทในเครือ ในกรณีที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงาน โดยจะคิดดอกเบีย้กู้ยืมดงักลา่ว ตามอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

บริษัทที่อาจมีความขดัแย้ง 
       

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  (SGC)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

ด าเนินธุรกิจเช่าซือ้โดยซือ้สินค้ามาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย  มา
เพื่อท าเช่าซือ้ให้กับลูกค้าภายใต้การสนับสนุนของพนักงานขายของ  
บมจ.   ซิงเกอร์ประเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พร้อมค าแนะน า 
และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะให้มีการคิดค่าบริการดงักลา่วตาม
สญัญาบริการท่ีลงนาม นอกจากนัน้ก็มีการกู้ยืมเงินจาก  
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใช้ในการด าเนินการ 

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั  (SGS)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.88 

ด าเนินธุรกิจให้บริการติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ และบริการหลงัการขาย
ให้กับลกูค้าที่ซือ้สินค้าของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยได้มีการคิด
คา่บริการดงักลา่วจากสนิค้าที่บริษัท ขายให้กบัลกูค้าเป็นรายเดือน 

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั  (SGB)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัโดยตรง โดยใช้
เครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทนเป็นผู้ ขาย
กรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า งานประกันชีวิตคงเหลือการส่งเบีย้ของผู้ เอา
ประกนัชีวิตที่ยงัมีผลบงัคบัในปัจจบุนั โดยผู้ เอาประกนัภยั ช าระเบีย้ตรง
เข้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ส าหรับงานประกันวินาศภัยร่วมกับ
บริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตร พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ / เง่ือนไข
ความคุ้มครองที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาเบีย้ประกันภยั ของกลุ่ม
ลกูค้าธุรกิจสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั   
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ความสมัพนัธ์ที่มีกบับริษัทยอ่ยได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารส าคญัและ
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอื่น มีดงันี ้
 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จดัตัง้/
สญัชาต ิ

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.99 ในบริษัท
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จ ากดั ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
    เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท เจ ฟินเทค จ ากดั  ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จ ากดั  ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท คาเฟ่ ซพัพลาย จ ากดั ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท เจพี ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกัน จนกระทั่งถึงวันที่ 9 เมษายน 

2561 
ผู้บริหารส าคญั  บุคคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของกลุม่
บริษัท (ไมว่า่จะท าหน้าที่ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icc.co.th/
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  นโยบายการก าหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกนั 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี  ้
 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
ขายสนิค้า ราคาตลาด - ราคาเงินสด 
รายได้จากการให้บริการ อตัราร้อยละตามที่ตกลงกนั 
รายได้สนบัสนนุด้านการตลาด ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
รายได้จากการโอนขายสทิธิเรียกร้องลกูหนี ้ ราคาที่ตกลงร่วมกนั 

   รายได้คา่นายหน้า ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ซือ้สนิค้า ราคาตลาด 
ซือ้อปุกรณ์ ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุบริการ ราคาคงที่ก าหนดตามแตล่ะผลติภณัฑ์ 
รายได้คา่บริหารจดัการ ร้อยละ 15 ของรายได้และต้นทนุบริการบวกก าไร 

ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
   คา่บริหารจดัการ ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
รายได้เงินปันผล ตามที่ประกาศจ่าย 
คา่บริการติดตามหนี ้ อตัราร้อยละของหนีท้ี่ติดตามได้ 
ดอกเบีย้รับ  ต้นทนุของเงินทนุถวัเฉลีย่ 
ดอกเบีย้จ่าย ต้นทนุของเงินทนุถวัเฉลีย่ 
รายได้อื่น ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
คา่ใช้จ่ายอื่น ราคาที่ตกลงร่วมกนั  
 

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

สัญญาการโอนธุรกิจ 
 
เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ท าสญัญาการโอนธุรกิจกบับริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั โดยบริษัทตกลงที่จะโอน
ธุรกิจเช่าซือ้ให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  ตกลงที่จะ
ด าเนินธุรกิจเช่าซือ้ตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญา 
 
สัญญาบริการ 
 
เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทได้ท าสญัญาบริการกบับริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท
ตกลงที่จะให้บริการความช่วยเหลอืทางด้านการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ แก่
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บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ในการนีบ้ริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามต้นทุน
บริการบวกก าไรให้แก่บริษัท สญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ีในสญัญาและสามารถตอ่อายโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เว้นแต่
ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษัท และบริษัท เอส
จี แคปปิตอล จ ากดั ได้ตกลงเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมบริการ โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียม
บริการตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

 
เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษัทได้ท าสญัญาบริการกบับริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัทตก
ลงที่จะให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ แก่
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ในการนีบ้ริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบไุว้
ในสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ในสญัญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
จะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 
เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ท าสญัญาบริการกบับริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัทตก
ลงที่จะให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ แก่
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั ในการนีบ้ริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบไุว้ใน
สญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แตว่นัท่ีในสญัญาและสามารถตอ่อายโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เว้น
แตฝ่่ายหนึง่ฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 
เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2561 บริษัทได้ท าสญัญาบริการกบับริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท
ตกลงที่จะขอใช้บริการความช่วยเหลอืทางด้านการด าเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหารจดัการ และอื่นๆ 
ในการนีบ้ริษัทต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมการให้บริการตามที่ระบไุว้ในสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะ
บอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 
สัญญาบริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ี 
 
เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสญัญากบับริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 
จ ากัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหารลูกหนีแ้ละติดตามหนีต้ามที่บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด จะ
มอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราที่ระบุไว้ในสญัญาภายในระยะเวลาหนึ่งปีนบัจากวนัที่ 29 กันยายน 2558 
และสามารถตอ่อายโุดยอตัโนมตัิหากไมไ่ด้มีการแจ้งยกเลกิสญัญาเป็นหนงัสอืจากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
 
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ท าสญัญากับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากัด ภายใต้สญัญา
ดงักลา่วบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงว่าจ้างบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ในการติดตามทวงถามหนีข้องบริษัท  
เอสจี แคปปิตอล จ ากัด  โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะจ่ายผลตอบแทนตามผลส าเร็จของงานตามที่ระบุไว้ใน
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สญัญา มีก าหนดช าระภายใน 45 วนั หลงัจากวนัที่ตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าจ้างเสร็จสิน้ โดยสญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสามารถตอ่อายไุด้ครัง้ละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้
แจ้งบอกเลิกสญัญาลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุอย่างไรก็ตาม บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ได้บอก
เลกิสญัญาดงักลา่วกบับริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั มีผลตัง้แตว่นัท่ี 31 ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป 
เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสญัญากบับริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส
เซ็ส จ ากัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการติดตามหนีก้ลบัเข้าครอบครองทรัพย์ตามที่บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล 
จ ากัด จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ 2 
พฤษภาคม 2561 และสามารถตอ่อายโุดยอตัโนมตัิหากไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่ 
 
สัญญาฝากขายสินค้า 
 
เมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัทได้ท าสญัญาฝากขายสินค้ากบับริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 
บริษัทตกลงที่จะขายสินค้าฝากขายของบริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ตกลงจ่าย
คา่ตอบแทนจากการฝากขายให้กบับริษัทด้วยอตัราคา่ตอบแทนที่ระบไุว้ในใบเสนอราคาและใบสัง่ซือ้ในแต่ละคราวภายใน
วนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป สญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ในสญัญา หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสญัญา
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 
เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ท าการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัท เจมาร์ท โมบาย จ ากดั           
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงการฝากขายในสญัญา    
ฝากขายสนิค้าดงักลา่วด้วย 
 
สัญญาขอใช้พ้ืนที่บริการ 
 
เมื่อวนัที่ 1 มิถนุายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากัด ได้ท าสญัญาขอใช้พืน้ที่บริการกับบริษัท เจมาร์ท  จ ากัด 
(มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงอนญุาตให้บริการใช้พืน้ท่ี เพื่อติดตัง้และให้บริการตู้
เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายได้จากตู้ เติมเงินตามที่ระบใุน
สญัญา สญัญานีก้ าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2560 จนถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 
เมื่อวนัที่ 1 มิถนุายน 2559 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ได้ท าสญัญาขอใช้พืน้ที่บริการกบับริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ตกลงอนญุาต
ให้บริการใช้พืน้ท่ี เพื่อติดตัง้และให้บริการตู้ เติมเงิน โดยบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั   จ ากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัรา
ร้อยละของรายได้จากตู้ เติมเงินตามที่ระบใุนสญัญา สญัญานีก้ าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2559 จนถึง
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วนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาลว่งหน้า  30 วนัก่อนสญัญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม 
บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ได้บอกเลกิสญัญาดงักลา่วกบับริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดัมีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
 
เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ได้ท าสญัญาขอใช้พืน้ที่บริการกับบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท 
จ ากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงอนญุาตให้บริการใช้พืน้ท่ี เพื่อติดตัง้
และให้บริการตู้ เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัรา ร้อยละของรายได้จากตู้ เติม
เงินตามที่ระบใุนสญัญา สญัญานีก้ าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2560 จนถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 
เว้นแตฝ่่ายหนึง่ฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากัด ได้ท าสญัญาเช่าอาคารและให้บริการกับบริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จ ากดั ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เช่าพืน้ที่
สว่นหน้าของอาคารคลงัสินค้า เพื่อเป็นที่ตัง้ส านกังานและ/หรือประกอบกิจการ สญัญานีม้ีก าหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี 
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 และให้คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดบอกเลกิการเช่าให้อีกฝ่าย
ทราบภายใน 30 วนัก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หากพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้วไม่มีฝ่ายใดบอกเลิก ให้ขยาย
ระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี 
 
สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
 
เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ได้ท าสญัญาบริการกบับริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั ภายใต้
สญัญาดงักลา่วบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงให้บริการในด้านการสง่เสริมธุรกิจประกนัภยัให้แก่บริษัท เอสจี โบรค
เกอร์ จ ากดั โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่บริการในด้านสง่เสริมธุรกิจประกนัภยัในอตัราร้อย
ละของรายได้คา่นายหน้าและคา่บริการท่ีบริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั เรียกเก็บจากบริษัทประกนั โดยสญัญานีม้ีผลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัที่ในสญัญาและสามารถต่ออายุได้ครัง้ละ  1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสญัญาล่วงหน้า
อยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 
 
เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ได้ท าสญัญาบริการกับบริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากัด 
ภายใต้สญัญาดงักลา่วบริษัท เอสจี แคปปิตอล ตกลงให้บริการในด้านการรับช าระเงินค่าเบีย้ประกันภยั ให้แก่ บริษัท เจ 
อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล ได้รับคา่ตอบแทนเป็นค่าจ้างบริการรับฝากช าระค่าเบีย้ประกนัภยั 
โดยสญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถตอ่อายไุด้ครัง้ละ 1 ปี หาก
ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลกิให้แจ้งบอกยกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 
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สัญญาจ้างด าเนินการจัดหาลูกค้า 
 
เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ได้ท าสญัญาบริการกบับริษัท บริษัท เจ ฟินเทค จ ากดั  ภายใต้
สญัญาดงักลา่วบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงให้บริการเป็นตวัแทนเพื่อจัดหาลกูค้าสินเช่ือสว่นบุคคล  และจัดท า
เอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจัดส่งให้กับทางบริษัท เจ ฟินเทค จ ากัด ในการให้บริการ บริษัท เจ ฟินเทค จ ากัดได้ตกลงให้
คา่ตอบแทนเป็นคา่บริการให้แก่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตามผลความส าเร็จของสญัญา ตามที่ระบไุว้ โดยสญัญานีม้ี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ในสญัญาและสามารถต่ออายไุด้ครัง้ละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสญัญา
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
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ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  

ตารางสรุปงบการเงนิบริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
หน่วย: พันบาท 

  
 

สินทรัพย์ 
 

  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 

  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 189,857 277,104 289,264 
ลกูหนีก้ารค้า 11,482 13,398 12,734 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ทีค่รบก าหนด 

 
  

     ช าระภายในหนึง่ปี 1,368,711 1,302,815 1,116,084 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจ าน าทะเบยีนรถยนต์    
    ที่ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 116,218 206,533 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมระยะสัน้ - 56,596 - 
ลกูหนีอ้ื่น 189,563 147,626 253,251 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 5,500 5,000 - 
สนิค้าคงเหลอื  300,498 311,711 640,448 
รายได้ค้างรับ 15,969 55,680 7,639 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,081,580 2,286,148 2,529,126 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

  
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 581,386 549,898 1,169,539 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจ าน าทะเบยีนรถยนต์ - 90,582 802,176 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 1,000 2,000 2,000 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว -   
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 376,321 438,950 429,808 
คา่เช่าร้านค้าจ่ายลว่งหน้า 3,913 3,920 7,270 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 22,933 26,709 54,875 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 63,819 86,819 83,867 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 14,216 15,486 13,876 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,063,588 1,214,363 2,563,411 
รวมสินทรัพย์ 3,145,168 3,500,510 5,092,538 

    



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
หน่วย: พันบาท 

  
 

หน้ีสนิหมุนเวียน 
 

  
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 

 
  

    จากสถาบนัการเงิน 100,433 86,149 364,003 
เจ้าหนีก้ารค้า 235,359 134,904 348,068 
เจ้าหนีอ้ื่น 254,457 253,004 189,133 
หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 100,000 - 800,000 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
  

    ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 58,140 - 287,023 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 10,824 728 28,110 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 6,000 3,000 5,000 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 765,213 477,785 2,021,337 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 
 

  
หุ้นกู้  500,000 1,200,000 1,350,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - -  

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 152,243 160,571 
 

139,170 
เงินประกนัพนกังาน 3,472 2,806 1,714 
กองทนุเงินสะสมพนกังาน 98,073 81,666 56,553 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 753,788 1,445,043 1,547,437 

รวมหนีส้ิน 1,519,001 1,922,828 3,568,774 

  
  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

  
     ทนุจดทะเบียน 270,000 270,000 270,000 

     ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 270,000 270,000 270,000 
     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 225,000 225,000 225,000 
ก าไรสะสม 

 
  

          ทนุส ารองตามกฎหมาย  27,000 27,000 27,000 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 906,495 832,028 781,297 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 197,672 223,655 220,467 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,626,167 1,577,683 1,523,764 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,145,168 3,500,510 5,092,538 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 
หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

รายได้ 
 

  
รายได้จากการขาย 1,674,823 1,375,775 1,876,283 
ดอกเบีย้รับจากสญัญาเช่าซือ้ 603,330 635,312 647,356 
รายได้จากการให้บริการ 215,113 205,871 98,728 
รายได้คา่บริหารจดัการ - - - 
รายได้อื่น 52,364 146,447 265,657 

รวมรายได้ 2,545,629 2,363,405 2,888,024 

  
  

ค่าใช้จ่าย 
 

  
ต้นทนุขายและการให้บริการ 1,203,154 1,009,530 1,219,224 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 738,881 669,873 740,208 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 436,414 671,058 870,507 
ต้นทนุทางการเงิน 36,972 41,085 107,447 

รวมค่าใช้จ่าย 2,415,421 2,391,546 2,937,386 

  
  

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 130,209 (28,141) (49,362) 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (10,397) (18,384) 31,405 

ก าไรส าหรับปี 119,811 (9,757) (80,767) 

  
  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
 

  

รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่ 
 

  

   เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  
ผลก าไรจากการตมีลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่ - 28,772 - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

 
  

 ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 9,320 - 26,848 
ผลก าไรจากการตมีลูคา่สนิทรัพย์ใหม ่

 
  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 9,320 28,772 
 

26,848 

  
  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 129,131 19,015 (53,919) 

  
  

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.44 (0.04) (0.30) 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 
หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน  308,495 (272,255) 

 
(1,343,358) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (8,264) (50,113) (52,970) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (382,822) 409,615 1,408,488 

  
  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (82,592) 87,247 12,160 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 272,449 189,857 277,104 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 189,857 277,104 289,264 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.72 4.78 1.25 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 2.31 4.02 0.93 
อตัราระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 304.17 368.69 404.49 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 4.71 (0.41) (2.80) 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) (เกณฑ์เงิน
สด) * 

8.89 (5.01) -11.55 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.93 1.22 2.34 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) ** 0.79 1.13 2.11 
อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะทีม่ีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 
(เทา่) 

0.47 0.82 1.84 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) *** 0.34 (0.32) 5.15 
 
*อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ ตามคู่มือจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลู แบบ 56-1 ค านวณจาก (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน +
ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงาน จากการลงทนุและการจดัหาเงินทนุ) 

**อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 7.5 โดยบริษัทมีหน้าที่
ด ารงอตัราส่วน “หนีส้ิน” ต่อ “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดย
“หนีส้ิน” หมายถึง หนีส้ินตามงบการเงินรวมแตไ่มร่วมถึงหนีใ้นทางการค้าปกติ และ“สว่นของผู้ ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงิน
รวม 
***อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจา่ยช าระหนีส้ิน+รายจา่ยลงทนุ+ซือ้
สินทรัพย์+เงินปันผลจา่ย) 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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ตารางสรุปงบการเงนิบริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

หน่วย: พันบาท 
   สินทรัพย์ 
  

 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
  

 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 127,894 140,040 155,324 

ลกูหนีก้ารค้า 403,295 267,765 131,575 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ที่ครบก าหนด 
  

 

     ช าระภายในหนึ่งปี - - - 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์    

    ที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมระยะสัน้ - - - 

ลกูหนีอ่ื้น 133,703 122,022 198,372 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 857,500 1,350,000 2,895,543 

สินค้าคงเหลือ  297,548 303,777 634,520 

รายได้ค้างรับ 20,370 54,827 49,633 

สินทรัพย์รอการขาย - - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,840,310 2,238,431 4,064,967 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  

 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ - - - 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ - - - 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 1,458,990 1,458,990 1,458,991 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น - - - 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 370,731 427,512 415,480 

คา่เชา่ร้านค้าจา่ยลว่งหน้า 3,913 3,920 7,270 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 18,383 21,790 49,988 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 30,243 20,164 2,618 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 13,777 12,871 13,101 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,896,037 1,945,247 1,947,454 

รวมสินทรัพย์ 3,736,347 4,186,678 6,012,421 

 
  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

หน่วย: พันบาท 
   หน้ีสินหมุนเวียน 

  
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
  

 

    จากสถาบนัการเงิน 100,434 86,149 309,000 

เจ้าหนีก้ารค้า 244,748 136,856 379,729 

เจ้าหนีอ่ื้น 273,271 243,466 275,541 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 100,000 - 800,000 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืน   287,023 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
  

 

    ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย - - 28,110 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 6,000 3,000 5,000 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 724,452 469,471 2,084,403 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  

 

หุ้นกู้  500,000 1,200,000 1,350,000 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 

ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 130,850 137,781 118,473 

เงินประกนัพนกังาน 2,217 1,175 - 

กองทนุเงินสะสมพนกังาน 96,945 79,971 55,921 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 730,012 1,418,927 1,524,394 

รวมหนีสิ้น 1,454,465 1,888,398 3,608,798 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

 

     ทนุจดทะเบียน 270,000 270,000 270,000 

     ทนุที่ออกและช าระแล้ว 270,000 270,000 270,000 

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 225,000 225,000 225,000 

ส ารองจากการรวมธุรกิจ    

     ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 974,118 974,118 974118 

ก าไรสะสม 
  

 

          ทนุส ารองตามกฎหมาย  27,000 27,000 27,000 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 588,092 575,508 687,039 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 197,672 223,654 220,467 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,281,882 2,295,280 2,403,623 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,736,347 4,183,678 6,012,421 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

รายได้ 
  

 

รายได้จากการขาย 1,599,682 1,369,589 1,881,679 

ดอกเบีย้รับจากสญัญาเชา่ซือ้ - - - 

รายได้จากการให้บริการ 192,501 192,646 80,818 

รายได้คา่บริหารจดัการ 201,326 63,472 52,847 

รายได้อ่ืน 115,816 133,940 198,301 

รวมรายได้ 2,109,325 1,759,647 2,213,644 

   
 

ค่าใช้จ่าย 
  

 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 1,154,167 888,132 1,147,564 

ต้นทนุการให้บริการ  91,361 46,621 

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 621,853 476,873 526,363 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 217,062 188,791 242,255 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  17,981 14,508 

ต้นทนุทางการเงิน 25,959 39,548 107,112 

รวมค่าใช้จ่าย 2,019,041 1,702,685 2,084,422 

   
 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 90,284 56,961 129,222 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 8,568 4,836 45,540 

ก าไรส าหรับปี 81,716 52,125 83,682 

   
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  

 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 
  

 

   เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
  

 

ผลก าไรจากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม ่ - 28,772 - 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
  

 

    ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 10,324 - - 

ผลก าไรจากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม ่
  

24,662 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 10,324 28,772 24,662 

   
 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 92,040 80,897 108,343 

   
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.30 0.19 0.31 
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งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (160,497) (6,588) 172,147 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (18,300) (452,928) (1,510,678) 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 50,667 471,662 1,353,816 

   
 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (128,130) 12,146 15,284 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 256,024 127,894 140,040 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 127,894 140,040 155,324 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

ข้อมูล ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.54  4.77 1.95 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.73 1.13 0.23 

อตัราระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 75.31 93.02 49.38 

อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 3.87 2.96 3.78 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) (เกณฑ์เงินสด) * -5.58 0.83 2.59 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.64 0.82 1.50 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) ** 0.53 0.76 1.34 

อตัราสว่นหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จา่ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) (เทา่) 

0.31 0.56 1.14 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) *** (0.37) (0.01) (0.79) 

 
*อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ ตามคู่มือจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลู แบบ 56-1 ค านวณจาก (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน +
ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงาน จากการลงทนุและการจดัหาเงินทนุ) 

**อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 7.5 โดยบริษัทมีหน้าที่
ด ารงอตัราส่วน “หนีส้ิน” ต่อ “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดย
“หนีส้ิน” หมายถึง หนีส้ินตามงบการเงินรวมแตไ่มร่วมถึงหนีใ้นทางการค้าปกติ และ“สว่นของผู้ ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงิน
รวม 
***อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจา่ยช าระหนีส้ิน+รายจา่ยลงทนุ+ซือ้
สินทรัพย์+เงินปันผลจา่ย) 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานปีการเงนิ  2561 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 80.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทนุสทุธิเท่ากับ 
9.8 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและต้นทนุทางการเงินที่สงูขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมี
รายได้เติบโตขึน้ โดยรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯเพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่ 2,363.4 ล้านบาท เป็น 2,888.0 ล้านบาทในปี 2561 
หรือเพิ่มขึน้เท่ากับ 22.2% มาจากรายได้จากการขายสินค้าหลกัเพิ่มขึน้ 36.4% รายได้จากดอกเบีย้รับจากบญัชีเช่าซือ้
เพิ่มขึน้ 5% และรายได้อื่นๆเพิ่มขึน้ 81.4%  ในขณะที่รายได้จากการให้บริการลดลง 52.0% สาเหตหุลกัมาจากรายได้จาก
การรับฝากขายที่ลดลงถึง 86.6% จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างและระบบการขายของพนกังานขายที่ใช้ระบบ Application 
ในการยืนยนัตวัตนลกูค้า ถึงแม้บริษัทจะมีรายได้จากการรับฝากขายลดลงจากการเปลีย่นแปลงระบบการขาย อย่างไรก็ตาม 
บริษัทเช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งวา่ ระบบการขายที่รัดกมุขึน้นีจ้ะช่วยสง่เสริมกระบวนการควบคมุคณุภาพลกูหนี ้โดยส าหรับสินค้า
ที่มีราคาสงูจะใช้ระบบการอนมุตัิเครดิตจากศนูย์อนมุตัิสินเช่ือสว่นกลางและการจดัเก็บเงินค่าผ่อนช าระสินค้าผ่านช่องทาง
บริการรับช าระตา่งๆ อีกทัง้ขยายช่องทางการรับช าระผา่นพนกังานขายตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2561 โดยพนกังานขายจะรับช าระ
คา่ผอ่นช าระจากลกูค้า และรายงานพร้อมน าสง่เงินผ่านระบบ MOBILE BANKING ของสถาบนัการเงินต่างๆ ซึ่งเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการลกูค้า และเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารลกูหนีข้องบริษัทฯ  
 ส าหรับผลติภณัฑ์ใหมใ่นปี 2561 มีการน าสนิค้ารุ่นใหม่ๆ เข้าสูต่ลาดและได้รับความนิยมมาก เช่น Smart TV, Stereo 
และเคร่ืองซกัผ้า 2 ถงัรุ่นใหม ่เป็นต้น ส าหรับรายได้ดอกเบีย้รับจากบญัชีเช่าซือ้และเงินให้กู้ยืมในปี 2561 เพิ่มขึน้ 12.0 ล้าน
บาท จาก 635.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 647.4 ล้านบาท ในปี 2561 โดยเติบโตจากการขยายธุรกิจสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถ
และสนิเช่ือเช่าซือ้เคร่ืองจกัร  
 ณ สิน้เดือนธันวาคม ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าส ารองสินค้าคงเหลือเท่ากบั 45.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากค่าส ารอง ณ สิน้
เดือนธนัวาคม ปี 2560  ซึง่เทา่กบั 33.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 11.9 ล้านบาท เนื่องจากมีจ านวนสินค้าที่ยึดคืนสงูกว่า 
อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินการขายสนิค้าที่มีเคลือ่นไหวช้าออก เพื่อลดส ารองสนิค้าเสือ่มมลูคา่ 
 ณ สิน้เดือนธันวาคม ปี 2561 บริษัทฯมีหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 446.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 74.0 ล้านบาท จากปี 
2560 ที่ 372.2 ล้านบาท เนื่องจากลกูหนีบ้ญัชีเก่าที่ยงัคงไม่มีความสามารถในการช าระงวดที่ค้างเดิม อย่างไรก็ตาม ค่า
ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลง 99.6 ล้านบาท จาก 274.6 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 175.0 ล้านบาท  

รายได้จากการขาย 

 ในปี 2561 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯมีมูลค่าเท่ากับ 1,876 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ 501 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้เทา่กบัร้อยละ 36.4% เมื่อเทียบกบัปีก่อน)  ทัง้นีเ้มื่อเทียบกบัปี 2560 จะพบวา่ยอดขายเพิ่มขึน้ทัง้การขายสนิค้ากลุม่
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ภายในบ้านและสนิค้าเชิงพาณิชย์เกือบทกุชนิดสนิค้า ขณะทีก่ารขายตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือและจกัรเย็บผ้า
มีการขายลดลง  

มลูคา่การขายรายผลติภณัฑ์หลกัที่เพิ่มขึน้จากปี 2561 ประกอบด้วย 

การขายสนิค้ากลุม่ตู้แช่เพิ่มขึน้ 52.4% 
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การขายสนิค้ากลุม่ทีวี เพิ่มขึน้ 257.4% 

การขายสนิค้ากลุม่ตู้ เย็นเพิ่มขึน้ 96.4% 

การขายสนิค้ากลุม่จกัรเย็บผ้าลดลง 3.4% 

การขายสนิค้าเคร่ืองซกัผ้าเพิ่มขึน้ 94.3% 

การขายตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือลดลง 39.1% 

การขายสนิค้ากลุม่เคร่ืองปรับอากาศเพิ่มขึน้ 13.6% 

การขายสนิค้าโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเพิ่มขึน้  394.2% 

* หมายเหต:ุ การจดักลุม่การขายจกัรเย็บผ้าส าหรับปี 2561 ไมไ่ด้นบัรวมสนิค้าที่เป็นผลิตภณัฑ์จกัรปักเชิงพาณิชย์ (ซึ่งเป็น
สนิค้าอยูใ่นกลุม่ประเภท “ผลติภณัฑ์อื่นในประเทศ ประเภทสนิค้า Captive” 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 โดยภาพรวมปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิทัง้สิน้ 80.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัยอดขาดทนุสทุธิ 9.8 ล้านบาท ของ
ปีก่อน พบวา่ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิลดลงเทา่กบั 71.1 ล้านบาท ซึง่สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี:้-  
 

รายการ ล้านบาท 

1.) ยอดขายของผลิตภณัฑ์เพ่ิมขึน้ 500.5 
2.) รายได้ดอกเบีย้รับจากการผ่อนช าระเพ่ิมขึน้ 12.0 
3.) รายได้จากการให้บริการลดลง -107.1 
4.) รายได้อ่ืนๆ เพิ่มขึน้ 119.2 
5.) ต้นทนุขายเพ่ิมขึน้ -251.9 
6.) คา่ใช้จา่ยในการบริการลดลง 42.2 
7.) คา่ใช้จา่ยในการจดัจ าหน่ายลดลง -70.3 
8.) คา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้ -125.5 
9.) หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ -74.0 
10.) คา่ใช้จา่ยทางการเงินเพ่ิมขึน้ -66.4 
11.) คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลง -49.8 

รวมผลต่าง -71.1 

 

แผนการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2562 
 บริษัทฯตัง้เปา้หมายเติบโตในสว่นของธุรกิจสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั จากยอดปลอ่ยสินเช่ือในปี 2561 ที่ 950 
ล้านบาท โดยจะเสริมสร้างการเติบโตอย่างมัน่คงให้กับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกนัของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นสนิเช่ือที่มีหลกัทรัพย์เป็นรถยนต์ท าให้มีคณุภาพหนีด้ี ประกอบกบัการเข้ามาควบคมุก ากบั
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะท าให้การแข่งขนัมีความเป็นธรรมและเป็นโอกาสให้บริษัทฯสามารถสร้างประเภทสินเช่ือ
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ใหม่ๆ เพื่อจบัตลาดกลุม่ใหม่ๆ ได้มากขึน้ 
 นอกจากธุรกิจสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัแล้ว ธุรกิจเดิมของซิงเกอร์คือธุรกิจเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก็มีการก ากบั
ควบคุมคณุภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อควบคุมในขัน้ตอนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
ช่องทางการเก็บเงินที่เพิ่มเติมให้พนกังานขายได้เข้าไปให้บริการและติดต่อรับช าระเงินได้ โดยบริษัทฯยงัสามารถเน้นการ
ปลอ่ยสินเช่ือในกลุม่สินค้าที่มีผลก าไร (มาร์จิน้) สงู และมีความเสี่ยงต ่า นอกจากนัน้ยงัคงเน้นการขยายซิงเกอร์แฟรนไชส์
อยา่งตอ่เนื่องเพื่อขยายพืน้ท่ีครอบคลมุการขายให้เข้าถึงลกูค้ามากที่สดุ 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯเพิ่มขึน้ 1,592 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากลกูหนีเ้ช่าซือ้ที่
เพิ่มขึน้ (สุทธิค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ) จ านวน 1,234 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯได้มีผลิตภัณฑ์สินเช่ือเช่าซือ้และจ าน า
ทะเบียนรถยนต์ ซึ่งได้เร่ิมด าเนินการตัง้แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560 นอกจากนี ้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม
ขึน้มาจากสนิค้าคงเหลอื - สทุธิ เพิ่มขึน้ 328 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจากการสัง่ซือ้สนิค้าใหมเ่พิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุตามเปา้การ
ขายในไตรมาสถดัไป 

 

ลูกหนีเ้ช่าซือ้-สุทธิ 

ลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิและลกูหนีเ้งินกู้ยืมจ าน าทะเบียนเท่ากบั 3,294.3 ล้านบาท ซึ่งมีมลูค่าสงูกว่าลกูหนีส้ทุธิของ
เดือนธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 2,059.5 ล้านบาท และจ านวนบญัชีเช่าซือ้ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 
138.793 บญัชี เทียบกบั ณ สิน้เดือนธนัวาคม ปี 2560 ที่มีจ านวนบญัชีเทา่กบั 188,181 บญัชี ลดลง 49,388 บญัชี  

 ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีลกูหนีเ้ช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ (ก่อนการตัง้ค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู) ทัง้สิน้ 3,469.3 ล้านบาท แบง่เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 1,780.7 ล้านบาท (คิดเป็น 51% ของลกูหนี ้
เช่าซือ้และลกูหนีจ้ าน าทะเบียนรถ) สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต์ 1,263.4 ล้านบาท (คิดเป็น 36% ของลกูหนีเ้ช่าซือ้และ
ลกูหนีจ้ าน าทะเบียนรถ) และสนิเช่ือเช่าซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ (CAPTIVE) 425.2 ล้านบาท (คิดเป็น 12% ของลกูหนีเ้ช่าซือ้และ
ลกูหนีจ้ าน าทะเบียนรถ) 

 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ  

บริษัทฯมีสนิค้าคงเหลอื ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2561 ที่ 640.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากยอดสนิค้าคงเหลอื ณ สิน้เดือน
ธนัวาคม 2560 ที ่311.7 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากการสัง่ซือ้สินค้าใหม่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับแผนการขายสินค้าในไตรมาสที่ 
1 ปี 2562 

 

หนีส้ิน 
เจ้าหนีก้ารค้า ณ  สิน้เดือนธันวาคม 2561 คงเหลือเท่ากับ 348.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดือนธันวาคม 2560 ซึ่ง



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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เทา่กบั 134.9 ล้านบาท เนื่องมาจากปริมาณการสัง่ซือ้สนิค้าเพื่อรองรับการขายในปี 2562 
เงินกู้ ที่มีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้เป็น 2,801.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 

2560 ที่เทา่กบั 1,286.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เทา่กบั 1,514.9 ล้านบาท เงินกู้ที่เพิ่มขึน้เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจสนิเช่ือจ าน า
ทะเบียนรถยนต์ซึง่ขยายตวัอยา่งมีนยัส าคญัในปี 2561  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สาเหตหุลกัที่สว่นของผู้ ถือหุ้นปรับตวัลดลงเนื่องมาจากขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานส าหรับปี 2561 เท่ากับ 

80.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีผลก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 26.8 ล้านบาท ท าให้ผลรวมสทุธิ
สว่นของผู้ ถือหุ้นมีมลูคา่ลดลง 54.0 ล้านบาท 

 

สภาพคล่อง 
 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2561 เทา่กบั 289 ล้านบาท โดยแบง่เป็นกระแสเงินสดสทุธิใช้ไป
จากการด าเนินงานจ านวน 1,343 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 53 ล้านบาท และได้มาจากการจดัหาเงิน
จ านวน 1,408 ล้านบาท  
 ณ สิน้ปี 2561 อตัราสว่นเงินกู้ ที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเท่ากบั 1.84 เท่า และอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 2.34 เท่า 
เทียบกับยอด ณ สิน้ปี 2560 ที่เท่ากับ 0.82 เท่า และ 1.22 เท่า ตามล าดบั  และมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.25 เท่า 
เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 ที่มีอยู่ 4.79 เท่า ในปี 2561 หนีส้ินที่เพิ่มขึน้ใช้เป็นแหล่งเงินทนุหมนุเวียนและใช้เป็นแหล่งทุน
ส าหรับการขยายธุรกิจในสนิเช่ือเช่าซือ้และสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต์ที่ขยายตวัเพิ่มขึน้ ซึง่จะเห็นได้จากลกูหนีต้ามสญัญา
เช่าซือ้และลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ (ก่อนการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) เพิ่มขึน้ 1,135.2 ล้านบาทจากปี 2560 
 
Key Performance indicators 
ตัวบ่งชีผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ค าอธิบาย 

อตัราก าไรสทุธิ -0,41% -2.80% บริษัทฯมีอัตราขาดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและต้นทุน
ทางการเงินที่สูงขึน้ ทัง้นี  ้บริษัทฯมีภาระหนี ้
เพิ่มขึน้เพื่อใช้ในการขยายสินเช่ือสญัญาเช่าซือ้
และสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต์ 

อตัราก าไรขัน้ต้น 36.17% 38.27% บริษัทฯด าเนินนโยบายควบคุมต้นทุนขายและ
ต้นทนุการบริการอยา่งต่อเนื่อง 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน -1.78% -2.50% บริษัทฯมีอัตราขาดทุนจากการด า เนินงาน
เพิ่มขึน้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยั
จะสญูและต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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คา่ใช้จา่ยในการขายและการ
บริหารตอ่รายได้การขาย 

55.6% 54.1% บริษัทฯด าเนินนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการบริหารอยา่งตอ่เนื่อง 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ -0.29% -1.88% บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนลดลง เนื่องจาก
ขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ประกอบกบัสินทรัพย์เติบโต
ขึน้ โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้หลกัมาจากการขยาย
สินเช่ือสญัญาเช่าซือ้และสินเช่ือจ าน าทะเบียน
รถยนต์ 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น -0.61% -5.21% บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนลดลง เนื่องจาก
ขาดทนุสทุธิเพิ่มขึน้ 

อตัราสว่นรายได้ดอกเบีย้สทุธิ
ตอ่สนิทรัพย1/ 

26.2% 18.6% บริษัทฯมีอัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้สุทธิต่อ
สินทรัพย์ลดลง เนื่องจากสดัส่วนสินเช่ือเช่าซือ้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีอัตราดอกเบีย้สูงกว่าลดลง 
ขณะที่สินเ ช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต์สูงขึ น้ 
อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้สนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต์
จะมีอัตราดอกเบีย้ต ่ากว่า แต่มีหนีสู้ญต ่ากว่า
สินเช่ือเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ 
(0.61% และ 16.13% ตามล าดบั) 

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ตอ่สนิเช่ือรวม2/ 

11.8% 5.0% บริษัทฯมีอตัราหนีส้ญูและการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสูญลดลง เนื่องจากบริษัทฯด าเนินนโยบาย
การปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมคุณภาพ
ลูกหนี  ้ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง  โดย ปัจจุบันมี กา ร
ตรวจสอบทัง้ก่อนและภายหลงัการขาย โดยจัด
ให้มีศูนย์พิจารณาสินเช่ือ (Credit Control 
Office) เพื่อตรวจสอบและอนุมตัิสินเช่ือลกูค้า
ก่อนการขาย ทัง้นีก้ารพิจารณาสินเช่ือลกูค้านัน้
จะพิจารณาทัง้จากฐานข้อมลูภายในบริษัท และ
ตรวจสอบกบับริษัทข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
(National Credit Bureau) 

อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สนิเช่ือรวม 11.9% 10.5% 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.78 1.25 บริษัทฯมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลง เนื่องจาก
สินทรัพย์ระยะสัน้ในส่วนลูกหนีส้ินเช่ือสัญญา
เช่าซือ้และสนิเช่ือจ าน าทะเบียนรถลดลง ขณะที่
ภาระหนีส้ินที่จะครบก าหนดช าระในปี 2562 
เพิ่มขึน้ โดยโครงสร้างและนโยบายของบริษัทฯ
หนัมามุ่งเน้นการขยายสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ
ซึง่มีระยะเวลาการปลอ่ยสินเช่ือเฉลี่ยมากกว่า 1 
ปี เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นสินเช่ือที่มีหลกัทรัพย์
เป็นรถยนต์ท าให้มีคณุภาพหนีด้ี และในปี 2561 
บริษัทฯมีภาระหนีเ้พิ่มขึน้เพื่อใช้ในการขยาย
สนิเช่ือกลุม่นี ้

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
(เทา่) 

1.22 2.34 ในปี 2561 บริษัทฯมีภาระหนีเ้พิ่มขึน้เพื่อใช้ใน
การขยายสินเช่ือสญัญาเช่าซือ้และสินเช่ือจ าน า
ทะเบียนรถยนต์ 

หมายเหต:ุ  
1/สนิทรัพย์ หมายถึง เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับเฉลีย่ 
2/สนิเช่ือรวม หมายถึง เงินให้สนิเช่ือและดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 ทัง้นี ้บริษัทฯมีรายการพิเศษในปี 2561 ดงันี ้รายได้จากการขายลกูหนี ้47.9 ล้านบาท รายได้จากการขายคืนสินค้า 
39.5 ล้านบาท และรายได้อื่น 43.5 ล้านบาท 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

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

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

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

(2) บริษทัได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทั และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 21  กมุภาพนัธ์  2562 

 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทั และบริษทัยอ่ย 

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

 

                   ช่ือ - สกลุ                                        ต าแหน่ง                                       ลายมือช่ือ  

1.  นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน์         กรรมการผูจ้ดัการใหญ่         ........................................        

2.  นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน   กรรมการ         ........................................ 

                  ช่ือ - สกลุ                                         ต าแหน่ง                                                               ลายมือช่ือ  

ผูรั้บมอบอ านาจ นางสาวจนัทรจริา  ก้องท้องสมุทร์  ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ    ........................................ 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั 
 

ช่ือ/สกลุ 
 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/61 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา 
***  

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

ไม่มี -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
    
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

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

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

นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี   
*   **   ***   

66 -ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 8/12/2556 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
 

ไม่มี - Bechelor Degree in 
Accounting Chulalongkorn 
University 
- Master Degree (MBA) 
Chulalongkorn University 
- Certificate in Management 
Development Program The 
Wharton School of the 
University of Pennsylvania 
program INSEAD University 
(France) 

2556 –ปัจจุบนั 
2559- ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2558 - 2559 

-ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
 
 
-บริษทั แมค๊กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
-บริษทั Nok Scoot  Airlines จ ากดั 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/61 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี   
*   **   ***   
(ต่อ) 

   - Certificate in Inno-
Leadership 
-Certificate “Executive 
development Program” 
Graduate School of business, 
Columbia University 

2557 - ปัจจุบนั 
 
2555 – 2560 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2548 – 2555 

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

-บริษทั Origin Property จ ากดั 
(มหาชน) 
-บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั 
(มหาชน) 
 
- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
-บจ. SCG Accounting Service 

นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน 
 

58 -กรรมการ 
แต่งตั้ง 28/4/2559 

ไม่มี - ปริญญาโท 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 
- ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์
บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2559-2560 
2559 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2555 – 2559  
 
 
2543-2555 
2540-2543 
 
2535-2540  
 

-กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
-กรรมการ 
-ผูอ้  านวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน 
-ท่ีปรึกษา 
-กรรมการ  
-กรรมการบริหาร 
-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- กรรมการบริหาร 
- ผูอ้  านวยการสายงาน
ปฏิบติัการ 
- ผูอ้  านวยการฝ่าย
ปฏิบติัการ 

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  
- บมจ. เจมาร์ท 
 
- บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
- บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
 
 

- บมจ. เจมาร์ท 
- บมจ. เอม็ล้ิงคเ์อเชีย คอร์ปอเรชัน่ 
 
- บริษทั เทคนิคเทเลคอม จ ากดั 
 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** *** 

58 -กรรมการอิสระ 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 13/5/2552 
-ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

ไม่มี - รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขา
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท พฒันศาสตร์
มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2552 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2555 – ปัจจุปัน 
2546 – 2558 
2545 – ปัจจุบนั 
2549 - 2558 

-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
 
 

- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั) 
- บมจ. อาพีซีจี 
- บมจ. สมัมากร 
- บจ. เพียวสมัมากรเวลลอปเมนท ์
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/61 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** *** 
(ต่อ) 

    2549 - ปัจจุบนั 
2545 – 2561 
 
 
 
2544 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
2543 – 2560 
 
2543 – 2560 

- กรรมการ 
 -ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
 
- รองผูอ้  านวยการ 
 

- บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั 
- บมจ. ไทยประกนัภยั 
 
 
 
- บมจ. สุวรรณชาต ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
- บจ. มงคลชยัพฒันา 
- ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วน
พระองค ์
- โครงการพฒันาส่วนพระองค ์
 

นาย ปรีชา ประกอบกิจ 70 -กรรมการอิสระ 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 8/8/2559 
 

ไม่มี - ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั 
Roosevelt University, USA 
 

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

-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริษทั  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการท่ีปรึกษา 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
- บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วสิเซ็ส 
 

- บมจ. จีสตีล 
- บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

นายพีรนาถ โชควฒันา  56 -กรรมการ 
แต่งตั้ง 10/5/2561 
   

201,100 หุน้ 
0.074% 

- วศบ. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-MS (Chemeng) California 
Institute of Technology 
-MBA 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

2561 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บจ. เอสจี แคปปิตอล 
- บ. ซนัคลัเลอร์ โอ.เอ จ ากดั 
- บ. หลานปู่ จ ากดั 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/61 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายปิยะ พงษอ์ชัฌา 
 

48 -กรรมการ 
แต่งตั้ง 12/5/2559 
 

ไม่มี   - ปริญญาตรีการจดัการ   
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

2559 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2555 – 2560 
 
 
2541 – 2555 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
 

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

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

นายกิตติพงศ ์กนกวไิลรัตน์ , W 45 - กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการ 
แต่งตั้ง 1/5/2559 

ไม่มี - ปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2561 – ปัจจุบนั 
2559  - ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2558 - 2559 
  
2555-2557    

   2545-2554 
    
   2539-2545 
   2538-2539 

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

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บริษทั เอสจี 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 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/61 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ์ 58 ผูอ้  านวยการสาย
งานเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 
แต่งตั้ง 17/6/2559 

ไม่มี 
 

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

2559 – ปัจจุบนั 
 
 
2556 - 2559 
2554 - 2556 
2548 - 2553 
2546 - 2547 
2538 - 2546 
 
2530 - 2537 
 
2529 - 2530 
2526 - 2529 
 

- ผูอ้  านวยการสายงาน
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

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

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

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
- 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 

นางสาวจนัทรจิรา    กอ้งทอ้งสมุทร์ 51 - เลขานุการบริษทั 
แต่งตั้ง 13/5/2551 
- ผูอ้  านวยการสาย
งานปฏิบติัการ 

แต่งตั้ง 15/5/2559 

1,840 หุน้/ 
0.0007% 

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

2559 – ปัจจุบนั 
 
2551 – 2559 
2550 – ปัจจุบนั 
 
 
2547 - 2550 
 
 
 
2536 - 2547 
 
 
 
2535-2536 

- ผูอ้  านวยการสายงาน
ปฏิบติัการ 
- เลขานุการบริษทั  
- ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ และส่ือสาร
องคก์ร 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายนกั
ลงทุนสมัพนัธ ์
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและ
บริหาร 
- ผูจ้ดัการฝ่ายหลกัทรัพย ์
(นกัลงทุนสมัพนัธ์) & 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
-เจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
- บมจ. ดี อี แคปปิตอล 
 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -31/12/61 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายบุญเกียรติ ชาติอุดมเดช 57 -ผูอ้  านวยการสาย
งานพฒันาธุรกิจ 
แต่งตั้ง 4/06/2561 

ไม่มี - MBA บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- Bechelor Degree in Business 

Administration, Major in 
Marketing Management 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2552-2561 
2551-2552 
 
2542-2550 
 
2534-2542 
 
2533-2534 

- Director 
- Deputy Managing 

Director 
- SVP 

 
- AVP 
 
- Sales Manager 

-บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
-บจ. ยไูนเตด็ ดิสทริบิวชัน่ 
 
-บมจ. โทเทิล แอค็เซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ 
- บจ. ยไูนเตด็ คอมมูนิเคชัน่ 
อินดสัตรี 
- บมจ. อินเตอร์เนชัน่เนิลเอนจิ
เนียร่ิง 

นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร 52 -ผูอ้  านวยการสาย
งานบริหารสินเช่ือ
และทรัพยสิ์น 
แต่งตั้ง 16/07/2561 

ไม่มี - ปริญญาตรีคหกรรและ
อุตสาหกรรมศิลป์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

2547-2555 
 
 
2546-2547 
 
2545-2546 
 
2539-2545 
2532-2538 

- Assistant Vice President 
recovery consumer 
credit risk. 
- Associates II Consumer 

Credit Quality Dept. 
- Collection&Support 

Manager 
- OA Supervisor 
- Assistant Credit 

Manager 

-The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 
 
-DBS Thai Danu Bank PCL. 
 
-Citibank, N.A. 
 
-Citibank, N.A. 
-Dawa International Machinery 
Co., Ltd. 

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

4.             กรรมการทีม่อี านาจลงนามผูกพนักบับริษัทตามทีก่ าหนดในหนังสือรับรอง 
5.            กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงนิ 
6.             W  กรรมการทีก่ าลงัจะเข้าอบรมหลกัสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
7.             ผู้บริหารทุกคนไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  หรือบริษทัทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 
รายช่ือ 

  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

บริษทัย่อย 

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

นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน / / / / 
นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน ์ /. // /, // /, // /, // 
นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์ // -  - / 
นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ์ // - - - 
นายบุญเกียรติ ชาติอุดมเดช // - - - 
นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร // - - - 
นายเฉลิม  ชาโรจน ์ - - / - 

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

 

ต ำแหน่งปัจจุบนั ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน    ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

วุฒกิำรศึกษำ Education: 

2557 - 2559  ปริญญาโท การจดัการ สาขาการเงิน, วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหดิล 

2543 - 2547  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บญัชี), มหาวิทยาลยับรูพา 

 

 

กำรท ำงำน Working Experience: 

2561 - ปัจจบุนั  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2560 - 2561  ผู้จดัการแผนกงบประมาณและจดัซือ้ บริษัทซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2559 - 2560  ผู้ช่วยผู้จดัการ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

2557 - 2559  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลติภณัฑ์การลงทนุ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

2553 – 2557  เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ข้อมลูกองทนุ บริษัท ทอมสนั รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2547 – 2553  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

 

อบรมหลกัสูตร 

2561 ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุ่น 55) 

2561 อบรมตอ่ใบอนญุาตผู้แนะน าการลงทนุตราสารซบัซ้อนประเภท 2 

 

 

สถำนที่ติดต่อ : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

โทร 02-3524777 ตอ่ 4303   Email: KanokwanB@Singerthai.co.th 

 

หมำยเหตุ        ผู้จดัการตรวจสอบภายใน    ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนักบักรรมการ  

                                 และผู้บริหาร 

mailto:KanokwanB@Singerthai.co.th


 

  

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
ไม่มี 
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ไม่มี 
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