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ส่วนที ่1: การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) “บริษัท” เป็นผูจ้  ำหน่ำยผลิตภณัฑภ์ำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “ซิง
เกอร”์ เช่น จักรเย็บผำ้ เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบำ้นต่ำงๆ นอกจำกนีย้ังจ ำหน่ำยสินคำ้เชิงพำณิชย ์เช่น ตูแ้ช่ ตูเ้ติมเงิน
โทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน ้ำมันแบบหยอดเหรียญ เครื่องท ำน ้ำหวำนเกล็ดหิมะ และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ยี่หอ้ต่ำงๆ  เพื่อสนองตอบต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครอบคลมุ และหลำกหลำยทัง้กลุม่ลกูคำ้
บำ้น และกลุม่ลกูคำ้เชิงพำณิชย ์ ผำ่นรำ้นคำ้ปลกี ซึง่เป็นสำขำของบรษัิทเอง และผำ่นทำงตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงๆ   มำกกว่ำ
รอ้ยละ 80 ของยอดขำยเป็นกำรขำยแบบเช่ำซือ้ โดยบริษัทใหเ้ช่ำซือ้ผ่ำนทำง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ซึ่ง บริษัท  ซิง
เกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

 

1.1   วิสัยทัศน ์พันธกจิ ปัจจัยส าคัญ และกลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ เป็นผูน้  ำกำรขำยพรอ้มบรกิำรดำ้นสนิเช่ือและเช่ำซือ้ส  ำหรบัผูบ้รโิภคในประเทศ 

พันธกิจ พฒันำคณุภำพชีวิตของคนไทยดว้ยสนิคำ้และกำรบรกิำรท่ีดีมีคณุภำพ ดว้ยรำคำที่ซือ้หำได  ้

คุณค่า บริษัทไม่ไดม้ีเป้ำหมำยเพียงแค่มุ่งหวงัผลก ำไร  แต่ตอ้งเป็นบริษัทที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และมี
คณุคำ่ที่ควรรกัษำและใสใ่จ ดงันี ้

บคุลากร เรำเช่ือมั่นในพลงัของบุคลำกร ซึ่งเป็นกุญแจของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจบริกำรของ
เรำ ดงันัน้บุคลำกรของซิงเกอรป์ระเทศไทยจะตอ้งมีทัง้ควำมสขุ และภำคภูมิใจในบริษัท 
รวมทัง้มีโอกำสที่จะกำ้วหนำ้ในหนำ้ที่กำรงำน 

ลูกคา้ เรำมีเป้ำหมำย ที่จะมีลูกคำ้ใชบ้ริกำรของเรำตลอดชีวิตดว้ยกำรสรำ้งฐำนลกูคำ้ที่ มีควำม
จงรกัภกัดี สนิคำ้คณุภำพดี ช ำระเงินท่ีตรงเวลำ ติดตำมดแูลอยำ่งใกลชิ้ด และสม ่ำเสมอ 

ผูถ้อืหุน้ เรำใหผ้ลตอบแทนที่คุม้คำ่ และคุม้แก่กำรลงทนุ 
คู่คา้ เรำพฒันำคูค่ำ้เพื่อเป็นพนัธมิตรใหก้ำ้วหนำ้ และเติบโตไปดว้ยกนั 
คู่แข่ง เรำยอมรบั และใหเ้กียรต ิส ำหรบัควำมมุง่มั่นในกำรสรำ้งมลูคำ่ตลำดรว่มกนั 
ชมุชน เรำด ำเนินธุรกิจดว้ยคณุธรรม จรยิธรรม พรอ้มตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบตอ่ชมุชน 
การสือ่สาร เรำเช่ือมั่นในประสทิธิภำพของกำรสือ่สำรแบบ 2 ทำงภำยในองคก์ร 
ภาวะผูน้  า เรำเช่ือมั่นในประสทิธิผลของภำวะผูน้  ำ ไมเ่พียงแตจ่ะเป็นผูจ้ดักำรที่ดีเทำ่นัน้ บคุลำกรทกุ

ระดบั จะตอ้งมีควำมมุง่มั่นสูค่วำมเป็นผูน้  ำที่ดเีลศิ 

 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

บรษัิทไดป้รบักลยทุธ ์และโมเดลธุรกิจใหมจ่ำกเดิมที่มุง่เนน้ไปท่ีกลุม่ลกูคำ้ครวัเรอืนเป็นหลกั มำเป็นกลุม่ลกูคำ้เชิง
พำณิชยใ์หม้ำกขึน้ โดยจะเนน้กำรขำยสินคำ้ใหล้กูค้ำน ำไปสรำ้งอำชีพ สรำ้งรำยได ้เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำลกูคำ้
ครวัเรอืนเพียงกลุม่เดียว 

 บรษัิทไดห้นัมำจบักลุม่ลกูคำ้รำ้นโชหว่ยที่อยูใ่นหมูบ่ำ้นตำ่งๆ ทั่วประเทศซึง่คำดวำ่มีจ ำนวนหลำยแสนรำย โดยแต่
ละหมู่บำ้นจะมีรำ้นโชห่วยเฉลี่ย 10 - 20 รำ้น ซึ่งกลุม่นีเ้ป็นกลุ่มเป้ำหมำยของบริษัท และบริษัทไดต้ัง้เป้ำหมำยที่จะเขำ้ไป
ช่วยยกระดบัรำ้นโชหว่ยเหลำ่นี ้ใหม้ีศกัยภำพในกำรแขง่ขนัเพิ่มมำกขึน้ 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ในปี พ.ศ. 2432 บรษัิท ซิงเกอรแ์หง่สหรฐัอเมรกิำ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท เคียมฮั่วเฮง จ ำกดั เป็นผูจ้ดัจ ำหนำ่ยจกัรเย็บผำ้ 

ซิงเกอร ์ในประเทศไทย  ตอ่มำในปี พ. ศ. 2448 บรษัิท ซิงเกอรแ์หง่สหรฐัอเมรกิำ จงึไดต้ัง้สำขำขึน้ในประเทศไทย ใชช่ื้อวำ่  
บรษัิท ซิงเกอร ์ โซอิง้ แมชีน จ ำกดั วตัถปุระสงคเ์พื่อจ ำหนำ่ยจกัรเย็บผำ้ และผลติภณัฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัจกัรเย็บผำ้ที่
น  ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ บรษัิทไดร้เิริม่น ำเอำบรกิำรเช่ำซือ้ โดยผอ่นช ำระเป็นงวดมำใชค้รัง้แรกในปี 2468  และบรกิำร
ดงักลำ่วนี ้ ไดก้ลำยเป็นลกัษณะประจ ำของซงิเกอรท์ัง้ในประเทศไทย และประเทศตำ่งๆ ในเอเชีย  นบัแตน่ัน้มำตลอด
ระยะเวลำ 50 ปีเศษ บรษัิทคงจ ำหนำ่ยเฉพำะจกัรเย็บผำ้ และผลติภณัฑเ์ก่ียวกบัจกัรเย็บผำ้เทำ่นัน้  จนกระทั่งปี 2500  
บรษัิทจึงไดเ้ริม่จ ำหนำ่ยเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ในครวัเรอืนโดยเริม่จำกตูเ้ย็นเป็นอนัดบัแรก ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2512  จึง
ไดม้ีกำรจดทะเบยีนก่อตัง้ "บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั" เป็นบรษัิทจ ำกดัภำยใตก้ฎหมำยไทย เพื่อเขำ้รบัช่วงธุรกิจของ 
"บรษัิท ซิงเกอร ์ โซอิง้ แมชีน จ ำกดั"  ซึง่หยดุด ำเนินกิจกำรในระยะเวลำตอ่มำ โดยมีทนุจดทะเบียนแรกเริม่ 60 ลำ้นบำท 
ปัจจบุนับรษัิทมีทนุจดทะเบียน 702 ลำ้นบำท เป็นทนุท่ีเรยีกช ำระเต็มมลูคำ่หุน้แลว้ 401,505,235 บำท และบรษัิทไดร้บั
อนญุำตใหเ้ขำ้เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในปี 2527  ในวนัท่ี 4 มกรำคม 2537 บรษัิทไดท้ ำ
กำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็น "บรษัิทมหำชนจ ำกดั" ตัง้แตแ่รกตัง้บรษัิทจนถึงปัจจบุนับรษัิทไดป้ระกอบธุรกิจดว้ยควำม
ซื่อสตัย ์ สจุรติ รบัผิดชอบต่อสงัคม มีสว่นรว่มในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อวนัท่ี 24  พฤษภำคม พ.ศ. 
2547  ถือเป็นวำระอนัเป็นมหำมงคลอยำ่งยิง่ เมื่อพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดชทรงพระกรุณำโปรด
เกลำ้ฯ พระรำชทำนตรำตัง้ (พระครุฑพำ่ห)์ ให ้บรษัิท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั  (มหำชน) นบัเป็นเกียรติประวตัิและเป็น
สริมิงคลสงูสดุแก่บรษัิท และพนกังำนทกุคน 

เหตกุำรณส์ ำคญั 

- ในปี 2552 บริษัทไดม้ีกำรมุ่งเนน้ น ำระบบขออนมุตัิเครดิตก่อนขำย (Pre-approval Credit) โดยผ่ำน
ศนูยอ์นมุตัิเครดิต (Center Credit Officers) จนท ำใหย้อดขำยสินคำ้ของบริษัทลดลงไปประมำณ 20 
กวำ่เปอรเ์ซ็นตเ์มือ่เทียบกบัปีก่อน  แตบ่รษัิทก็ยงัคงมุง่เนน้ท่ีจะท ำตอ่ไปเพื่อใหไ้ดบ้ญัชีเชำ่ซือ้ที่มีคณุภำพ 

- ปี 2554 เป็นปีที่บริษัทไดข้ยำยตลำดเขำ้สูก่ลุม่ผูป้ระกอบกำร โดยเฉพำะกลุม่ผูป้ระกอบกำรรำยเล็กใน
ตำ่งจงัหวดัอยำ่งมีนยัส ำคญั  สดัสว่นกำรขำยสนิคำ้เขำ้สูต่ลำดนีเ้พิ่มสงูขึน้อยำ่งเห็นไดช้ดั เช่น กลุม่ตูแ้ช่ 
ทัง้ตูแ้ช่เครือ่งดื่ม ตูแ้ช่แข็ง ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์เป็นตน้ 

- ปี 2554 บรษัิทไดร้บัรำงวลั Set Awards 2011 “บรษัิทจดทะเบียนดำ้นนกัลงทนุสมัพนัธย์อดเยี่ยม”  
(Best Investor Relations Awards) จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

- ปี 2555 บรษัิทมีสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยลกูคำ้กลุม่ครวัเรอืนท่ี 60% และกลุม่ผูป้ระกอบเชิงพำณิชยท์ี่ 
40% โดยเฉพำะสนิคำ้ในกลุม่ตูแ้ช่เครือ่งดื่มและตูแ้ช่แข็งมีสดัสว่นกำรขำยมำกเป็นอนัดบัหนึ่ง ตำมดว้ย
เครือ่งซกัผำ้และเครื่องปรบัอำกำศ และในปีต่อๆ ไป บริษัทก็ยงัคงมุ่งมั่นที่จะพฒันำตลำดนีใ้หเ้พิ่มมำก
ขึน้ 

- ปี 2555 บรษัิทไดจ้ดัตัง้ บรษัิท ซิงเกอร ์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อวนัที่  27  มิถนุำยน 2555  มีทนุ
จดทะเบียนที่ช ำระแลว้ทัง้สิน้ 850 ลำ้นบำท เพื่อรบัโอนธุรกิจและทรพัยส์ินที่เก่ียวกบับญัชีลกูหนีเ้ช่ำซือ้
สนิคำ้ทัง้หมด และด ำเนินธุรกิจเช่ำซือ้สนิคำ้ตอ่จำก บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  

- ปี 2555 บริษัท ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จำกบริษัท อุตสำหกรรมซิงเกอร ์ (ประเทศไทย) 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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จ ำกดั มำเป็น บริษัท ซิงเกอรเ์ซอรว์ิสพลสั  จ ำกดั เมื่อวนัที่ 7 กนัยำยน 2555  มีทนุจดทะเบียน 5 ลำ้น
บำท  เพื่อด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และพรอ้มที่ให้บริกำรด้วยใจส ำหรับ
เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ และอปุกรณต์ำ่งๆ ทกุชนิด ทกุยี่หอ้ถึงบำ้น   

- ปี 2555 บริษัทไดร้บัรำงวลั Set Awards 2012 “บริษัทจดทะเบียนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธย์อดเยี่ยม” 
(Best Investor Relations Awards) จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เป็นปีที่ 2 

- ปี 2556 บริษัทไดร้บัรำงวลัดีเด่นดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ ในงำน Set Awards 2013  (Outstanding 
Investor Relation Awards) จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 3  

- บริษัท ซิงเกอร ์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด ไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุ เมื่อวนัที่ 19  ธันวำคม 2556 
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ทัง้สิน้ 1,450  ลำ้นบำท โดยมี บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน)  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

- ปี 2558 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิทในระหวำ่งปีไดแ้ก่ Singer (Thailand) B.V. (ถือหุน้รอ้ยละ 40.0) เป็นนิติ
บคุคลจดัตัง้ขึน้ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์จนถึงวนัที่ 4 มิถนุำยน 2558 
และ เมื่อวนัที่ 5 มิถุนำยน 2558 Singer (Thailand) B.V. ไดข้ำยหุน้ทัง้หมด และบริษัท เจ มำรท์ จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งเป็นนิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ไดซ้ือ้หุน้บริษัท รอ้ยละ 24.99  จึงเป็นผลให ้บริษัท เจ
มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท 

- บรษัิท ซิงเกอร ์(โบรคเกอร)์ จ ำกดั  ไดด้  ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน เมื่อวนัที่ 18 ธันวำคม 2558 ปัจจุบนัมี
ทนุจดทะเบียนที่ช ำระแลว้ทัง้สิน้ 4 ลำ้นบำท (จ ำนวนหุน้สำมญั 40,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท) โดยมี บริษัท        
ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

- ปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฏำคม 2559 บริษัทในเครือของบมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ทัง้ 3 บริษัท ได้
ด  ำเนินกำรจดทะเบียนเปลีย่นช่ือบรษัิทเป็นดงันี ้
 บรษัิท ซิงเกอร ์ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั เปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 
 บรษัิท ซิงเกอรเ์ซอรว์ิสพลสั  จ ำกดั เปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั 
 บรษัิท ซิงเกอร ์(โบรคเกอร)์ จ ำกดั เปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท เอสจี โบรคเกอร ์จ ำกดั 

- ปี 2559 บริษัทไดร้บัรำงวลัดีเด่นดำ้นนกัลงทนุสมัพนัธใ์นงำน Set Awards 2016 (Outstanding Investor 
Relations Awards) จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นปีที่ 5 

- ปี 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ไดเ้ริ่มด ำเนินธุรกิจ
ใหบ้ริกำรสินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทกุประเภท ในไตรมำสแรก ปี 2560 ภำยใตส้โลแกน “รถท ำเงิน” เป็น
กำรใหบ้ริกำรสินเช่ือแก่ลกูคำ้ทัง้นิติบุคคลและรำยย่อยทั่วไปท่ีมีกรรมสิทธ์ิในรถยนต ์โดยประเภทของ
รถยนตท์ี่สำมำรถน ำมำขอใชบ้ริกำรไดแ้ก่ รถยนตน์ั่งสว่นบคุคล รถยนตเ์พื่อกำรพำณิชย ์รถบรรทกุ 6 ลอ้
และรถบรรทกุ 10 ลอ้ 

- ปี 2562 บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) โดยมติที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้บริษัท เมื่อวนัที่ 27 
กมุภำพนัธ ์ 2562  
 อนมุตัิใหบ้ริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนในจ ำนวนไม่เกิน 432 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวนไม่เกิน 

432,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท โดยเสนอจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ เพื่อเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมโดยกำรใหส้ทิธิซือ้หุน้ในอตัรำสว่น 5 หุน้สำมญัเดิมตอ่ 4 หุน้ใหม่ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 
4.89 บำท ทัง้นีใ้หจ้ดัสรรเป็นกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 216,000,000 หุน้ในมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 
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บำท และจดัสรรหุน้สำมญั 108,000,000 หุน้ เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สำมญัของบรษัิทครัง้ที่ 1 (“SINGER-W1”) และจดัสรรหุน้สำมญัจ ำนวนไม่เกิน 108,000,000 หุน้ 
จดัสรรเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทครัง้ที่ 2 (“SINGER-
W2”) บริษัทไดจ้ดัสรรสิทธิที่จะซือ้หุน้โดยไม่คิดมูลค่ำใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ใชส้ิทธิจองซือ้และไดร้บั
จดัสรรหุน้สำมญัหุน้ที่ออกใหม่ในอตัรำสว่น 2 หุน้สำมญัที่ไดร้บัจัดสรรต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

 วนัที่ 22 เมษำยน 2562  บริษัทไดร้บัช ำระเงินจ ำนวน 643 ลำ้นบำท จำกกำรออกหุน้สำมญัและ
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ 131,505,235 หุน้ ในมลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 270,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
702,000,000 บำท โดยมีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้เป็นเงิน 401,505,235 บำท  

 เปลีย่นแปลงสดัสว่นโครงสรำ้งผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ของบริษัท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) จำกเดิมถือหุน้
อยูท่ี่ 24.99% เป็น 30.26% เนื่องจำกกำรเพิ่มทนุตำมอตัรำสว่นท่ีจดัสรรครบตำมจ ำนวน 

 

1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
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บริษัทยอ่ย 

 บริษัท เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั  (SGC) 
บริษัท เอส จี แคปปิตอล จ ำกดั (SGC) ถือหุน้ 99.99% โดย บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย เริ่มเปิดด ำเนินกำร เมื่อ

วนัที่  27  มิถนุำยน 2555 ภำยใตช่ื้อ บริษัท ซิงเกอร ์ลีสซิ่ง จ ำกดั มีทนุจดทะเบียนที่ช ำระแลว้ทัง้สิน้ 1,450  ลำ้นบำท 
ตัง้อยู่เลขที่ 72 อำคำร กสท. (โทรคมนำคม) ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั กทม. โดยไดม้ีกำรรบัโอน
ธุรกิจ เช่ำซือ้ รวมทรพัยส์นิท่ีเก่ียวกบับญัชีลกูหนีเ้ช่ำซือ้สินคำ้ทัง้หมด และด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำซือ้สินคำ้ต่อจำก  บมจ. ซิง
เกอรป์ระเทศไทย และไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้จำก บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน  
2555  เพื่อใหบ้รกิำรสนิเช่ือเช่ำซือ้ในผลติภณัฑต์ำ่งๆ ภำยใต ้แบรนดซ์ิงเกอร ์ อีกทั้งยงัสำมำรถที่จะขยำยธุรกิจเช่ำซือ้ไป
ยงัสนิคำ้ภำยใตย้ี่หอ้อื่นๆ ส ำหรบักลุม่ลกูคำ้ทัง้ภำยในกลุม่ธุรกิจซิงเกอร ์และลกูคำ้ทั่วไป รวมถึงกำรขยำยตวัไปยงัธุรกิจ
กำรใหส้นิเช่ือตำ่งๆ ในอนำคต เพื่อควำมเติบโตที่ยั่งยืน 

เมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติใหด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท จำกเดิม 
บรษัิท ซิงเกอร ์ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จ ำกดั เปลีย่นช่ือบรษัิทเป็น  บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั (SGC) ทัง้นีบ้ริษัทไดท้ ำ
กำรเปลีย่นแปลงเฉพำะช่ือนิติบคุคลเทำ่นัน้ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ำรคดัเลือกลกูคำ้ที่มีคณุภำพและมีมำตรกำรใหส้ินเช่ือที่ดี บริษัทจึงเขำ้เป็นสมำชิกกบั บริษัท ขอ้มูล
เครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั เต็มรูปแบบเมื่อวนัท่ี  23  มกรำคม  2556  ท ำใหส้ำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบเครดิตลกูคำ้ไดท้ัง้
บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล 

 
SGC มีกลยุทธห์ลกัในการด าเนินธุรกิจ คือ 
1. ยดึลกูคำ้เป็นจดุศนูยก์ลำง (Customer Centric) ท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และน ำเสนอ

สนิเช่ือที่มีเง่ือนไขตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้อยำ่งแทจ้รงิ  
2. เป็นท่ีหนึง่ในใจลกูคำ้ (Top of Mind) โดยมุง่เนน้ท่ีคณุภำพของบคุลำกร สรำ้งทมีงำนท่ีมีจิตใจรกักำร

บรกิำร (Service Mind) เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัประสบกำรณท์ี่ดีที่สดุ และบอกตอ่ๆ กนั 
3. ไมแ่ขง่ขนัดำ้นรำคำ 
4. ดแูลคณุภำพลกูหนีอ้ยำ่งใกลชิ้ด และก ำหนด Target NPL ส ำหรบัแตล่ะผลติภณัฑ ์

 

SGC ให้บริการสนิเชือ่แก่กลุ่มลูกค้ารายยอ่ย และกลุ่มลกูค้าผู้ประกอบการโดยมี 3 ผลิตภณัฑ ์ดังนี ้

1. สินเชือ่เช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  (SINGER Hire Purchase) 
SGC เป็นผูใ้หบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและเครื่องใชใ้นครวัเรือนแก่ลกูคำ้ที่ซือ้ผลิตภณัฑ ์ซิง
เกอร ์และผลติภณัฑท์ี่ขำยผ่ำน บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย โดยลกูคำ้ที่มีควำมประสงคจ์ะซือ้สินคำ้แบบ
ผอ่นช ำระ จะท ำสญัญำเป็นลกูหนีเ้ช่ำซือ้ของ SGC  
ลกูคำ้ที่ไดร้บัพิจำรณำสนิเช่ือ จะตอ้งผำ่นเกณฑท์ี่บรษัิทก ำหนด โดยมีระยะเวลำกำรผ่อนตัง้แต่ 12 – 36 
เดือน  
 
สนิคำ้และบรกิำรแบง่ออกเป็น  3  กลุม่หลกั คือ 

a) เครือ่งใชไ้ฟฟำ้และเครือ่งใชใ้นครวัเรอืน (Home Appliances) ไดแ้ก่ ตูเ้ย็น เครือ่งซกัผำ้ 
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โทรทศัน ์เครือ่งกรองน ำ้ เป็นตน้ 
b) เครือ่งใชไ้ฟฟำ้เชิงพำณิชย ์(Get Rich) ไดแ้ก่ ตูน้  ำ้มนัหยอดเหรยีญ ตูแ้ช่ เครือ่งซกัผำ้หยอด

เหรยีญ เครือ่งท ำกำแฟ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ 
c) โทรศพัทม์ือถือ (Mobile Phone) 

ลกูคำ้กลุม่เปำ้หมำย 
ลกูคำ้กลุม่เปำ้หมำยของสนิคำ้ประเภท Home Appliances และ Mobile คือ ลกูคำ้รำยยอ่ยทั่วประเทศ 
ที่ตอ้งกำรซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟำ้และโทรศพัทม์ือถือ แบบเงินผอ่นท่ีคำ่งวดไมส่งูและมกีำรบรกิำรท่ีเป็นกนัเอง 
โดยลกูคำ้สว่นใหญ่จะเป็นผูม้ีรำยไดน้อ้ยหรอืเกษตรกรที่ไมม่ีเอกสำรทำงดำ้นกำรเงินและอำจไมม่โีอกำส
เขำ้ถงึสนิเช่ือของสถำบนักำรเงิน 
ลกูคำ้กลุม่เปำ้หมำยของสนิคำ้เชิงพำณิชย ์(Get Rich) คือผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้ในชมุชน อำทิ รำ้นขำยของ
ช ำ รำ้นอำหำร หอพกั และผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ทีต่อ้งกำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่พนกังำนและ
ลกูจำ้ง 
ช่องทำงในกำรบรกิำร และกระบวนกำรขำย 
SGC น ำเสนอสนิเช่ือผำ่นทำงตวัแทนขำยของ บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ซึง่กระจำยอยูแ่หลง่ชมุชนทั่ว
ประเทศ เมื่อลกูคำ้ประสงคจ์ะซือ้สนิคำ้ดว้ยเงินผอ่น ทำงตวัแทนขำยจะน ำเสนอสนิเช่ือและเง่ือนไขตำ่งๆ 
พรอ้มกบัน ำเสนอเอกสำรใหศ้นูยอ์นมุตัิเป็นผูพ้ิจำรณำ เมื่อไดร้บัอนมุตัิสนิเช่ือแลว้ ลกูคำ้จะมีสถำนะเป็น
ลกูหนีเ้ช่ำซือ้และผอ่นช ำระกบั SGC 
Farmer Model 
ตัง้แตเ่ดือน มีนำคม 2561 เป็นตน้มำ บรษัิทไดป้รบักระบวนกำรขำยเป็นระบบที่ผูข้ำยสนิคำ้เป็นผูด้แูล
และรบัผิดชอบกำรเก็บเงินของบญัชีที่ขำย หรอืเรยีกวำ่ Farmer Model ภำยใตร้ะบบกำรขำยใหมน่ี ้
ผูข้ำยจะมีหนำ้ที่ตดิตำมและเก็บคำ่งวดจำกลกูคำ้บญัชีที่ตนเองขำยหรอืติดตำมและใหล้กูคำ้จ่ำยคำ่งวด
ตำมช่องทำงรบัช ำระตำ่งๆ โดยผูข้ำยที่เก็บคำ่งวดจำกลกูคำ้จะตอ้งน ำสง่เงินเขำ้สว่นกลำงผำ่นระบบ
แอปพลเิคชั่น โมบำยแบงคกิ์ง้ของสถำบนักำรเงินตำ่งๆ และรำยงำนกำรน ำสง่เงินผำ่นแอปพลเิคชั่นของ
บรษัิท ภำยในสิน้วนัของแตล่ะวนั ผลตอบแทนของผูข้ำยภำยใตร้ะบบใหมจ่ะแปรผนัตำมคณุภำพ ของ
ลกูหนีบ้ญัชีที่ตนเองรบัผิดชอบดแูล ซึง่ตำ่งจำกระบบกำรขำยก่อนหนำ้นี ้ ที่ผูข้ำยไดร้บัผลตอบแทนจำก
กำรขำยเพยีงอยำ่งเดียวโดยไมต่อ้งค ำนงึถงึคณุภำพของลกูหนี ้
กำรพิจำรณำสนิเช่ือ  
สนิเช่ือเชำ่ซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ จะไดร้บักำรพิจำรณำผำ่นทำงศนูยอ์นมุตัิที่กระจำยอยูท่ั่วประเทศ โดยมี
คณะกรรมกำรเฉพำะคอยดแูลก ำกบัเรือ่งนโยบำยเครดติ วิธีปฏิบตัิของศนูยอ์นมุตัิและกำรอบรมตวัแทน
ขำย (Credit Operation Committee and Branch Operation Committee) 
 

2. สินเชือ่จ าน าทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน (HP / Leasing) และแบบไม่โอนเล่มทะเบียน 
(Automobile Title-Backed Loan)  
SGC ใหบ้รกิำรสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทัง้แบบโอนเลม่ทะเบียน (HP/Leasing) และแบบไมโ่อนเลม่
ทะเบียน (Automobile Title-Backed Loan) ภำยใตช่ื้อ “รถท ำเงิน” โดยไดเ้ริม่ใหบ้รกิำรตัง้แตเ่ดือน
มิถนุำยน 2560  
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นโยบายการด าเนนิธุรกิจ 
นโยบำยหลกัของ “รถท ำเงิน” คือ กำรเป็นท่ีหนึง่ในใจของผูป้ระกอบกำรเอสเอ็มอี ที่ตอ้งกำรบรกิำร
สนิเช่ือที่ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของธุรกิจอยำ่งแทจ้รงิ โดยทีมงำนที่มีควำมเช่ียวชำญดำ้นผลติภณัฑ์
สนิเช่ือ มุง่เนน้กำรใหบ้รกิำรที่เป็นเลศิ และรวดเรว็ 
 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการแข่งขนั 
1. ลกูคำ้ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ ประเภทบคุคลธรรมดำ และนิติบคุคล  

ผลติภณัฑห์ลกัที่น ำเสนอ คือ สินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบไมโ่อนเลม่ทะเบียน วงเงิน 10 - 30 ลำ้นบำท 
กลยุทธใ์นการแข่งขนั 
- พิจำรณำจดัสนิเช่ือใหเ้หมำะสมและตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้แตล่ะรำย 
(Customization)  
- ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและและกำรโอนเงิน 
- ใหบ้ริกำรโดยผูจ้ัดกำรเขตและทีมผูจ้ัดกำรธุรกิจสมัพันธ์ที่มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะในกำร
ใหบ้ริกำรผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ เนน้ควำมชัดเจนกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ ์และกำรใหข้้อมูลที่
ตรงไปตรงมำ เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจแก่ลกูคำ้ 
 

2. ลกูคำ้ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำง ประเภทบคุคลธรรมดำ และนิติบคุคล 
ผลิตภณัฑห์ลกัที่น  ำเสนอคือ สินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถแบบทัง้แบบโอนเลม่ทะเบียนและไม่โอนเล่ม
ทะเบียน วงเงิน 3 - 10 ลำ้นบำท 
กลยุทธใ์นการแข่งขนั 
- พิจำรณำจดัสนิเช่ือใหเ้หมำะสมและตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
- ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและกำรโอนเงิน 
- ใหบ้ริกำรโดยผูจ้ดักำรสำขำและทีมผูจ้ัดกำรธุรกิจสมัพนัธ์ที่มีควำมรูด้ำ้นสินเช่ือ สำมำรถให้
ค ำแนะน ำเก่ียวกบัผลติภณัฑท์ี่เหมำะสมกบัลกูคำ้ไดช้ดัเจน ตรงไปตรงมำ 
 

3. ลกูคำ้ผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็ และลกูคำ้รำยยอ่ย ประเภทบคุคลธรรมดำ 
ผลิตภัณฑ์หลักที่น  ำเสนอคือ สินเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่มทะเบียนและไม่โอนเล่ม
ทะเบียน วงเงิน 5 หมื่นบำท -  3 ลำ้นบำท 
กลยุทธใ์นการแข่งขนั 
- ควำมรวดเรว็ในกำรบรกิำร กำรพิจำรณำอนมุตัิและกำรโอนเงิน 
- ใหบ้รกิำรโดยผูจ้ดักำรธุรกิจสมัพนัธท์ี่มีควำมรูด้ำ้นสนิเช่ือสำมำรถใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบั

ผลติภณัฑท์ี่เหมำะสมกบัลกูคำ้ไดช้ดัเจน ตรงไปตรงมำ 
- Push Marketing – ใหบ้รกิำรลกูคำ้ถงึสถำนท่ี 
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ช่องทำงในกำรบรกิำร และกระบวนกำรขำย 
ทีมผูจ้ัดกำรธุรกิจสมัพนัธ์ของรถท ำเงินประจ ำอยู่ออฟฟิศ 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใหส้ำมำรถบริกำร
ลกูคำ้ไดท้ั่วถึงทกุจงัหวดั ยกเวน้ 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้
 
ปัจจบุนับรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ไดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบั
ดแูลของกระทรวงกำรคลงั ซึ่งจะท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำบริษัทจะมีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม สอดคลอ้ง
กบัขอ้ก ำหนดของธนำคำรแหง่ประเทศไทยวำ่ดว้ยกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้อยำ่งเป็น
ธรรม (Market Conduct) 
 

3. สินเชือ่เช่าซือ้เคร่ืองจักรใหม่ ( Captive Finance) 
โมเดลกำรด ำเนินธุรกิจ 
SGC ใหบ้รกิำรสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งจกัรใหมแ่ก่ลกูคำ้ผูซ้ือ้เครือ่งจกัรกบัผูผ้ลติและผูน้  ำเขำ้ (Dealer) ที่
เป็นพนัธมิตรกบั SGC และมีกำรลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงซึง่มเีง่ือนไขหลกัในกำรรบัซือ้เครือ่งจกัรคนื ใน
กรณีที่ผูเ้ช่ำซือ้ผิดนดัช ำระหรอืไมส่ำมำรถช ำระตอ่ได ้ 
ลกูคำ้กลุม่เปำ้หมำย 
ลกูคำ้กลุม่เปำ้หมำยของ Captive Finance แบง่ออกเป็น 2 ระดบัคือ 
1. ระดบั Dealer 

Dealer กลุม่เปำ้หมำยของ SGC คือผูผ้ลติและผูน้  ำเขำ้เครือ่งจกัรชัน้น ำในอตุสำหกรรมตำ่งๆ อำทิ
เช่น อตุสำหกรรมโลหะ อตุสำหกรรมสิง่พิมพ ์และอตุสำหกรรมเครือ่งจกัรปักขนำดใหญ่ เป็นตน้ 

2. ระดบั ผูเ้ช่ำซือ้  
ลกูคำ้ผูเ้ช่ำซือ้กลุม่เปำ้หมำย คือลกูคำ้บคุคลและนิติบคุคลที่ไดร้บักำรคดัเลอืกจำก Dealer 
พนัธมิตร วำ่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจโดยใชเ้ครือ่งจกัรของ Dealer นัน้ โดยทำง SGC จะ
ด ำเนินกำรพิจำรณำสนิเช่ือตำมเกณฑข์องบรษัิทอีกครัง้หนึ่ง 
 

 บริษัท เอสจี เซอรว์ิสพลัส จ ากัด (SGS)  
บริษัท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกัด ถือหุน้ 99.88% โดย บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย เริ่มเปิดด ำเนินกำร เมื่อวนัที่ 7 

กนัยำยน 2555 โดยใชช่ื้อว่ำ บริษัท ซิงเกอรเ์ซอรว์ิสพลสั จ ำกดั (SSPL) ทะเบียนเลขที่ 0105504001951 บริษัทมีทนุจด
ทะเบียนทัง้สิน้ 5 ลำ้นบำท ตัง้อยู่ที่ 8 หมู่ 4 ถนนสำมโคก-เสนำ ต ำบลบำงนมโค อ ำเภอเสนำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
13110  ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรบริกำรติดตัง้ ซ่อมบ ำรุงรกัษำเครื่องใชไ้ฟฟ้ำทกุชนิด ทุกยี่หอ้ พรอ้มทัง้จดัจ ำหน่ำยอะไหล ่
ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ทัง้นีบ้ริษัท มีจุดมุ่งหมำยในกำรบริกำรที่เป็นหนึ่ง 
เปรียบเสมือนช่ำงขำ้งบำ้นคณุ และเมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติใหด้  ำเนินกำรจดทะเบียน
เปลี่ยนช่ือบริษัท จำกเดิม บริษัท      ซิงเกอรเ์ซอรว์ิสพลสั จ ำกดั (SSPL) เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอรว์ิสพลสั 
จ ำกดั (SGS) ทัง้นีบ้รษัิทไดท้ ำกำรเปลีย่นแปลงเฉพำะช่ือนิติบคุคลเทำ่นัน้ 

ปี 2561 กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในเชิงรุกเนน้กำรใหบ้ริกำรที่รวดเร็ว ภำยใตก้ำรลงทนุระบบโปรแกรม
ใหม่ ที่สำมำรถตรวจสอบงำนไดท้กุสถำนะและทนัที (Real Time) มีกำรสรำ้งระบบรองรบังำนบริกำรและอะไหล ่เพื่อให้
สอดคลอ้งกับกำรบริกำร พรอ้มขยำยเครือข่ำยงำนบริกำรไปยงัโครงกำรใหญ่ งำนประมูลภำครฐั โรงงำน โรงแรม และ รี
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สอรท์ตำ่งๆ ทัง้นีบ้รษัิท ฯ ไดเ้พิ่มช่องทำงกำรจดัหำรำยไดบ้ริกำรแนวทำงใหม่ เช่น กำรให้บริกำรเดินสำยไฟในอำคำร, กำร
เดินสำย Lan, กำรเดินสำยโทรศพัท,์ งำนปรบัปรุงอำคำร และงำนบรกิำร set บธู รวมถึงวำงระบบกำรขำยอะไหลแ่ทซ้ิงเกอร ์
และอะไหลเ่ครือ่งใชไ้ฟฟำ้ทกุชนิด ทกุยี่หอ้       

 ในส่วนดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร บริษัทไดพ้ฒันำช่ำงใหไ้ดม้ำตรฐำนฝีมือแรงงำน หลักสตูรช่ำงไฟฟ้ำในอำคำร
ระดบั 1 และหลกัสตูรแอรพ์ำณิชยข์นำดเล็กระดบั 1 เพื่อใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำยของกรมพฒันำฝีมือแรงงำน กระทรวง
แรงงำนที่บงัคบัใช ้และมีกำรอบรมสินคำ้ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรสรำ้งช่ำงรุ่นใหม่ทดแทนช่ำงรุ่นเก่ำแบบประสำน
ต่อเนื่องโดยบริษัท  มีขอ้ตกลงกำรท ำสญัญำควำมร่วมมือกำรจดักำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี (MOU) กับ
สถำนศกึษำ ในสว่นของภำคกลำง และภำคใต ้

ในส่วนงำนบริกำรสำยด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนยก์ลำงกำรบริกำร และประสำนงำน โดยมีช่ำง
บรกิำรครอบคลมุทกุพืน้ท่ี และทกุจงัหวดั จ ำนวน 115 คน มีเครอืขำ่ยสำขำจำกบรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
กวำ่ 170 สำขำที่ใหก้ำรสนบัสนนุดำ้นงำนบรกิำรกบับรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั ไดอ้ยำ่งครอบคลมุทั่วถึง 

 

 บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ากัด (SGB) 
บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ำกดั ถือหุน้ 99.99% โดย บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย เริ่มเปิดด ำเนินกำร เมื่อวนัที่ 18 มิถนุำยน 
2528 โดยใชช่ื้อวำ่ บรษัิท ซิงเกอร ์(โบรคเกอร)์ จ ำกดั ประกอบธุรกิจนำยหนำ้ประกนัชีวิตและประกนัวินำศภยัโดยตรง โดย
ใชเ้ครือข่ำยตวัแทนจ ำหน่ำยของ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ เฉพำะที่มีใบอนุญำต
ตวัแทนเป็นผูข้ำยกรมธรรมใ์หแ้ก่ลกูคำ้ งำนประกนัชีวิตคงเหลือกำรสง่เบีย้ของผูเ้อำประกนัชีวิตที่ยงัมีผลบงัคบัในปัจจุบนั 
โดยผูเ้อำประกนัภยั ช ำระเบีย้ตรงเขำ้บรษัิทเมืองไทยประกนัชีวิต ส ำหรับงำนประกนัวินำศภยัรว่มกบับริษัทประกนัภยัที่เป็น
พนัธมิตร พฒันำรูปแบบผลติภณัฑ/์เง่ือนไขควำมคุม้ครองที่เหมำะสมสอดคลอ้งกบัรำคำเบีย้ประกนัภยั ของกลุม่ลกูคำ้ธุรกิจ
สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถของ บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั  

บรษัิท เอสจี โบรคเกอร ์จ ำกดั ไดด้  ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน เมื่อวนัที่ 18 ธนัวำคม 2558 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน
ที่ช ำระแลว้ทัง้สิน้  4  ลำ้นบำท  (จ ำนวนหุน้สำมญั 40,000 หุน้ หุน้ละ 100 บำท) โดยมี บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน)  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 และเมื่อวนัที่ 25 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติใหด้  ำเนินกำรจดทะเบียน
เปลีย่นช่ือบรษัิท จำกเดิม บรษัิท ซิงเกอร ์(โบรคเกอร)์ จ ำกดั เปลีย่นช่ือบริษัทเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ำกดั (SGB) ทัง้นี ้
บรษัิทไดท้ ำกำรเปลีย่นแปลงเฉพำะช่ือนิติบคุคลเทำ่นัน้ 

 

1.4  ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อยไดท้ ำกำรประกอบธุรกิจรว่มกบับริษัท เจมำรท์ จ ำกดั 

(มหำชน) และบรษัิทในเครอื ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยตรงของบริษัท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  โดยบริษัทจะท ำ
ธุรกิจดำ้นต่ำงๆ กับบริษัท เจมำรท์ จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมจ ำเป็นและสมควรโดยเป็นไปตำมกรอบกำรท ำงำนตำมที่
คณะกรรมกำรของบรษัิทก ำหนด เช่น กำรขำยสนิคำ้กลุม่โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี  โดยซือ้ผ่ำนบริษัท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน)  ใน
รูปแบบของสินคำ้ฝำกขำยและเป็นกำรรวมจ ำนวนกำรสั่งซือ้  เพื่อใหไ้ดร้ำคำดีที่สดุจำกผูผ้ลิตที่มีช่ื อเสียงดำ้นภำพลกัษณ ์
และคณุภำพ  เพื่อใหก้ำรขำยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีสำมำรถขยำยตวัไดม้ำกขึน้ในฐำนลกูคำ้ของบรษัิท และสำมำรถเพิ่มยอดขำย
ไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง สรำ้งควำมนำ่เช่ือถือใหก้บัสินคำ้ของบริษัท  อีกทัง้ไดม้ีกำรจำ้งบริหำรลกูหนี ้และติดตำมหนีก้บั บริษัท เจ
เอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกัด (มหำชน) ภำยใตส้ญัญำดงักลำ่วตกลงที่จะใหบ้ริหำรลกูหนีแ้ละติดตำมหนี ้ตำมแต่ที่
ประเภทของลูกหนีท้ี่จะตกลงกัน ในกำรนีก้ลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่ำยค่ำบริกำร ในอัตรำตำมที่ระบุในสญัญำ  สญัญำนีม้ี
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ระยะเวลำ 1 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่  29 กนัยำยน 2562 ถึงวนัที่ 28 กนัยำยน 2563 ซึ่งจดัท ำเป็นเอกสำรแนบทำ้ย
สญัญำ โดยใหใ้ชข้อ้ควำมในสญัญำเดิม รวมทัง้บรรดำเอกสำรแนบทำ้ยทัง้หมด ใหม้ีผลยึดถือบงัคบัต่อไปเช่นเดิม จนกว่ำ
จะมีกำรยกเลกิ หรอืครบก ำหนดสญัญำ 

 
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/Long Term Goal) 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) “บริษัท” เป็นผูจ้  ำหน่ำยผลิตภณัฑภ์ำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “ซิง
เกอร”์ เช่น จกัรเย็บผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้นต่ำงๆ นอกจำกนีย้งัจ ำหน่ำยสินคำ้เชิงพำณิชย ์เช่น ตูแ้ช่ เครื่องมือและ
อปุกรณท์ำงกำรเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์ตูเ้ติมน ำ้มนัแบบหยอดเหรียญ เครื่องท ำน ำ้หวำนเกล็ดหิมะเป็น
ตวัแทนจ ำหนำ่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ียี่หอ้ตำ่งๆ  ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ ทัง้แบบโอนเลม่ (HP/Leasing) 
และแบบไมโ่อนเลม่ (Automobile Title-Backed Loan)และสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งจกัรใหม ่(Captive Finance) เพื่อสนองตอบ
ตอ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งครอบคลมุ และขยำยฐำนกลุม่ลกูคำ้ใหม้ำกขึน้กวำ่เดิม เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงของกลุม่
ลกูคำ้เปำ้หมำยใหม้ีควำมหลำกหลำยในแตล่ะประเภทของลกูหนี ้ตลอดจนเพื่อเติบโตใหไ้ดเ้ปำ้หมำยที่บรษัิทวำงไว ้ 
โดยบรษัิทตัง้เปำ้รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2563 - 2565 เติบโตไมต่  ่ำกวำ่ 50%, 30%, 30% ตำมล ำดบั จำกปีก่อนหนำ้ จำก
กำรขยำยกำรเติบโตในธุรกิจหลกั และเดินหนำ้ขยำยธุรกิจแฟรนไชส ์หรอืสำขำยอ่ยลงไปในระดบัต ำบลตอ่เนื่อง ปัจจบุนั 
SINGER มีสำขำยอ่ยรวมกนัทัง้สิน้ 1,115 สำขำ ครอบคลมุ 763 ต ำบล จำก 475 อ ำเภอทั่วประเทศ ส ำหรบัธุรกิจสนิเช่ือ
จ ำน ำทะเบียนรถ ยงัคงเป็นธุรกิจดำวรุง่ที่จะเขำ้มำเสรมิกำรเติบโตให ้SINGER แข็งแกรง่ ทัง้ในแง่ของกำรสรำ้งยอดขำย และ
ก ำไรท่ีดี เตรยีมออกผลติภณัฑใ์หม ่จดัทพัทีมขำยบกุตลำดทั่วประเทศ หลงัไดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่น
บคุคล (Personal – Loan) จำก ธนำคำรแหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูจ้  ำหน่ำยผลิตภณัฑภ์ำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “ซิงเกอร”์ เช่น 
จักรเย็บผำ้ เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบำ้นต่ำงๆ นอกจำกนีย้ังจ ำหน่ำยสินคำ้เชิงพำณิชย ์เช่น ตูแ้ช่ เครื่องมือและอุปกรณ์
ทำงกำรเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน ำ้มนัแบบหยอดเหรียญ และเครื่องท ำน ำ้หวำนเกล็ดหิมะ เพื่อ
สนองตอบต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครอบคลมุ และหลำกหลำยทัง้กลุ่มลกูคำ้บำ้น และกลุ่มลกูคำ้เชิงพำณิชย ์   

กำรขำยแบบเช่ำซือ้โดยผ่ำนเครือข่ำยซิงเกอรม์ำกกว่ำ  5,000 คน กระจำยตำมสำขำมำกกว่ำ 167 สำขำทั่วประเทศ
ไทย ซึ่งถือว่ำบริษัทมีเครือข่ำยกำรกระจำยสินคำ้ จกัรเย็บผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้น และสินคำ้เชิงพำณิชยท์ี่ครอบคลมุไป
ทั่วทกุภำคในประเทศไทย 

ส ำหรบัสนิคำ้ซิงเกอรส์ำมำรถแบง่แยกเป็น 2 กลุม่ผลติภณัฑด์งันี ้:- 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่:- 
•    ผลติภณัฑจ์กัรเย็บผำ้ เช่น จกัรเย็บผำ้ เข็มจกัร น ำ้มนัหลอ่ลืน่อเนกประสงคช์นิดหยอด กรรไกร เป็นตน้ 
•    ผลิตภณัฑก์ลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้ำในครวัเรือน เช่น ตูเ้ย็น เครื่องซกัผำ้ เตำแก๊ส เครื่องปรบัอำกำศ เป็นตน้ 
•    ผลติภณัฑก์ลุม่ภำพ และเสยีง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) Smart TV และโฮมเธียเตอร ์เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์ได้แก่:- 
•   กลุม่สนิคำ้ส ำหรบัรำ้นคำ้ เช่น ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เครื่องดื่ม ตูแ้ช่เบียร ์ตูแ้ช่ไวน ์ ตูแ้ช่เบเกอรี่และเครื่องท ำน ำ้หวำน

เกลด็หิมะ  
•   กลุม่สินคำ้หยอดเหรียญ เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์ตูเ้ติมน ำ้มนัแบบหยอดเหรียญ ตูน้  ำ้ดื่มหยอด

เหรยีญ เป็นตน้ 
•    สนิคำ้เครือ่งมือทำงกำรเกษตร เช่น เครือ่งสบูน ำ้ และเครือ่งสขีำ้ว 

เมื่อวนัที่ 5 มิถนุำยน 2558 บริษัทไดม้ีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้ใหญ่รำยเดิม คือ SINGER 
(Thailand) B.V. ที่ถือหุน้ 40% ไดข้ำยหุน้ท่ีถืออยูอ่อกไปทัง้หมด และมีบรษัิท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ป็น  ผูถื้อหุน้ใหญ่
รำยใหมโ่ดย มีสดัสว่นกำรถือหุน้ 24.99% และปรบัเปลีย่นเป็นถือหุน้ 30.26% ภำยหลงัที่บรษัิทไดม้ีกำรประกำศเพิ่มทนุในปี 
2562 ในปี 2559 บรษัิทไดน้ ำโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี เขำ้มำจ ำหนำ่ยในช่องทำงกำรจ ำหนำ่ยของบรษัิท ทัง้ในรูปแบบกำรขำยผ่ำน
หนำ้รำ้นซิงเกอร ์และกำรขำยผ่ำนเครือข่ำยรำ้นซิงเกอรท์ั่วประเทศในรูปแบบ Direct Sales ซึ่งบริษัทไดม้ีกำรปรบัเปลี่ยน
วิธีกำรขำย กำรกระจำยสนิคำ้ และกำรเก็บเงินใหมใ่หส้อดคลอ้งและรองรบักำรจ ำหนำ่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีที่แตกตำ่งจำกกำร
ขำยเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ที่เป็นธุรกิจหลกัของบรษัิท 

นอกจำกนีบ้รษัิท ยงัไดร้บัประโยชนจ์ำกธุรกิจบรหิำรหนีข้องบรษัิท เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) 
ในกำรบรหิำรลกูหนีเ้ช่ำซือ้ และตำมเก็บหนีค้ำ้งช ำระของบรษัิทอีกดว้ย 

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งในครัง้นี ้เป็นจุดเปลี่ยนที่ส  ำคญัอีกจุดหนึ่งของซิงเกอรใ์นประเทศไทย เป็นกำรผนึก
ก ำลงักบัผูถื้อหุน้รำยใหม ่น ำจดุแข็งของทัง้ 2 ฝ่ำยมำรวมกนัเพื่อขยำยฐำนธุรกิจเพื่อรองรบักำรเติบโตในอนำคต  

 ดงันัน้กำรจดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้ของบริษัทนบัตัง้แต่ช่วงครึง่ปีหลงัปี 2558 เป็นตน้มำ ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมที่จดั
จ ำหนำ่ยภำยใตผ้ลติภณัฑภ์ำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ "ซิงเกอร"์ ในระบบเงินสด และระบบเงินผอ่น แบง่กลุม่สนิคำ้ออกเป็น 3  
กลุม่หลกั คือ จักรเย็บผำ้ ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้ำในบำ้น และผลิตภณัฑเ์ชิงพำณิชย ์และที่เพิ่มเติมเขำ้มำคือผลิตภณัฑ์
ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้อื่นๆ เช่น โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทัง้อปุกรณเ์สรมิตำ่งๆ  
 บริษัทใหเ้ช่ำซือ้ผ่ำนทำง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ซึ่ง บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 กำร
ขำยของบรษัิท เป็นรูปแบบกำรขำยตรงผำ่นเครอืขำ่ยรำ้น/สำขำ  พนกังำนขำยของบรษัิท และผำ่นผูแ้ทนจ ำหนำ่ยซึง่กระจำย
อยู่ทั่วประเทศ สินค้ำส่วนใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์จ ำหน่ำย บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
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Manufacturer) โดยกำรสั่งใหผู้ผ้ลติภำยในประเทศผลติใหเ้กือบทัง้หมด 
 
โครงสร้างรายได้  
 
โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกงบกำรเงิน (รวมดอกเบีย้รบัฯ) ของบรษัิทตำมสว่นงำนทำงภมูิศำสตร ์และสำยผลติภณัฑแ์บง่ไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 
มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 

แยกตามผลิตภณัฑ ์
2562/2019 % 2561/2018 

 
% 2560/2017 

 
% 

เครือ่งซกัผำ้ / Washing Machine 326,843 14 292,738 12 151,549 8 
ตูเ้ย็น / Refrigerator 206,631 9 224,038 9 121,679 6 
ตูแ้ช่ / Freezer 364,154 16 306,290 12 221,140 11 
โทรทศัน ์/ Television 326,995 14 528,652 21 168,317 9 
จกัรเย็บผำ้ / Sewing Machine 31,400 2 185,020 7 45,837 2 
เครือ่งปรบัอำกำศ / Air Conditioner 284,852 13 221,955 9 249,328 12 
ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์อืถือ / ATVM 120,934 5 230,174 9 367,498 18 
ตูเ้ติมน ำ้มนัแบบหยอดเหรยีญ / Petrol 
Vending Machine 

220,914 10 114,104 5 227,418 11 

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี / Mobile Phone 31,077 1 226,738 9 240,380 12 
รวมมลูคำ่กำรจ ำหนำ่ยในประเทศ 1,913,800 84 2,329,709 93 1,790,146 89 

ผลติภณัฑอ์ื่นในประเทศ 368,985 16 193,930 7 220,941 11 

มูลค่าการจ าหนา่ยต่างประเทศ - - - - - - 

รวมรายได้จากการขายและดอกเบีย้รับฯ   2,283,785 100 2,523,639 100 2,011,087 100 

 
 
หมายเหตุ     บรษัิทด ำเนินธุรกิจขำยสนิคำ้ในสว่นงำนทำงธุรกิจเดียว และด ำเนินธุรกิจในสว่นงำนทำงภมูิศำสตรเ์ดียวคือ ใน
ประเทศไทย  
ดงันัน้จงึมิไดม้กีำรเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมสว่นงำน 
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โครงสร้างรายได้บริษัทยอ่ย  

ประเภทธุรกิจ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การ
ถอืหุ้น
ของ
บริษัท 

ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 % 

รายได้จากการขาย  
บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย (STL) STL 100.00 

1,529,385 58.6 1,876,283 65.0 1,375,775 58.2 

ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อนช าระ 
 

      
  

- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 753,400 28.9 647,356 22.4 635,312 26.9 
- บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  (STL) STL 100.00 - - - - - - 
รายได้จากธุรกิจบริการ 
- บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย (STL) STL 100.00 

66,003 2.6 80,777 2.8 192,646 8.2 

- บจก. เอสจี เซอรว์ิสพลสั (SGS) SGS 99.88 8,516 0.3 17,951 0.6 16,799 0.7 
รายได้จากนายหน้าประกนัชีวติ 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร ์(SGB) SGB 99.99 

3,160 0.1 5,178 0.2 3,396 0.1 

รายได้อื่นๆ 
 

      
  

- บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  (STL) STL 100.00 37,003 1.4 126,126 4.4 52,745 2.2 
- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 206,967 7.9 128,862 4.5 83,978 3.6 
- บจก. เอสจี เซอรว์ิสพลสั (SGS) SGS 99.88 5,875 0.2 5,259 0.2 2,622 0.1 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร ์(SGB) SGB 99.99 58 0.0 232 0.0 132 0.0 

รวม 2,610,367 100.0 2,888,024 100.0 2,363,405 100.0   

 

2.2 ตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั  

บรษัิทใชก้ลยทุธก์ำรขำยตรงในระบบเช่ำซือ้ควบคู่ไปกบักำรขำยเงินสด ทัง้นีก้ำรขำยแบบเช่ำซือ้ด ำเนินไปภำยใตก้ำร
ควบคมุที่รดักมุโดยสม ่ำเสมอเพื่อใหม้ีหนีเ้สยีนอ้ยที่สดุ  สนิคำ้ที่บรษัิทจ ำหนำ่ยเป็นสนิคำ้ที่มีคณุภำพเทำ่เทียมหรอืดีกวำ่เมื่อ
เทียบกบัสนิคำ้ของผูผ้ลติรำยอื่นๆ รำคำจ ำหน่ำยเงินสดของสินคำ้ใกลเ้คียงกบัสินคำ้ยี่หอ้อื่น โดยกลุม่ลกูคำ้ของบริษัทเป็น
ลกูคำ้ในกลุม่ประชำชนตำมตำ่งจงัหวดั โดยบรษัิทไดแ้บง่ระบบกำรขำยของบรษัิทออกเป็น 2 ระบบ ดงันี ้

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบกำรขำยผำ่นเครอืขำ่ยพนกังำนขำยของซิงเกอร ์ 
2. ระบบขำยสง่ เป็นกำรขำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย ตลอดจนกำรขำยแบบ Group Sales โดยเนน้สินคำ้จกัรเย็บผำ้ 

พรอ้มอปุกรณต์อ่พว่ง  สนิคำ้กลุม่ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เครือ่งดื่ม ตูแ้ช่ไวน ์และเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ขนำดเลก็ภำยในบำ้น 

ทำงดำ้นกลยุทธส์  ำหรบัผลิตภณัฑใ์นกลุม่สินคำ้หลกั เช่น  เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้น โดยเฉพำะเครื่องใชไ้ฟฟ้ำประเภท
ตูเ้ย็น และโทรทศัน ์ซึง่มีอตัรำกำรครอบครองสงู และตลำดมีอตัรำกำรเติบโตนอ้ย บริษัทไดใ้ชก้ลยทุธใ์นกำรเทิรน์เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
เก่ำทกุประเภท ทกุยี่หอ้ เพื่อขยำยตลำด และเพิ่มยอดกำรขำยใหส้งูขึน้ ซึ่งกลยทุธน์ีบ้ริษัทยงัไดค้รอบคลมุไปถึงเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
เกือบทกุประเภทอีกดว้ยเช่น เครือ่งซกัผำ้  ตูแ้ช่  ตูแ้ช่แข็ง ประกอบกบักำรออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
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ลกูคำ้ และปรบัปรุงคณุภำพของสนิคำ้ใหด้ีอยำ่งตอ่เนื่อง 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัไดน้ ำสินคำ้ใหม่ๆ เพื่อขยำยตลำดใหค้รอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยที่เป็นผูป้ระกอบกำรพำณิชย ์เช่น รำ้น 
โชห่วย รำ้นคำ้ปลีก รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ หอพกั อพำรท์เมนทใ์หม้ำกขึน้อีกดว้ย เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์ตูเ้ติม
น ำ้มันหยอดเหรียญ และเครื่องท ำน ำ้หวำนเกล็ดหิมะ เพื่อช่วยยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และเพิ่มรำยไดใ้หก้ับ
ผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ย 

 

กลยุทธด์้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 บริษัทขำยสินคำ้ผ่ำนรำ้นสำขำของบริษัท ซึ่งมีจ ำนวนกว่ำ 167 สำขำทั่วประเทศ มีเครือข่ำยพนกังำนขำยกว่ำ 
5,000 คน บริษัทมีกำรฝึกอบรมพนกังำนขำยใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในผลิตภณัฑเ์ป็นอย่ำงดี ซึ่งพนกังำนขำยเหลำ่นีเ้ป็น
ก ำลงัส ำคญัในกำรขยำยตลำดของบรษัิท ประมำณรอ้ยละ 90 ของยอดขำยเป็นกำรขำยแบบเช่ำซือ้ โดยบรษัิทใหเ้ช่ำซือ้ผำ่น
บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่ บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย ถือหุน้รอ้ยละ 99.99   
 ส ำหรบักำรควบคมุคณุภำพของบญัชีเช่ำซือ้ บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั มีกำรตรวจสอบทัง้ก่อน และภำยหลงั
กำรขำย โดยจดัใหม้ีศนูยพ์ิจำรณำสนิเช่ือ (Credit Control Office) เพื่อตรวจสอบ และอนมุตัิสนิเช่ือลกูคำ้ก่อนกำรขำย ทัง้นี ้
กำรพิจำรณำสินเช่ือลกูคำ้นัน้จะพิจำรณำทัง้จำกฐำนขอ้มูลภำยในบริษัท และตรวจสอบกบับริษัทขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ 
จ ำกดั (National Credit Bureau)  และกำรตรวจสอบภำยหลงักำรขำยนัน้ผูต้รวจสอบบญัชี (Account Checker) จะท ำ
หนำ้ที่เป็นผูต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของบญัชีเช่ำซือ้และขอ้มูลสินเช่ือว่ำถูกตอ้งตำมที่ไดอ้นุมตัิไปหรือไม่โดยกำรไปตรวจ
เยี่ยมผูเ้ช่ำซือ้ถึงบำ้นทกุบญัชี ปัจจบุนับรษัิทมีผูต้รวจสอบบญัชีกว่ำ 100  คน  รบัผิดชอบตรวจสอบบญัชีเช่ำซือ้ทั่วประเทศ 
ภำยใตก้ำรควบคมุและตรวจสอบของฝ่ำยสนิเช่ือ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

แนวโนม้ภำพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 คำดลดลงจำกปี 2562 โดยคำด GDP ลดลงประมำณ 2% (อำ้งอิงจำก
บทควำมเผยแพรข่องธนำคำรแหง่ประเทศไทย) อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรไวรสัโคโรนำ่ สำยพนัธใ์หมท่ ำใหเ้ศรษฐกิจภำคกำร
ทอ่งเที่ยวรวมถึงกำรสง่ออกชะงกั และลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ซึง่อำจจะกระทบจำกสถำนกำรภยัแลง้ รวมถึงควำมลำ่ชำ้จำก 
พรบ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รวมถึงอปุกรณร์วมและสนิคำ้ที่น ำเขำ้จำกประเทศจีนซึ่งมีปัญหำกำรชะลอกำรสง่สินคำ้
เนื่องจำกปัญหำของก ำลงัขำดแคลนแรงงำนในกำรผลิตจำกประเทศจีนในช่วงที่มีกำรแพรร่ะเบิดของไวรสัโคโรน่ำสำยพนัธ์
ใหม ่

 

ธุรกิจเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ในธุรกิจแบบเช่ำซือ้มีสว่นแบง่ตลำดในประเทศอยู ่ 2 กลุม่หลกัๆ ซึง่ทัง้สองกลุม่มีฐำนลกูคำ้ และลกัษณะที่ตำ่งกนั 
กลุ่มแรกมีผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บมจ.อยุธยำ แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส  (กรุงศรีเฟิรส์ชอ้ยส)์ และ 

บมจ. อิออน  ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์  ซึ่งผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยนัน้  นอกเหนือจำกกำรใหบ้ริกำรธุรกิจเช่ำซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
แลว้ยงัมีบริกำรสินเช่ือเช่ำซือ้สินคำ้อีกหลำยประเภท เช่น อุปกรณส์ื่อสำร เครื่องใชส้  ำนกังำน  เฟอรน์ิเจอร ์ รถจักรยำนยนต ์ 
และรถยนต ์เป็นตน้ แตม่ีรูปแบบกำรปลอ่ยสนิเช่ือเช่ำซือ้โดยผำ่นรำ้นคำ้ตวัแทน 

กลุม่ที่สองซึง่จะมุง่เนน้ในดำ้นสนิคำ้ที่มีอำยกุำรใชง้ำนยำวนำน และสินคำ้จ ำพวกเครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้น ปัจจุบนั
คงมีเพียง บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่ำนัน้ที่ยงัด ำเนินธุรกิจกำรขำยตรงแบบเช่ำซือ้ผ่ำนทำงรำ้นสำขำ และ 
พนกังำนขำยของบรษัิทเอง  



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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  จำกกำรที่เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ภำยในบำ้นอนัไดแ้ก่ โทรทศัน ์และตูเ้ย็น ซึง่ถือเป็นสนิคำ้ที่มีสดัสว่นกำรครอบครองที่สงู   จึง
ท ำใหก้ำรเพิ่มยอดขำยเป็นไปไดย้ำก แต่ผูบ้ริหำรของบริษัทกลบัมองว่ำสำมำรถที่จะเพิ่มยอดขำยไดด้ว้ยกำรน ำหลกักำรตลำด
ของสนิคำ้ทดแทน (Replacement Market) โดยอำศยักลยทุธแ์ลกซือ้ (Trade-in) สินคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้นของลกูคำ้ทกุ
ชนิดทกุยี่หอ้มำแลกกบัสินคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำใหม่ของซิงเกอรพ์รอ้มกบัเง่ือนไขรบัสว่นลดระหว่ำง 1,000 – 5,000 บำท พรอ้มทัง้
กำรผอ่นสบำยๆ และกำรบริกำรอย่ำงยอดเยี่ยมกบัรำ้นสำขำซิงเกอรท์ี่มีอยู่ทั่วประเทศ  เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยของบริษัทในกำร
ขยำยตลำดของสนิคำ้ทกุชนิดที่บรษัิทจดัจ ำหนำ่ย 

 

จักรเยบ็ผ้า 
  สนิคำ้อปุโภคบรโิภคหลำยประเภทที่ผลติใชใ้นชีวิตประจ ำวนั อำทิ เสือ้ กำงเกง กระโปรง กระเป๋ำ รองเทำ้ ผำ้ป ู   ที่
นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ลว้นแลว้แตใ่ชจ้กัรเย็บผำ้ในกำรผลติทัง้สิน้ จกัรเย็บผำ้จึงเป็นสินคำ้ที่ใชก้นัอย่ำงแพรห่ลำย ทัง้ในรูป
ของธุรกิจขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดยอ่ม รวมถึง จกัรเย็บผำ้ทั่วไปที่ส  ำหรบัใชภ้ำยในบำ้น ตลำดของจกัรเย็บผำ้สำมำรถ
แบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ้ำอุตสำหกรรมที่น  ำมำใช้ตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคในเชิง
อตุสำหกรรม และจกัรเย็บผำ้ธรรมดำที่น ำมำใชต้ดัเย็บภำยในครวัเรือน ส ำหรบัยี่หอ้ที่วำงจ ำหน่ำยอย่ำงแพรห่ลำยในตลำด
จกัรเย็บผำ้ในประเทศไทย ไดแ้ก่  ซิงเกอร ์ จำโนเม่  เอลวิร่ำ  บรำเดอร ์และจูกิ  ทั้งยงัมีจักรเย็บผำ้รำคำถูกที่น  ำเขำ้จำก
ประเทศจีนอีกหลำกหลำยยี่หอ้ที่เขำ้มำแขง่ขนักนัในธุรกิจนี ้  

เนื่องจำกจักรเย็บผำ้เป็นผลิตภณัฑท์ี่คงทน และมีอำยุกำรใชง้ำนยำวนำนพอสมควร ทัง้นีข้ึน้อยู่กับกำรใชง้ำนที่
เหมำะสมกบัจกัรเย็บผำ้แตล่ะประเภทดว้ย   ปัจจบุนัตลำดมีควำมตอ้งกำรซือ้จกัรเย็บผำ้มำกขึน้เนื่องดว้ยกำรน ำเทคโนโลยี
ที่ทนัสมยัเขำ้มำช่วยในกำรพฒันำผลติภณัฑจ์กัรเย็บผำ้ใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ จนกลำยเป็นจกัรเย็บผำ้คอมพิวเตอร ์ที่มี
รูปลกัษณส์วยงำม ทนัสมยั กะทดัรดั ใชง้ำนง่ำย สำมำรถประดิษฐ์งำนไดห้ลำกหลำยเหมำะกบัยคุสมยัที่ เปลี่ยนไปที่ก ำลงั
นิยมงำนประดิษฐ์ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั DIY (Do It Yourself) 

 

การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่ส าคัญ 

 ในประเทศไทยมีบรษัิทใหญ่ๆ ท่ีด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นกำรเงินใหก้บัผูบ้รโิภค (Consumer Finance) ที่ไมใ่ช่ธนำคำร 
(Non-bank) โดยที่มีบริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจทำงดำ้นบตัรเครดิต (Credit Card) อนัไดแ้ก่, บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั, 
บรษัิท บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน), บรษัิท เจเนอรลั คำรด์ เซอรว์ิสเซส จ ำกดั, บริษัท ซิตี ้คอนซูเมอร ์โปรดกัส ์สว่นบริษัท
ด ำเนินธุรกิจ Non-bank อนัไดแ้ก่ บริษัท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) (AEONTS), บริษัท อยุธยำ 
แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส จ ำกดั (Krungsri First Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่ บำย จ ำกดั (มหำชน) (Easy Buy) ซึ่งมุ่งเนน้
ในกำรท ำธุรกิจเช่ำซือ้ และสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) และ บริษัท    ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
(SINGER) ที่มุง่เนน้เฉพำะธุรกิจเช่ำซือ้ที่ไดด้  ำเนินธุรกิจมำตลอดระยะเวลำกวำ่ 130 ปี  
 บริษัทที่เป็น Non-bank ดงักล่ำวสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้ำหมำยของตนเอง  ดงัเช่น 
AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเนน้ธุรกิจทำงขำยแบบเช่ำซือ้และสินเช่ือสว่นบคุคล (Personal 
Loans) กบัลกูคำ้ที่มีประวตัิดี และมีรำยไดป้ระจ ำไม่นอ้ยกว่ำ 4,000 บำท ในขณะที่ SINGER จะมุ่งเนน้ไปในกลุม่ลกูคำ้ที่
อยูใ่นตำ่งจงัหวดั ซึง่สว่นใหญ่ประกอบธุรกิจกำรเกษตรอนัถือเป็นกลุม่ฐำนรำก  บรษัิทเหลำ่นีด้  ำเนินธุรกิจแบบขำยตรงซึง่น ำ
ตน้ทนุทำงกำรเงินพรอ้มคำ่ใชจ้่ำยของกำรใหบ้รกิำรก่อนและหลงักำรขำยมำรวมอยูใ่นอตัรำที่คิดกบัลกูคำ้ 
 กำรแขง่ขนัของบรษัิทในกลุม่เหลำ่นีจ้ะแตกตำ่งกนัโดยที่บริษัทในกลุม่แรก (AEONTS, KFC และ EASY BUY) จะ
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แขง่ขนักนัในเรือ่งของควำมรวดเรว็ในกำรอนมุตัิเครดิต และอตัรำดอกเบีย้ บรษัิทท่ีมีกลุม่ลกูคำ้เป็นเกษตรกรในชนบทจะแขง่
กนัในเรือ่งของกำรรกัษำควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัประชำชนในทอ้งถ่ิน และกำรเสนอบริกำรที่ดีทัง้ก่อนกำรขำย และหลงักำรขำย 
ยิ่งไปกว่ำนัน้กำรใหบ้ริกำรกำรขำยตรงที่ใหก้ับลกูคำ้ก็จะตอ้งค ำนึงถึงประโยชนข์องลกูคำ้โดยกำรน ำเสนอบริกำร และ
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  
 

2.3   การจัดหาผลิตภณัฑห์รือการบริการ 

กำรจดัหำผลติภณัฑจ์กัรเย็บผำ้ หลงักลำงปี 2545  บรษัิทไดเ้ปลีย่นวิธีกำรสั่งซือ้ จำกเดิมบรษัิทใชว้ิธีกำรสั่งซือ้จกัร
เย็บผำ้จำกบรษัิท อตุสำหกรรมซิงเกอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั มำเป็นกำรสั่งซือ้จกัรเย็บผำ้ส ำเร็จรูปโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
แทน เนื่องจำกตน้ทุนของกำรน ำเขำ้ผลิตภัณฑจ์ักรเย็บผำ้ส ำเร็จรูปต ่ำกว่ำตน้ทุนกำรผลิตและประกอบภำยในประเทศ  
สนิคำ้ที่บรษัิทซือ้จำกผูผ้ลติจำกตำ่งประเทศมีมลูคำ่ประมำณรอ้ยละ 3  ของสนิคำ้ที่ซือ้ทัง้หมด 

 ในสว่นของเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ บริษัทสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM  (Original Equipment 
Manufacturer) กล่ำวคือ ผู้ผลิตจะผลิตสินค้ำภำยใต้เครื่องหมำย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัทโดยผู้ผลิตหลักซึ่งผลิต
เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ภำยในบำ้นใหแ้ก่บรษัิทไดแ้ก่:- 

1. บรษัิท ไฮเออร ์อิเลค็ทรคิ จ ำกดั (มหำชน)  สนิคำ้ที่ผลติ ไดแ้ก่ ตูเ้ย็นและเครือ่งปรบัอำกำศ 

2. บรษัิท พำนำโซนิค แอ็พไลแอ็นซ ์โคลดเ์ชน (ประเทศไทย) จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติ ไดแ้ก่ ตูแ้ช่ไวน ์

3. บรษัิท ลคักีเ้ฟลม จ ำกดั  สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่  เตำแก๊ส 

4. บริษัท เอดีที ออนไลน ์จ ำกัด สินคำ้ที่ผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศัพทม์ือถือออนไลนแ์ละตูเ้ติมน ำ้มันหยอด
เหรยีญ 

5. บรษัิท ซอฟทเ์วย ์คอมเมอรเ์ซียล จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่ เครือ่งท ำน ำ้หวำนเกรด็หิมะ, เครื่องท ำน ำ้แข็ง และ
เครือ่งท ำไอศครมี 

6. บรษัิท ซนัเดน้ อินเตอรค์ลู (ประเทศไทย) จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่ ตูแ้ช่แข็งและตูแ้ช่เครือ่งดื่ม 

7. บรษัิท พีเอสไอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่ เครือ่งกรองน ำ้ 

8. บรษัิท แฟมิลี ่คอรป์อเรชั่น จ ำกดั สนิคำ้ที่ผลติไดแ้ก่ หมอ้หุง้ขำ้ว, หมอ้อบอบรมรอ้น และพดัลม 

 นอกจำกสินค้ำที่ขำยภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้  ซิงเกอร ์ แลว้บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท เจมำรท์ จ ำกัด 
(มหำชน) ในกำรจดัจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่หลำกหลำยยี่หอ้ หลำกหลำยรุน่ ซึ่งท ำใหส้ำมำรถขยำยกลุม่ฐำนลกูคำ้ของ
บรษัิทเขำ้สูก่ลุม่ลกูคำ้ใหม่ๆ  ไดม้ำกขึน้ดว้ย 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรประหยดัพลงังำน กำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม และไดม้ีกำรรณรงคใ์หม้ีกำรใช้
อปุกรณไ์ฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสงูสดุ บริษัทไดพ้ฒันำอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้ำแบบประหยดัอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงหนึ่ง  ดงันัน้สินคำ้ที่บริษัทจ ำหน่ำยจึงเป็นสินคำ้ที่มีฉลำกประหยดัไฟเบอร ์5 ยิ่งไปกว่ำนัน้ ตูเ้ย็น
ของซิงเกอรไ์ดพ้ฒันำอีกขัน้โดยใชน้ ำ้ยำท ำควำมเย็นที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดลอ้ม และไม่ท ำลำยชัน้บรรยำกำศของโลก “NON 
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CFC” คือสำร “C-Pentane” ซึง่มีคำ่ในกำรท ำลำยโอโซนเป็นศนูย ์ 
เนื่องจำกบริษัทไม่มีโรงำนผลิตสินคำ้ แต่ใชว้ิธีกำรสั่งซือ้สินคำ้ดว้ยกำรผลิตแบบ OEM (Original Equipment 

Manufacturer) จำกโรงงำนที่มีกระบวนกำรผลิตที่มีคณุภำพ และหลีกเลี่ยงกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตที่ไม่มีคณุภำพ โดย
บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ (Quality Assurance) เพื่อคดักรองสินคำ้ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน  และบริษัทมี
นโยบำยเลอืกโรงงำนท่ีใหค้วำมส ำคญัในเรือ่งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและในเรือ่งตำ่งๆ ท่ีกลำ่วมำขำ้งตน้ 
ทำงบรษัิทมีควำมตัง้มั่นในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีคณุภำพ เพื่อเป็นประโยชนต์อ่สงัคมโดยรวม และผูบ้รโิภคอยำ่งตอ่เนื่อง 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
เพื่อเป็นกำรตระหนกัถึงควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  บริษัทจึงไดม้ีกำร

ก ำหนดหลกักำรและแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  ตลอดจนทบทวนพรอ้มปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อ
เสรมิสรำ้งมำตรฐำนและควำมพรอ้มในกำรรองรบัควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต   ทัง้นีห้ลกักำรและกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง พรอ้มประเภทควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้ และสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

 หลักการในการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในหลำยด้ำนด้วยกัน ได้แก่ กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนบัญชีลูกหนีเ้ช่ำซื ้อ   

กำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นตลำด กำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่ง กำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นปฏิบตัิกำร กำรบริหำร
ควำมเสีย่งดำ้นบคุลำกร และกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอื่นๆ เช่น ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำติ อนัไดแ้ก่ น ำ้ทว่ม แผ่นดินไหว 
สนึำมิ เป็นตน้ โดยบรษัิทยดึหลกักำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดงันี ้ 
 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย

หน่วยธุรกิจ   ซึ่งด ำเนินธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่ตอ้งรบัผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่
เก่ียวขอ้งอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหร้ะดับควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ดงักลำ่วมีควำมเหมำะสมกบัอตัรำผลตอบแทนที่
ก ำหนดภำยใตร้ะดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ ขณะที่หน่วยงำนสนบัสนนุซึ่งมีหนำ้ที่สนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำน
ใหแ้ก่หน่วยธุรกิจเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยร่วมกันนัน้ จะรบัผิดชอบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำ้นปฏิบัติกำรซึ่ง
เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ 

 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่เป็นเอกเทศ โดยมีกำรจัดตัง้ฝ่ำย
บรหิำรควำมเสี่ยงองคก์รซึ่งควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำนโดยรำยงำนตรงต่อกรรมกำรตรวจสอบ  และมีกำร
จดัตัง้ทีม Risk Owner ซึ่งเป็นผูท้  ำหนำ้ที่ควบคมุรบัผิดชอบในกำรใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมเสี่ยงในกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นอิสระและเช่ือถือได ้ รวมทัง้กำรควบคมุควำมเสีย่งใหอ้ยูภ่ำยใตร้ะดบัท่ียอมรบัได้ 

 - การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร จะท ำหนำ้ที่
ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ภำยใตแ้นวทำงที่คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด 

 - การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกรรม โดยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงควรค ำนึงถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งเกิดขึน้ในกำรด ำเนินธุรกรรม อีกทัง้ยงัจะตอ้ง
ครอบคลมุถึงทกุระดบังำนภำยในองคก์ร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ  โดยหน่วยงำนธุรกิจไดม้ีกำรแต่งตัง้ Risk Owner ซึ่ง
จะเป็นผูท้  ำกำรประเมินควำมเสี่ยงในหน่วยงำน กำรปรบัเปลี่ยนงำนตำมประสิทธิภำพของกำรท ำงำนที่ปรบั
หลงัจำกไดร้บักำรประเมินควำมเสีย่งแลว้ รวมถึงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งนัน้ๆ 
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 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อใหก้ำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล บริษัทจึงมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ซึ่ง

ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัตำ่งๆ  ดงันี ้
 
 - การระบุความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนที่จะมีกำรบ่งชีถ้ึงควำมเสี่ยง ทัง้ในแง่ของประเภทควำมเสี่ยง สำเหต ุและ

ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัควำมเสี่ยงทัง้ที่เป็นปัจจยัภำยใน และภำยนอก ตลอดจนมีกำรพิจำรณำ คำดกำรณถ์ึง
ควำมเสีย่งที่บรษัิทก ำลงัประสบอยู ่หรอืควำมเสีย่งใหมท่ี่มีโอกำสจะเกิดขึน้ในอนำคต 

 - การประเมินความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนท่ีจะมีกำรน ำเครือ่งมือ และวิธีกำรตำ่งๆ ท่ีเหมำะสมมำใชป้ระเมินควำม

เสี่ยง ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวจะตอ้งได้รบักำรตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวนภำยใตก้รอบระยะเวลำที่

เหมำะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนท่ีจะมีกำรติดตำม และควบคมุกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
ควำมเสีย่ง ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัควำมเสีย่ง และขอบเขตของควำมเสีย่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย
ควำมเสี่ยง และระดบัควำมเสี่ยงที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทโดยมีกำรติดตำมและควบคมุควำม
เสีย่งดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง 

 - การรายงานความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนของกำรรำยงำนควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ อย่ำงครอบคลมุ ซึ่งจะตอ้งมี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอ เพื่อใหก้ำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

 ทัง้นี ้เพื่อหลีกเลี่ยงควำมสญูเสียทำงกำรเงิน และสนบัสนุนใหห้น่วยธุรกิจสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี ยงัไดร้บักำรออกแบบใหค้ ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดลอ้ม ทัง้ที่เป็นสภำวะ
ปกติและสภำวะวิกฤตดว้ย  

 

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท/ กลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี ้

1.ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการขาย 

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เนือ่งจำกมีกำรแขง่ขนัในธุรกิจที่มีแนวโนม้สงูขึน้จำกกำรเปิดกำรคำ้เสร ี(AEC) สง่ผลใหข้อ้จ ำกดัเรือ่ง
ภำษีน ำเขำ้สนิคำ้จำกตำ่งประเทศลดลงอยำ่งมำก ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรจำกตำ่งประเทศเขำ้สูก่ำรตลำดเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ง่ำยขึน้
ประกอบกบัช่องทำงกำรขำยขยำยมำกขึน้ มีรูปแบบกำรขำยสนิคำ้แบบออนไลน ์ปัจจยัดงักลำ่วจึงสง่ผลใหเ้กิดกำรแขง่ขนัใน
ธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยเครือ่งใชไ้ฟฟำ้สงูขึน้ ผูบ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถึงสนิคำ้ไดส้ะดวกมำกขึน้โดยผำ่นช่องทำงกำรขำยแบบออนไลน ์
ซึง่อำจมีผลกระทบกบัยอดขำยของบรษัิท ดงันัน้บรษัิทจึงไดพ้ฒันำช่องทำงกำรขำยเป็นแบบ Franchise เพื่อใหต้วัแทนฝ่ำย
ขำยสำมำรถรกัษำสมัพนัธภำพกบัลกูคำ้ไดอ้ยำ่งตอ่เนื่องและขยำยฐำนลกูคำ้ไดม้ำกขึน้ 
 
ธุรกิจสินเชื่อรถท าเงนิ 
คือธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ ซึ่งมีกำรแข่งขนัอย่ำงรุนแรงและมีแนวโนม้จะมีผูใ้หบ้ริกำรในตลำดเพิ่มมำกขึน้ เนื่องจำกเป็น
ธุรกิจที่ใหผ้ลตอบแทนสงู ขึน้อยู่กับว่ำผูใ้หบ้ริกำรรำยใดจะมีกลยุทธ์ในกำรดึงดูดลกูคำ้มำกกว่ำกัน  เช่นอัตรำดอกเบีย้ 
ระยะเวลำกำรผอ่นช ำระ  และบรกิำรท่ีรวดเรว็  เป็นตน้  แตด่ว้ยนโยบำยของบรษัิทในธุรกิจรถท ำเงิน คือ กำรเป็นที่หนึ่งในใจ
ของผูป้ระกอบกำรเอสเอ็มอีที่ตอ้งกำรบรกิำรสนิเช่ือที่ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของธุรกิจอยำ่งแทจ้รงิ จึงไดม้ีกำรก ำหนดกลุม่
ลกูคำ้เปำ้หมำย และก ำหนดกลยทุธใ์นกำรแขง่ขนั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรลกูคำ้โดยเนน้เรื่องควำมรวดเร็ว และบริกำร
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จึงท ำใหบ้ริษัทสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไดก้วำ้งขึน้ ประกอบกับมีระบบกำรท ำงำนและทีมงำนที่มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจ
โดยตรง  
 
ธุรกิจเช่าซือ้เคร่ืองจักร (Captive Finance) 
คือบรกิำรสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งจกัรแก่ลกูคำ้ผูซ้ือ้เครือ่งจกัรกบัผูผ้ลิตและผูน้  ำเขำ้ (Dealer) โดยบริษัทไดส้รำ้งทีมงำนขำยที่มี
ประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญในธุรกิจนีเ้พื่อดูแลกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย และกระบวนกำรขำยตัง้แต่ตน้จนจบ และสรำ้ง
พนัธมิตรทำงกำรคำ้กบัผูน้  ำเขำ้เครือ่งจกัร โดยมีกำรลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงซึง่มีเง่ือนไขหลกัในกำรรบัซือ้เครือ่งจกัรคืน  

   

2.ความเสี่ยงด้านบัญชีลูกหนี้เช่าซือ้ 

 เนื่องจำกบญัชีลกูหนีเ้ช่ำซือ้ถือเป็นหวัใจส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจ จึงไดม้ีกำรบรหิำรจดักำรพอรต์ลกูหนีโ้ดยแยก
เป็นแตล่ะผลติภณัฑเ์พื่อท่ีจะสำมำรถวิเครำะหค์วำมเสีย่งไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ กลุม่ลกูหนีแ้บง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1. เช่ำ
ซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  2. สินเช่ือรถท ำเงิน  3. สินเช่ือเช่ำซือ้เครื่องจกัร  จำกฐำนขอ้มลู ณ สิน้ปี 2562 พอรต์ลกูหนีข้ยำยตวั
เพิ่มขึน้โดยพอรต์ลกูหนีส้ินเช่ือเช่ำซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เท่ำกบั 47% ขณะที่พอรต์ลกูหนีส้ินเช่ือรถท ำเงินมีสดัสว่นเป็นอนัดบั
สองเทำ่กบั 42% และสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งจกัรเท่ำกบั 11%   

   ในกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรสินเช่ือ บริษัทฯ ตอ้งเผชิญกบัควำมเสี่ยงเก่ียวกบัคณุภำพลกูหนีซ้ึ่งมีกำรผิดนดัช ำระ
หนีข้องลกูหนีจ้นกลำยเป็นหนีเ้สยี ซึง่ที่ผำ่นมำบรษัิทฯ พยำยำมคมุอตัรำกำรเกิดหนีเ้สียมำโดยตลอด (ค่ำเฉลี่ยในอดีตอยู่ที่
ประมำณ 10%) รวมทัง้ปัญหำกำรทจุรติของพนกังำน   

ทัง้นี ้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2559 เป็นตน้มำ บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดีและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยบริษัท
ไดด้  ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรรบัช ำระเงินค่ำสินคำ้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหล้กูคำ้ และเพื่อป้องกนักำรกำรทจุริต
ของพนกังำน โดยเปลีย่นจำกกำรใหพ้นกังำนขำยเก็บเงินคำ่สนิคำ้กบัลกูคำ้เองโดยตรง เป็นวิธีกำรสง่ใบแจง้หนีใ้หก้บัลกูคำ้
ทกุรำย และลกูคำ้สำมำรถช ำระคำ่สนิคำ้ผำ่นช่องทำงกำรรบัช ำระของธนำคำรตำ่งๆ หรือเคำนเ์ตอรเ์ซอรว์ิส   และหำกลกูคำ้
มีควำมประสงคท์ี่จะใหพ้นกังำนขำยไปเก็บเงินกบัลกูคำ้เอง บรษัิทก็ไดด้  ำเนินกำรจดัท ำแอปพลเิคชั่นส ำหรบัใหพ้นกังำนเป็น
ผูร้บัช ำระคำ่สนิคำ้ เมื่อลกูคำ้ช ำระคำ่สนิคำ้ พนกังำนตอ้งสง่ขอ้ควำม (SMS) ใหล้กูคำ้ผำ่นแอปดงักลำ่ว เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่
ไดร้บัช ำระคำ่สนิคำ้เรยีบรอ้ยแลว้ และขอ้ควำมดงักลำ่วจะถกูสง่เขำ้ระบบสว่นกลำงของบริษัทดว้ย โดยพนกังำนผูร้บัช ำระมี
หนำ้ที่ส่งเงินค่ำสินคำ้ใหบ้ริษัทในทุกสิน้วัน หำกพนกังำนไม่น ำส่ง ระบบจะแจ้งเตือนใหผู้ต้รวจสอบจำกส่วนกลำงแจ้ง
พนกังำนใหน้ ำสง่ภำยในวนันัน้ๆ   ซึง่ขอ้มลูพนกังำนกระท ำกำรทจุริตในปี พ.ศ. 2558- จนถึงปี พ.ศ. 2562 มีควำมเสียหำย
จ ำนวน  38.7, 50.6, 15.8  5.4 และ 8.1ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ในปี พ.ศ. 2559 มีควำมเสียหำยจ ำนวน 50.6 ลำ้นบำท 
เนื่องจำกบริษัทเพิ่งเปลี่ยนระบบกำรจดัเก็บในเดือน ตลุำคม 2559)  จะเห็นไดว้่ำบริษัทมีกำรก ำกบัดแูลและกำรควบคุม
ระบบภำยในที่ดีขึน้อย่ำงยิ่ง เป็นเหตใุหจ้ ำนวนค่ำเสียหำยจำกกรณีพนกังำนทจุริตลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั และบริษัทยงัมี
นโยบำยควบคมุคำ่เสยีหำยกรณีพนกังำนกระท ำกำรทจุรติไมใ่หเ้กิน อตัรำรอ้ยละ 0.1 ของยอดขำย โดยบรษัิทมีกระบวนกำร
ในกำรด ำเนินคดีกบัพนกังำนท่ีทจุริตทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำ และเมื่อศำลมีค ำพิพำกษำแลว้ บริษัทยงัติดตำมหนีก้รณีนี ้
อยำ่งใกลชิ้ด ดว้ยกำรติดตำมบงัคบัคดี จนครบถว้นตำมกระบวนกำร  
 กำรปรบัปรุงระบบกำรปฎิบตัิงำนดงักลำ่วท ำใหร้ะดบัหนีเ้สียของพอรต์มีสถำนกำรณด์ีขึน้  ณ สิน้ปี 2562 อยู่ที่ 
9.25 % ซึ่งบริษัทฯ คำดว่ำจะสำมำรถลดระดบัหนีเ้สียไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯยงัมีควำมเสี่ยงหำกระดบัหนี ้
เสียเพิ่มขึน้ในอนำคตซึ่งอำจกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนได ้ดงันัน้ บริษัทจึงไดก้ ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อลดควำมเสี่ยง 
ดงันี ้
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1) การลดความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อของพอรต์ 

   ก ำหนดมำตรกำรกำรก ำกบัดแูลบญัชีลกูหนีอ้ยำ่งเขม้งวดตัง้แตข่ัน้ตอนของกำรพิจำรณำควำมน่ำเช่ือถือ (Credit 
Scoring) กำรติดตำม กำรประเมินผล ตลอดจนกำรฟอ้งรอ้ง กำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยในกรณีผิดนดัช ำระหนี ้

 ในสินเช่ือเช่ำซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำฯ มีกำรปรบัระบบกำรขำยโดยใชรู้ปแบบ Farmer Model โดยใหพ้นกังำนขำยมี
สว่นรว่มในกำรรบัผิดชอบกำรผิดนดัช ำระหนีข้องลกูหนีใ้นพอรต์ของตน  โดยพนกังำนขำยจะไดร้บัสว่นแบ่งจำก
คำ่งวดทกุงวด แตจ่ะถกูหกัคำ่คอมมิชชั่นหำกลกูหนีใ้นพอรต์ไมช่ ำระคำ่งวด  

  ในสนิเช่ือรถท ำเงิน จะใหว้งเงินสนิเช่ือที ่60% ของมลูคำ่รถ (ประเมินจำกขอ้มลูรำคำรถยนตใ์ชแ้ลว้) ซึ่งหำกเกิด
กำรผิดนดัช ำระหนี ้บริษัทฯประเมินว่ำรำคำขำยของรถจะยงัครอบคลมุควำมเสียหำยที่เกิดขึน้  หรือช่วยบรรเทำ
ควำมเสยีหำยใหเ้หลอืนอ้ยที่สดุ  

 ในสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งจกัรใหม่ บริษัทฯท ำขอ้ตกลงรว่มกนัระหว่ำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ (Dealer) หำกเกิดกำร
ผิดนดัช ำระหนีข้องลกูคำ้  ทำง Dealer จะตอ้งรบัซือ้เครื่องจกัรคืน หรือรบัผิดชอบแทนผูเ้ช่ำซือ้ ซึ่งช่วยลดควำม
เสีย่งดำ้นสภำพคลอ่งของสนิคำ้ที่ยดึมำได ้ 

   บรษัิทไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนที่มีควำมช ำนำญเฉพำะทำงในกำรบริหำรบญัชีที่มีกำรคำ้งช ำระ มีหนำ้ที่รบัผิดชอบใน
กำรด ำเนินกำรบริหำรหนีท้ี่มีปัญหำ ซึ่งจะพิจำรณำเลือกวิธีที่ดีที่สดุในกำรรบัช ำระหนี ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ปรบัปรุงคณุภำพสนิทรพัย ์เพื่อลดควำมสญูเสยีใหน้อ้ยที่สดุ 

   บรษัิทมีหนว่ยงำนท่ีมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรขำยสินเช่ือดอ้ยคณุภำพตำมแนวทำงที่ไดร้บัอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำร 
 

2) การแก้ปัญหาทุจริตของพนักงาน 

 มีกำรเปลี่ยนระบบกำรปฏิบตัิงำนใหม่ทัง้หมดโดยกำรใช้เทคโนโลยีเขำ้มำช่วยมำกขึน้  เช่น ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอรใ์นกำรจดักำรฐำนขอ้มลูเพื่อมำอนมุตัิสินเช่ือที่ส  ำนกังำนใหญ่แทนที่สำขำ รวมถึงจดัเก็บขอ้มลูใน 
Server ของสว่นกลำงแทนกำรบนัทกึขอ้มลูผำ่นกระดำษ และจดัเก็บท่ีแตล่ะสำขำ เป็นตน้  

 มีกำรเปลี่ยนระบบกำรช ำระเงินโดยใหล้กูคำ้ช ำระเงินค่ำงวดผ่ำนช่องทำง  Counter Service และ Mobile 
Banking แทนกำรจ่ำยเงินสดกบัพนกังำนขำย 

 ในดำ้นกำรก ำกบัดแูล บริษัทยงัคงเนน้ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยไม่ยอมใหม้ีกำรทจุริต (Zero Tolerance) ที่
เริม่น ำมำใชต้ัง้แตปี่ 2553 อยูอ่ยำ่งตอ่เนื่อง 

        ในปี 2562 บรษัิทมีกำรควบคมุและกำรด ำเนินกำรตรวจสอบอยำ่งรวดเรว็ตำมมำตรกำรกำรตรวจสอบอยำ่งเขม้ขน้    
 

ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 
บรษัิทมีควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติและมีนโยบำยกำรจดักำรควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงินดงันี  ้
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  
บริษัทมีนโยบำยกำรกูย้ืมจำกธนำคำร สถำบันกำรเงิน และนกัลงทุนสถำบัน   ซึ่งมีควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของอตัรำ
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ดอกเบีย้ตำมสภำวะของตลำดเงินและตลำดทนุ   ดงันัน้ บรษัิทจะไมเ่จำะจงกูเ้งินจำกธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงินใดสถำบนั
หนึ่งเท่ำนัน้ เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงและตน้ทุนของแหล่งเงินกู ้ทัง้นีเ้งินทุนส่วนใหญ่มำจำกกำรเสนอขำยหุน้กูซ้ึ่งมีอตัรำ
ดอกเบีย้คงที่ โดย ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทฯ มีหุน้กูท้ี่ยงัไมไ่ถ่ถอนรวมทัง้สิน้ 2,850 ลำ้นบำท (คิดเป็นรอ้ยละ 79.98 ของหนีส้ิน
รวม)  นอกจำกนี ้บรษัิทมีรำยไดจ้ำกดอกเบีย้รบัของสนิเช่ือเช่ำซือ้ ซึง่มีกำรเติบโตขึน้ทกุปีตำมยอดกำรปลอ่ยสินเช่ือ ท ำใหม้ี
ก ำไรจำกสว่นตำ่งของอตัรำดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ดว้ย  
 
ความเสี่ยงด้านการด ารงอัตราส่วนทางการเงนิ 
 กำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนจำกกำรกูย้ืมทัง้จำกธนำคำร สถำบนักำรเงิน ตลอดจนนกั
ลงทนุ  ซึง่ตอ้งปฎิบตัิตำมเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงิน กบัสถำบนักำรเงิน  และจำกภำระหนีท้ี่เพิ่มขึน้ ท ำใหบ้ริษัท
เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรปฎิบตัิตำมกำรด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงิน (Covenant)  ซึ่งไดม้ีกำรก ำหนดเง่ือนไขส ำคญัที่บริษัท
ตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้ 

เงือ่นไขทางการเงนิ 

อัตราส่วนที่ตอ้ง
ด ารงตามเงือ่นไข

กับสถาบนั
การเงนิ 

อัตาราส่วน  
ณ 31 ธันวาคม 

2560 

อัตาราส่วน  
ณ 31 ธันวาคม 

2561 

อัตาราส่วน 
ณ 31 

ธันวาคม 2562 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E 
Ratio) 

ไมเ่กิน 3:1 เทำ่ 1.22 2.34 1.52 

อตัรำสว่นของลกูหนีเ้ชำ่ซือ้ทัง้หมดที่มียอด
คำ้งช ำระเกินกวำ่ 3 เดือนตอ่ลกูหนีเ้ช่ำซือ้
ทัง้หมด 

ไมเ่กินรอ้ยละ 10 11.66 10.48 9.25 

อตัรำสว่นลกูหนีเ้ช่ำซือ้รวมตอ่หนีส้นิท่ีมี
ดอกเบีย้  

 ไมน่อ้ยกวำ่1.35:1 
เทำ่ 

1.65 1.27 1.42 

อตัรำสว่นทนุหมนุเวียน 
ไมน่อ้ยกวำ่1.50:1 

เทำ่ 
4.78 1.25 3.71 

 
บรษัิทไดเ้จรจำกบัสถำบนักำรเงินเพื่อขอปรบัอตัรำสว่นทำงกำรเงิน (Covenant) ใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ

ปัจจบุนั  โดยไดป้รบัอตัรำสว่นลกูหนีเ้ช่ำซือ้สทุธิตอ่หนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้  เป็น อตัรำสว่นลกูหนีเ้ช่ำซือ้รวมตอ่หนีส้นิที่มีดอกเบีย้  
ซึ่งไดด้  ำเนินกำรเรียบรอ้ยแลว้ในไตรมำส 4 ปี 2562  และบริษัทสำมำรถด ำรงอตัรำสว่นทำงกำรเงิน (Covenant) ไดต้ำม
ขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงิน  

         ทัง้นีห้ลกัเกณฑต์ำมที่ระบใุนขอ้ก ำหนดสทิธิฯในกำรออกหุน้กู ้จะตอ้งด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ต่อ
สว่นของผูถื้อหุน้ (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio)  ไมเ่กิน 3:1 (สำมต่อหนึ่งเท่ำ)   จำกงบกำรเงินปี 2560 ปี 2561 
และปี 2562  อยูท่ี่ 0.82,1.84 และ 1.22 ตำมล ำดบั  ซึง่ปัจจบุนับรษัิทยงัคงด ำรงอตัรำสว่นไดต้ำมขอ้ก ำหนดสทิธิ   

 บริษัทฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุออกใหม่ จ ำนวน  131.50 ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 4.89 บำท  เสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) บริษัทฯไดร้บัช ำระค่ำหุน้เรียบรอ้ยแลว้ ในวนัที่ 22 
เมษำยน 2562 จ ำนวน 643 ลำ้นบำท สง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัท ตำมงบกำรเงินปี 2562 เพิ่มขึน้จำก 1,523.76 
ลำ้นบำท เป็น 2,343.54 ลำ้นบำท  ซึ่งท ำใหอตัรำส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ปรบัตวัลดลง  ซึ่งถำ้ไม่มีกำรลงทนุใหม่ๆ



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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เพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั จะไม่ท ำใหอ้ตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้เปลี่ยนแปลงสงูขึน้ และยงัอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขที่ใหไ้ว้
กบัสถำบนักำรเงิน นอกจำกนีบ้รษัิทมีมำตรกำรที่จะรกัษำสดัสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้รวมและโครงสรำ้งเงินทนุใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีเหมำะสม  

 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

               ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้มีผลกระทบกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทในดำ้นของกำรน ำเขำ้สินคำ้
จำกตำ่งประเทศ โดยเฉลีย่มีมลูคำ่ไมเ่กินรอ้ยละ 3 ของยอดขำยของบริษัท โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบำยในกำรจดัซือ้สินคำ้
จำกผูผ้ลติในประเทศเป็นหลกั ดงันัน้จึงมีผลกระทบเลก็นอ้ยกบัตน้ทนุของสินคำ้ที่น  ำเขำ้อนัเพียงบำงรำยกำร อำทิ อปุกรณ์
จกัรเย็บผำ้ อยำ่งไรก็ตำมบรษัิทสำมำรถลดผลกระทบดงักลำ่วไดจ้ำกกำรปรบัรำคำขำยใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุ ประกอบกบั
กำรลดอตัรำภำษีน ำเขำ้ของอปุกรณจ์กัรเย็บผำ้จำกประเทศจีนตำมนโยบำยของรฐับำลในกำรเปิดกำรค้ำเสรี (Free Trade 
Agreement- FTA) ซึง่โดยสว่นใหญ่มีอตัรำภำษีอำกรน ำเขำ้ที่รอ้ยละ 0 

 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
       คือ ควำมเสี่ยงที่ลกูคำ้หรือคู่สญัญำไม่สำมำรถช ำระหนีแ้ก่บริษัทตำมเง่ือนไขที่ตกลงไวเ้มื่อครบก ำหนด  ซึ่ง
เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ำรคำ้ ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจ ำน ำทะเบียนรถยนต ์และลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 
ทัง้นี ้ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเสีย่งนีโ้ดยกำรก ำหนดนโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคมุสนิเช่ือที่เหมำะสม ดงันัน้ บรษัิทจึงไม่
คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหส้ินเช่ือ นอกจำกนี ้กำรใหส้ินเช่ือของบริษัทไม่มีกำรกระจุกตวั
เนื่องจำกบรษัิทมีฐำนของลกูคำ้จ ำนวนมำกและหลำกหลำย ควำมเสีย่งสงูสดุทำงดำ้นสนิเช่ือแสดงไวใ้นรำคำตำมบญัชีของ
ลกูหนีก้ำรคำ้ ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำซือ้ ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจ ำน ำทะเบียนรถยนต ์และลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 
 
ความเสี่ยงในด้านผลิตภณัฑห์รือบริการ 

สินคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ สินคำ้ส่วนใหญ่ที่บริษัทจ ำหน่ำยมำจำกกำรจำ้งผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) ซึ่งตอ้งอำศยัผูผ้ลิตที่มีประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญในกำรผลิต  และมีกำรบริหำรจดักำรเ รื่องกำรขอ
อนญุำตจำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ตสุำหกรรม (สมอ.) โดยบริษัทไดใ้หม้ีกำรติดต่อกบัผูผ้ลิตหลำยรำยไม่เจำะจง
เฉพำะรำยใดรำยหนึง่ในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อไมใ่หก้ำรผลิตของบริษัทถกูผกูขำดโดยผูผ้ลิตรำยใดรำยหนึ่งเท่ำนัน้ อีกทัง้ท ำ
ใหเ้กิดอ ำนำจตอ่รองในกำรสั่งซือ้สนิคำ้เพื่อใหไ้ดต้น้ทนุท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกิจ  จึงไดก้ ำหนดกระบวนกำร และเกณฑ์
ในกำรคดัเลือกผูผ้ลิต  เพื่อใหม้ั่นใจว่ำผูผ้ลิตมีคณุภำพและมำตรฐำน  รวมถึงพิจำรณำในปัจจยัเรื่องควำมกำ้วหนำ้ทำง
เทคโนโลยีซึง่อำจกระทบในเรือ่งควำมทนัสมยัของผลติภณัฑด์ว้ย นอกจำกนีบ้รษัิทมีกำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงัอยำ่งสม ่ำเสมอ
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำหำกในกรณีที่มีกำรเคลื่อนไหวสินคำ้ชำ้และสินคำ้นัน้อำจไม่เป็นที่นิยมในตลำดแลว้ บริษัทจะจัดใหม้ีกำร
สง่เสรมิกำรขำยเพื่อระบำยสนิคำ้เช่น จดัโปรโมชั่นพิเศษ 

ผลติภณัฑท์ำงกำรเงินอื่นๆ  เช่น สนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถ “รถท ำเงิน”  สนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งจกัรใหม ่เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
ผลิตภัณฑ ์หรือบริกำรทำงกำรเงินที่บริษัทพัฒนำขึน้นั้นได้ปฎิบัติตำมกฎเกณฑก์ำรด ำเนินกำรของรฐับำล และมีกำร
วิเครำะหค์วำมเสีย่งและแผนกำรจดักำรอยำ่งเหมำะสม จึงก ำหนดใหม้ีขัน้ตอนกำรขออนมุตัิในเรื่องกำรออกผลิตภณัฑห์รือ
บริกำรจำกผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำรที่เก่ียวขอ้งก่อนกำรขำยหรือใหบ้ริกำร มีกำรขอค ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำกฎหมำย
ภำยนอกเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจของผูบ้รหิำรหำกมปีระเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งขอ้กฎหมำย เช่น กำรขอใบอนญุำต



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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กำรประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 
 

ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงนิของกลุ่มบริษัท 

ควำมเสีย่งในกำรจดัหำเงินทนุใหมม่ำใหไ้ดเ้พียงพอตอ่ควำมตอ้งกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งอำจท ำใหเ้กิด
ควำมเสยีหำยตอ่บรษัิทได ้หรอืสำมำรถจดัหำเงินทนุไดแ้ตด่ว้ยตน้ทนุท่ีสงูก็อำจสง่ผลกระทบต่อรำยไดแ้ละเงินทนุ       ควำม
เสีย่งดำ้นสภำพคลอ่งที่เกิดจำกปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอก โดยปัจจยัภำยในขึน้อยูก่บัโครงสรำ้งของสินทรพัย์ และหนี ้ส้ิน 
และกำรส ำรองสินทรพัยส์ภำพคลอ่งเพื่อน ำมำใชร้องรบัควำมตอ้งกำร สว่นปัจจยัภำยนอกขึน้อยู่กบัภำวะสภำพคลอ่งของ
ตลำด อตัรำดอกเบีย้ที่ปรบัตวัขึน้ และควำมเช่ือมั่นของนกัลงทนุเป็นหลกั บรษัิทจึงไดเ้พิ่มช่องทำงกำรระดมทนุโดยกำรออก
หุน้กู ้นอกเหนือจำกกำรกูเ้งินกบัสถำบนักำรเงิน 

           นอกจำกนีย้งัมีควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ทัง้ในดำ้นกำรกูเ้งินและกำรปลอ่ยสินเช่ือ เนื่องจำก
ดอกเบีย้รำยรบัก ำหนดเป็นอตัรำคงที่ แต่ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้เป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ
ดอกเบีย้ก็จะสง่ผลกระทบตอ่สว่นตำ่งระหวำ่งอตัรำดอกเบีย้รบัและอตัรำดอกเบีย้จ่ำย  

ส ำหรบัผลกระทบที่เกิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจะกระทบกำรด ำเนินงำนของบริษัทในด้ำน
ของกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศ โดยเฉลี่ยมีมูลค่ำไม่เกินรอ้ยละ 3 ของยอดขำยของบริษัท  โดยปัจจุบันบริษัทมี
นโยบำยในกำรจดัซือ้สนิคำ้จำกผูผ้ลติในประเทศเป็นหลกั  ดงันัน้ จึงมีผลกระทบเลก็นอ้ยกบัตน้ทนุของสินคำ้ที่น  ำเขำ้  เพียง
บำงรำยกำร อำทิ อุปกรณ์จักรเย็บผำ้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทสำมำรถลดผลกระทบดังกล่ำวไดจ้ำกกำรปรบัรำคำขำยให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทนุ ประกอบกบักำรลดอตัรำภำษีน ำเขำ้ของอปุกรณจ์กัรเย็บผำ้จำกประเทศจีนตำมนโยบำยของรฐับำลใน
กำรเปิดกำรคำ้เสร ี(Free Trade Agreement- FTA) ซึง่โดยสว่นใหญ่มีอตัรำภำษีอำกรน ำเขำ้ที่รอ้ยละ 0 
            
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑก์ารด าเนินการของรัฐบาล 

 สืบเนื่องจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย มีแนวทำงในกำรออกเกณฑใ์นกำรก ำกับดูแลสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกนั  ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในไตรมำสแรกของปี 2562 อำจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ “รถท ำเงิน” ที่จะตอ้งด ำเนินกำรขอ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจใหเ้สร็จสิน้ภำยในก ำหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบนับริษัทไดร้บัแจง้จำก ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
แลว้วำ่กระทรวงกำรคลงัไดอ้นญุำตใหบ้รษัิทสำมำรถประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัของกระทรวงกำรคลงั
แลว้ ตำมเลขที่หนงัสืออนญุำต 39/2562 ออกให ้ณ วนัที่ 18 ธันวำคม 2562  บริษัทไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรท ำงำนในดำ้น
ต่ำงๆ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรเรื่อง Market Conduct ตำมรำ่งกฎเกณฑท์ี่ธนำคำรแห่งประเทศไทยไดม้ีกำรประกำศ
เพื่อจะสำมำรถปฎิบตัิไดถ้กูตอ้งตำมกฎหมำยตำมที่ไดร้บัใบอนญุำตดงักลำ่ว 

 ควำมเสีย่งจำกกำรโดนลกูคำ้ฟอ้งด ำเนินคดี บรษัิทไดป้ฎิบตัิตำมกฎหมำยคุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมำยแพง่และ
พำณิชยอ์ยำ่งเหมำะสม เช่น เรือ่งสญัญำ กำรคิดอตัรำดอกเบีย้ กำรคิดเบีย้ปรบั กำรยดึทรพัย ์นอกจำกนีย้งัไดว้ำงเกณฑก์ำร
อนมุตัิสนิเช่ืออย่ำงเหมำะสม เริ่มตัง้แต่กำรประเมินควำมเสี่ยงของลกูคำ้ในดำ้นควำมสำมำรถในกำรช ำระเงิน รวมถึงผูค้  ำ้
ประกนัเพื่อลดโอกำสกำรผิดนดัช ำระหนี ้รวมถึงขัน้ตอนกำรติดตำมหนี ้กำรยดึหลกัประกนัท่ีมีควำมเป็นธรรมสอดคลอ้งตำม
ขอ้กฎหมำย บรษัิทจึงเช่ือวำ่โอกำสที่จะถกูลกูคำ้ฟอ้งรอ้งนัน้นอ้ยมำก 
 ส ำหรบัธุรกิจตูเ้ติมน ำ้มนัหยอดเหรียญนัน้ บริษัทก็จะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรอนัไดแ้ก่ 
กฏหมำยชั่งตวงวดัที่จะตอ้งไดม้ีกำรตรวจสอบอปุกรณใ์นกำรจ่ำยน ำ้มนัใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดจำกโรงงำนผูผ้ลิต
ก่อนออกจ ำหนำ่ย และจะตอ้งใหม้ีกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุสองปีหลงัจำกที่ไดใ้ช้งำนไปแลว้ พรอ้มกบัจะตอ้งปฏิบตัิตำม
กฏระเบียบของกรมธุรกิจพลงังำนที่เขำ้มำควบคมุมำตรฐำนควำมปลอดภยัของตูเ้ติมน ำ้มนัหยอดเหรียญใหไ้ดม้ำตรฐำน
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ตำมที่ก ำหนด ซึ่งในเรื่องเหลำ่นีบ้ริษัทไดม้ีกำรประสำนงำนกับผูผ้ลิตและหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งเพื่อปฏิบตัิตำมกฏระเบียบ
ดงักลำ่วใหถ้กูตอ้ง หำกมีจดุใดที่ตอ้งแกไ้ขก็จดัใหม้ีกำรด ำเนินงำนแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้กบั
กำรผิดกฏระเบียบดงักลำ่ว 
 
ความเสี่ยงด้านหลักประกันธุรกิจ 

 ควำมเสี่ยงจำกสญัญำและหลกัประกันสูญหำยหรือไดร้บัควำมเสียหำย เนื่องจำกหลกัประกันเป็นหลกัทรัพย์
ส  ำหรบัสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั “รถท ำเงิน” และสนิเช่ือเช่ำซือ้เครือ่งจกัรใหม ่ หำกในกรณีที่หลกัประกนัสญูหำย ไม่
สำมำรถติดตำมได ้ หรือไดร้บัควำมเสียหำยจะสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ  ดงันัน้บริษัทจึงไดม้ีมำตรกำรกำรลดควำมเสี่ยงโดย
กำรจดัใหม้ีหอ้งมั่นคงเพื่อเก็บเอกสำรส ำคญั มีกำรควบคมุ และใหม้ีกำรท ำประกนัภยั  
 ควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรท่ีไมส่ำมำรถติดตำมหลกัประกนัได ้บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปลอ่ยสนิเช่ือ  โดยใหม้ีผู้
ค  ำ้ประกนั มีกำรท ำควำมรูจ้กัลกูคำ้ Know Your Customer (KYC) รวมถึงนโยบำยกำรติดตำมทวงถำมหนีอ้ยำ่งใกลชิ้ดและ
ทนัเวลำ  
 
ความเสี่ยงด้านความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 จำกเหตกุำรณภ์ยัธรรมชำติที่เกิดขึน้ ไมว่ำ่จะเป็นสนึำมิ  กำรชมุนมุทำงกำรเมือง และที่เกิดขึน้ลำ่สดุคือพำยปุำบึก 
ซึง่อำจสง่ผลกระทบ หำกภยันัน้เกิดขึน้ท่ีส  ำนกังำนกลำงหรอืสำขำจนท ำใหเ้กิดกำรชะงกัของกำรด ำเนินธุรกิจ  นอกจำกกำร 
Back up data ทุกวนัแลว้ บริษัทมีกำรก ำหนดแผนกำรเพื่อบริหำรจดักำรในภำวะฉกุเฉินเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจไดร้บั
ผลกระทบนอ้ยที่สดุและสำมำรถกลบัเขำ้สูส่ภำวะปกติอยำ่งมีประสทิธิภำพ  
  
ความเสี่ยงจากทรัพยากรบุคคล 
  ทรพัยำกรบคุคลถือเป็นปัจจัยที่ส  ำคญัอีกอย่ำงหนึ่งของควำมส ำเร็จของบริษัทและเป็นสิ่งที่ท  ำใหเ้กิดควำม
เสีย่งตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทได ้เช่น กำรเกษียณอำย ุ กำรลำออก เป็นตน้ ที่อำจจะมีผลที่ท  ำใหเ้กิดกำรหยดุชะงกัของ
ธุรกิจได ้ บรษัิทจึงไดใ้หค้วำมส ำคญักบัพนกังำนทกุคน และดแูลเอำใจใสท่กุขส์ขุของพนกังำนทกุคนเสมือนหนึ่งเป็นคนใน
ครอบครวัเดียวกนั พรอ้มสนบัสนนุใหท้ ำงำนตำมต ำแหนง่ที่เหมำะสมกบัหนำ้ที่ควำมสำมำรถ และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 บริษัทไดม้ีกำรฝึกอบรมพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ บริษัทไดม้ีกำรตัง้ส  ำรองกองทุนพนักงำน
เกษียณอำย ุ(Retirement Funds) เพื่อมิใหม้ีผลกระทบกบังบกำรเงินเมื่อมีพนกังำนเกษียณอำยเุกิดขึน้ 
 
ความเสี่ยงจากการยดึสินค้าคืน 
 ปกติธุรกิจเช่ำซือ้มคีวำมเสีย่งในดำ้นกำรยดึสนิคำ้คืน และถือเป็นสิง่ที่หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ถึงแมก้ำรยดึสนิคำ้คืนนัน้เป็น
ควำมเสีย่งตอ่กำรลดลงของยอดขำย และมีผลท ำใหส้นิคำ้คงเหลอืมีจ ำนวนมำกก็ตำม ในอีกดำ้นหนึง่ก็ถือเป็นกำรชดเชยตอ่
ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรหยดุช ำระเงินของลกูคำ้ได ้เพรำะบริษัทยงัสำมำรถน ำสินคำ้เหลำ่นัน้มำจ ำหน่ำยใน
ตลำดสินคำ้มือสองเพื่อชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรผิดนดัช ำระหนีถ้ึงแมอ้ำจจะมีผลขำดทุนจำกกำรยึดคืน (Loss on 
reprocess) ระหว่ำงรำคำสินคำ้ยึดคืนที่ขำยไดก้บัมลูค่ำคงเหลือในบญัชีรวมกบัตน้ทนุที่เกิดขึน้จำกกำรปรบัสภำพสินคำ้
ดงักลำ่วใหพ้รอ้มขำยในบำงกรณี แต่กำรยึดสินคำ้คืนนีก็้ถือเป็นกลยทุธท์ำงกำรตลำดอีกรูปแบบหนึ่งของกำรบริหำรธุรกิจ
เช่ำซือ้ 
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การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
ควำมเสี่ยงดำ้นปฏิบตัิกำร หมำยถึง ควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมผิดพลำด หรือขัน้ตอนกำรควบคมุไม่เพียงพอใน

กระบวนกำรท ำงำน พนกังำน ระบบงำน หรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเหตกุำรณห์รือปัจจยัภำยนอก ซึ่งท ำใหไ้ดร้บั
ควำมเสยีหำยตอ่รำยไดห้รอืบญัชีเช่ำซือ้ของบรษัิททัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ควำมเสีย่งจำกกำรปฏิบตัิงำน ควำมเสีย่งจำกกำรปฏิบตัิงำน หมำยถึง ควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกควำมผิดพลำดหรือ
ควำมไมเ่พียงพอของกระบวน กำรท ำงำน บคุลำกร ระบบงำน หรอืปัจจยัภำยนอก  อนัเป็นผลใหเ้กิดควำมเสียหำยทัง้ที่เป็น
วดัมลูคำ่เป็นเงินและไมส่ำมำรถวดัมูลคำ่เป็นเงินได ้เช่น ช่ือเสียงและกำรสญูเสียโอกำสทำงธุรกิจ  เนื่องจำกบริษัทไดม้ีกำร
ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจออกไปในหลำย ๆ ดำ้น ทัง้ที่เป็นกำรขยำยช่องทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่ด  ำเนินกำรอยู่แลว้ รวมไปถึง
ธุรกิจใหม่ซึ่งส่งผลใหค้วำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไดจ้ัดให้มี
กระบวนกำรใหก้ำรออกผลติภณัฑ ์หรอืบรกิำรใหมเ่พื่อประเมินควำมเสีย่งขึน้ใหม้ั่นใจวำ่ควำมเสีย่งที่จะเกิดในกำรปฎิบตัิงำน
ในแตล่ะขัน้ตอนนัน้มีกำรกระบวนกำรกำรควบคมุและตรวจสอบอยำ่งมปีระสทิธิภำพ บรษัิทไดก้ ำหนดใหม้ีกำรเขียนคูม่ือกำร
ปฎิบตัิงำน (Standard Operating Procedure: SOP) ส ำหรบัแตล่ะกระบวนกำรกำรปฎิบตัิงำน 

 

ความเสี่ยงจากสัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

 เมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม 2558 บริษัทไดท้ ำสญัญำค่ำธรรมเนียมช่ือกำรคำ้กบั Singer Company Limited S.a.r.1 
และสญัญำค่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรคำ้กบั Singer Asia Limited ซึ่งสญัญำใหม่ชุดนีอ้ำ้งอิงสิทธิจำกสญัญำใหใ้ช้
สิทธิฉบบัหลกัระหว่ำง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นกำรจ่ำย
คำ่ธรรมเนียมกำรใชช่ื้อกำรคำ้เทำ่กบั 0.25 ลำ้นเหรยีญสหรฐัตอ่ปีใหก้บั Singer Company Limited S.a.r.1  และกำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรคำ้ในจ ำนวนรอ้ยละ  0.5 ของรำยไดต้ำมที่ระบุในสญัญำใหก้ับ  Singer Asia Limited 
สญัญำนีม้ีก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี  1 สงิหำคม 2558 ถึง 31 กรกฎำคม 2568 เวน้แตฝ่่ำยใดฝ่ำยหนึง่จะบอก
เลิกสญัญำลว่งหนำ้ 12 เดือน โดยใหม้ีผลเริ่มนบักำรบอกเลิกสญัญำตัง้แต่วนัที่  31 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไปส ำหรบั
สญัญำค่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรคำ้ และตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎำคม 2568 เป็นตน้ไปส ำหรบัสญัญำค่ำธรรมเนียมช่ือ
กำรคำ้ 
 

ความเสี่ยงของตราสาร 

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  

ผูถื้อหุน้กูม้ีควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ไดร้บัช ำระดอกเบีย้หรือเงินตน้ ในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อก
หุน้กูไ้มเ่ป็นไปตำมที่คำดหมำย หรอืทรพัยส์นิของผูอ้อกหุน้กู ้มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้ดงันั้น ก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ ผู้
ลงทนุควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผูอ้อกหุน้กูจ้ำกขอ้มลูที่ระบไุวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ลรำ่งหนงัสอืชีช้วน ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของผูอ้อกหุน้กู ้ผูล้งทนุสำมำรถดู
กำรจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูท้ี่จดัท ำโดยสถำบนัจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือประกอบกำรตดัสินใจ
ลงทนุได ้ถำ้กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของหุน้กูต้  ่ำ แสดงวำ่ควำมเสีย่งดำ้นเครดิตของหุน้กูห้รอืผูอ้อกหุน้กูส้งู ผลตอบแทน
ที่ผูล้งทนุไดร้บัควรจะสงูดว้ยเพื่อชดเชยควำมเสีย่งที่สงูของหุน้กูด้งักลำ่วอยำ่งไรก็ตำม กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือมิไดเ้ป็น
กำรให้ค ำแนะน ำให้ซือ้ ขำย หรือถือครองหุ้นกู้ที่ เสนอขำยแต่อย่ำงใด และกำรจัดอนัดบัควำม
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น่ำเช่ือถืออำจมีกำรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอำยขุองหุน้กู ้ผูล้งทนุควรติดตำมขอ้มลูข่ำวสำรของบริษัทผูอ้อกหุน้กู้
รวมถึงกำรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ ไดจ้ำกเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์สถำบนัจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือที่เก่ียวขอ้ง หรอืสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

 
ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)  

ควำมเสีย่งที่ผูถื้อหุน้กูอ้ำจขำยหุน้กูไ้ดต้  ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวห้รือรำคำที่ซือ้มำ เมื่อผูถื้อหุน้กูต้อ้งกำรขำยหุน้กูก้่อน
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้กลำ่วคือหำกอตัรำดอกเบีย้ของตลำดสงูขึน้ รำคำหุน้กูจ้ะลดลง ทัง้นีโ้ดยทั่วไปรำคำของหุน้กูท้ี่มี
อำยคุงเหลอืยำวกวำ่จะไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำดมำกกวำ่ 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ควำมเสีย่งที่เกิดขึน้เมื่อผูถื้อหุน้กูอ้ำจไมส่ำมำรถขำยหุน้กูใ้นตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดท้นัทีในรำคำ
ที่ตนเองตอ้งกำร เนื่องจำกกำรซือ้ขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรองอำจมีไม่มำก ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ไดน้  ำหุน้กูไ้ปซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (BEX) ผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถซือ้ขำยหุน้กูใ้นตลำดรองไดท้ี่ธนำคำรพำณิชย ์บริษัท
หลกัทรพัย ์หรอืนิติบคุคลอื่นใด ที่มีใบอนญุำตคำ้หลกัทรพัยอ์นัเป็นตรำสำรแห่งหนี ้นอกจำกนี ้ผูล้งทนุอำจไม่สำมำรถขำย
หุน้กูใ้นตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ด ้เนื่องจำกผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ำกดักำรโอนไวก้บัส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหจ้ ำกดั
กำรโอนหุน้กูเ้ฉพำะภำยในกลุม่ผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญ่ 
 
ความเสี่ยงด้านเครดติ Credit Risk 
 

 นโยบายการให้สินเช่ือ 
    กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบำยที่จะเนน้กำรขยำยตวัของสนิเช่ืออยำ่งระมดัระวงั โดยในกำรอนมุตัิสนิเช่ือใหม ่ กลุม่บรษัิทฯ  
จะพิจำรณำถงึศกัยภำพของธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้และหลกัประกนัของลกูคำ้ ตลอดจนอตัรำผลตอบแทนที่
เหมำะสมกบัควำมเสีย่งของสนิเช่ือแตล่ะรำย กลุม่บรษัิทฯ จะเนน้กำรขยำยตวัของสนิเช่ือไปในตลำดที่กลุม่บรษัิทฯ มีควำม
ช ำนำญ มีควำมเสีย่งในระดบัท่ียอมรบัได ้และใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม  ในกรณีที่กลุม่บรษัิทฯ ตอ้งกำรเขำ้สูต่ลำดสนิเช่ือ
ใหม ่กลุม่บรษัิทฯ จะท ำกำรวิเครำะหถ์ึงโอกำสและปัจจยัควำมเสี่ยงตำ่งๆ อยำ่งรอบดำ้น 

นโยบำยดำ้นหลกัประกนัแตกตำ่งกนัตำมประเภทของสนิเช่ือ โดยกลุม่บรษัิทฯ มีระบบกำรบรหิำรหลกัประกนัท่ี
รดักมุ มีกลไกที่ใชใ้นกำรรกัษำระดบัมลูคำ่ของหลกัประกนัใหค้งอยูต่ำมเง่ือนไข เพื่อควบคมุควำมเสีย่งจำกควำมเสยีหำยที่
อำจเกิดขึน้ อยำ่งไรก็ตำมในกำรใหส้นิเช่ือกบัลกูคำ้แตล่ะรำย กลุม่บรษัิทฯ มีขัน้ตอนและหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ
คณุสมบตัิของลกูคำ้ทีช่ดัเจนรดักมุเพื่อใหไ้ดล้กูคำ้ทีม่ีคณุภำพ และในขณะเดยีวกนัก็สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม กลุม่บรษัิทฯ มีหนว่ยงำนท่ีท ำหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนและดแูลกระบวนกำรใหส้นิเช่ือใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบที่กลุม่บรษัิทฯ ก ำหนด 

ส ำหรบัสนิเช่ือเชำ่ซือ้   ซึง่เป็นธุรกิจสว่นใหญ่ในกลุม่สนิเช่ือรำยยอ่ย   กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบำยที่จะขยำยสนิเช่ือใน
เชิงรุก โดยเฉพำะในตลำดทีม่ีกำรเติบโตและมีอตัรำผลตอบแทนเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง  กลุม่บรษัิทฯ  มีนโยบำยในกำรวำง
มำตรฐำนกำรใหส้นิเช่ือเช่ำซือ้และสนิเช่ือรำยยอ่ยอื่นอยำ่งเป็นระบบ โดยกำรใหค้ะแนนตำมระดบัคะแนนของ  National 
Credit Bureau (NCB) 

นอกจำกนีก้ลุม่บรษัิทฯ ยงัพฒันำกระบวนกำรอนมุตัิสนิเช่ือ เพื่อใหอ้นมุตัิสนิเช่ือไดเ้รว็ขึน้ ทัง้นีเ้พื่อตอบสนองตอ่
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ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในแง่ควำมเพยีงพอของวงเงิน และควำมสมดลุของควำมเสีย่งของกลุม่บรษัิทฯ เพื่อใหส้ำมำรถรถ
ขยำยสนิเช่ือไดต้ำมเปำ้หมำย 

 การอนุมตัวิงเงนิและอ านาจการอนุมตั ิ

คณะกรรมกำรบรหิำรมอบอ ำนำจในกำรอนมุตัิสนิเช่ือใหแ้ก่ คณะกรรมกำรพิจำรณำสนิเช่ือ  (Credit Committee) 
เป็นผูด้แูล ภำยใตน้โยบำยกำรอนมุตัิสนิเช่ือที่ไดร้บักำรอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบรหิำร  

โดยนโยบำยกำรอนมุตัิสนิเช่ือ มกีำรก ำหนดวงเงินและมอบอ ำนำจกำรอนมุตัิวงเงินไวอ้ยำ่งชดัเจน โดยสนิเช่ือทกุ
รำย ที่มีวงเงินเกินกวำ่ 15,000,000 บำท ตอ้งผำ่นกำรอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำสนิเช่ือ  (Credit Committee) 
เนื่องจำกเป็นสนิเช่ือทีว่งเงินกูข้นำดใหญ่ 

ส ำหรบัสนิเช่ือรำยยอ่ย ที่มีวงเงินขนำดเลก็กวำ่ 15,000,000 บำท กลุม่บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดระเบยีบวิธีปฏิบตัิและ
มอบอ ำนำจกำรอนมุตัวิงเงินใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและหวัหนำ้งำนในแตล่ะระดบั เพื่อน ำไปปฏิบตัิภำยใตน้โยบำยกำรอนมุตัิสนิเช่ือ
ที่ไดก้ ำหนดไว ้ 
 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 
ในปีพ.ศ. 2562 กลุม่บรษัิทฯ ไดม้ีกำรพฒันำกำรบรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นเครดติ เพื่อเสรมิสรำ้งศกัยภำพในกำร

บรหิำรควำมเสีย่งของกลุม่บรษัิทฯ ใหด้ียิง่ขึน้ เช่น 
  
1. กำรน ำเครือ่งมือที่เหมำะสมมำใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเครดิต เช่น  

- กลุม่บรษัิทฯ ใชข้อ้มลูจำก National Credit Bureau (NCB) เพื่อน ำมำใชป้ระเมินควำมเสีย่งดำ้นเครดิตของลกูคำ้กลุม่
สนิเช่ือรถท ำเงิน และสนิเช่ือเพื่อเช่ำซือ้เครือ่งจกัร (captive finance)   

- กลุม่บรษัิทฯ ทบทวนโครงสรำ้งของผลติภณัฑท์ี่มีอยูเ่ดิม และเพิม่โครงกำรพิเศษส ำหรบัลกูคำ้ปัจจบุนัของกลุม่บรษัิทฯ 
ที่มีประวตัิกำรช ำระดี  

- กลุม่บรษัิทฯ มีกำรก ำหนดสดัสว่นของลกูคำ้ควำมเสีย่งสงู กลำง ต ่ำ ในพอรต์โฟลโิอ (portfolio) รวมของบรษัิท โดย
ก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนสดัสว่นควำมเสีย่งเพื่อควำมเหมะสมเป็นระยะ 

- กลุม่บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้วีงเงินขัน้สงูสดุส ำหรบัลกูคำ้แตล่ะกลุม่ โดยก ำหนดนิยำมอยำ่งชดัเจนวำ่กลุม่ลกูคำ้ที่มี
ควำมสมัพนัธแ์บบใดบำ้งที่จะนบัรวมเป็นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั ทัง้นีเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรลดควำมเสีย่งในกำรกระจกุตวั
ของสนิเช่ือ (concentration risk) 

2. กลุม่บรษัิทฯ  มีกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อรองรบักำรรำยงำนตำมหลกัเกณฑท์ี่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดเนื่องจำก
กลุม่บรษัิทฯ ไดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคลภำยใตก้ำรก ำกบัแลว้ 

กลุม่บรษัิทฯ ทบทวนนโยบำยในกำรกำรปลอ่ยสนิเช่ือ กำรก ำหนดขัน้กำรอนมุตัิส  ำหรบัสนิเช่ือทีม่วีงเงินท่ีแตกตำ่ง ทัง้นีเ้พื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจในปัจจบุนั 
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4.  ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

4.1 ทีด่ิน อาคาร และเคร่ืองจักร  

  จ ำนวนรำ้นสำขำทัง้หมด 182 สำขำ บริษัทเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และอำคำรรวม 51 แห่ง  ที่เหลือเป็นรำ้น
สำขำที่บรษัิทเช่ำ ซึง่รวมทัง้อำคำรที่ใชเ้ป็นส ำนกังำนใหญ่ ปัจจุบนัส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม 
ชัน้ 17 ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500  โดยเช่ำจำก บมจ.กสท โทรคมนำคม ใหส้ญัญำเช่ำต่อไปอีก 
3 ปีสิน้สดุสญัญำในวนัที่ 14  มกรำคม  2564 ขนำดพืน้ที่ 2,408 ตำรำงเมตร ในอตัรำค่ำเช่ำพืน้ที่เดิม เป็นเงิน  602,000 
บำทตอ่เดือน และคำ่บรกิำรเป็นเงิน 367,950 บำทตอ่เดือน และพืน้ท่ีชัน้ 20 ขนำดพืน้ท่ีรวม 765 ตำรำงเมตร ในอตัรำคำ่เช่ำ 
191,250 บำทตอ่เดือน คำ่บรกิำรเป็นเงิน 114,750 บำทตอ่เดือน ซึง่ทำงบรษัิทไดม้ีกำรปรบัปรุงส ำนกังำนใหม้ีควำมทนัสมยั  

นอกจำกนั้นก็จะมีกำรเช่ำอำคำรคลังสินค้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ที่ บริษัทต่อสัญญำเช่ำต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลำ  3 ปี จำกบริษัท จอลลี่ แลนด ์จ ำกัด โดยมีอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 338,800 บำท และสญัญำสิน้สดุในวนัที่ 10 
ธันวำคม 2563 และเช่ำพืน้ที่อำคำรตึกดำ้นหนำ้เพิ่ม  โดยแบ่งสญัญำเช่ำออกเป็น 2 ฉบบั สญัญำฉบบัที่ 1  มีอตัรำค่ำเช่ำ
เดือนละ 64,000 บำท สญัญำเช่ำสิน้สดุวนัที่ 30 เมษำยน 2563   สญัญำฉบับที่ 2 มีอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 70 ,000 บำท 
สญัญำเช่ำสิน้สดุวนัท่ี 30 เมษำยน 2566  
       มูลค่ำตำมบญัชีของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์– สทุธิ ของ บมจ.ซิงเกอร ์ประเทศไทย และบริษัทย่อย ณวนัที่ 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนเทำ่กบั  429.80 ลำ้นบำท และ 425.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 ที่ดิน อำคำร และเครือ่งจกัรดงักลำ่ว ไมม่ีภำระผกูพนั   

4.2 บริษัทหรือบริษัทยอ่ยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
  - 

4.3 สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

 สิทธิบัตร ไม่มี   

 เคร่ืองหมายการค้า 

 สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 
 บริษัทมีสญัญำกบั Singer Asia Limited ในกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ โดยจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใชเ้ครื่องหมำย
กำรคำ้ในจ ำนวนรอ้ยละ 0.1 ของยอดขำยสทุธิ เฉพำะสนิคำ้ที่ใชเ้ครือ่งหมำย “Singer” เท่ำนัน้ และค่ำธรรมเนียมกำรบริกำร
เก่ียวกบัขอ้มลูทำงดำ้นกำรตลำด กำรวำงแผน กำรออกแบบ วำงแผนผลิตภณัฑใ์นจ ำนวนรอ้ยละ 1 ของยอดขำยสทุธิ เมื่อ
วนัที่  31 กรกฎำคม 2558 บริษัทและ Singer Asia Limited มีควำมเห็นรว่มกันและออกหนงัสือเพื่อยตุิสญัญำกำรใช้
เครือ่งหมำยกำรคำ้และคำ่ธรรมเนียมกำรบรกิำร  

 
 สัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

 เมื่อวนัท่ี 1 สงิหำคม 2558 บรษัิทไดท้ ำสญัญำคำ่ธรรมเนียมช่ือกำรคำ้กบั Singer Company Limited S.a.r.1 และ
สญัญำคำ่ธรรมเนียมเครือ่งหมำยกำรคำ้กบั Singer Asia Limited ซึง่สญัญำใหม่ชุดนีอ้ำ้งอิงสิทธิจำกสญัญำใหใ้ชส้ิทธิฉบบั
หลกัระหว่ำง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม
กำรใชช่ื้อกำรคำ้เท่ำกบั 0.25 ลำ้นเหรียญสหรฐัต่อปีใหก้บั Singer Company Limited S.a.r.1 และกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม
เครื่องหมำยกำรคำ้ในจ ำนวนรอ้ยละ 0.5 ของรำยไดต้ำมที่ระบใุนสญัญำใหก้บั Singer Asia Limited สญัญำนีม้ีก ำหนด
ระยะเวลำ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี  1 สงิหำคม 2558 ถึง 31 กรกฎำคม 2568 เวน้แตฝ่่ำยใดฝ่ำยหนึง่จะบอกเลกิสญัญำลว่งหนำ้ 
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12 เดือน โดยใหม้ีผลเริ่มนบักำรบอกเลิกสญัญำตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไปส ำหรบัสญัญำค่ำธรรมเนียม
เครือ่งหมำยกำรคำ้ และตัง้แตว่นัท่ี 31 กรกฎำคม 2568 เป็นตน้ไปส ำหรบัสญัญำคำ่ธรรมเนียมช่ือกำรคำ้ 

 

 บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี   

4.4   เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 
          รำยละเอียดเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงันี ้ 
 

ชือ่บริษัท ประเภทกิจการ 
และลักษณะธุรกิจ 

ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว 
(บาท) 

% การถอืหุ้น มูลค่าเงนิลงทุน
(ตามราคาทุน) 

(บาท) 
บริษัทยอ่ย     

บรษัิท เอสจี โบรค
เกอร ์จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจนำยหนำ้คำ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

4,000,000 99.99 3,999,400 

บรษัิท เอสจี
เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั 

บรกิำร 5,000,000 99.88 4,994,000 

บรษัิท เอสจี 
แคปปิตอล จ ำกดั 

- ธุรกิจเช่ำซือ้ครือ่งใช้
ไฟฟำ้ในบำ้น จกัรเย็บ
ผำ้ สนิคำ้เชิงพำณิชย ์
และสนิคำ้อื่นๆ 

- ธุรกิจสนิเช่ือจ ำน ำ
ทะเบียนรถ “รถท ำเงิน” 

- ธุรกิจสนิเช่ือเชำ่ซือ้
เครือ่งจกัร 

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

 
บริษัทร่วม                      ไมม่ี  
 
ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 2562 นโยบำยกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ย เหลำ่นีจ้ะยงัคงกำรถือหุน้ในสดัสว่นที่เทำ่เดิม  ทัง้นีค้ณะกรรมกำร 
และผูบ้รหิำรของบรษัิทยอ่ย เป็นผูบ้รหิำรที่คณะฝ่ำยจดักำรคดัเลอืกจำกผูบ้รหิำรภำยในบรษัิท ใหท้ ำหนำ้ที่ควบคมุดแูลในกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ย   เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยหลกัในกำรประกอบกิจกำรของบรษัิท  บรษัิท มีเงินลงทนุรวมในบรษัิท
ยอ่ยเทำ่กบั 1,458.99 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 24.17 ของสนิทรพัยร์วม 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษัิทมีคดีควำมที่ถกูยื่นฟอ้งดงัตอ่ไปนี ้

 

คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบัตร 

 

เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561 บรษัิทแหง่หนึง่ (โจทก)์ ไดย้ื่นฟอ้งบรษัิทเป็นจ ำเลยรว่มกบัผูอ้ื่นอีก 3 รำย ในคดีรว่มกนัละเมิด
สทิธิบตัรกำรประดิษฐ์ของผูอ้ื่น ซึง่ตำมค ำฟอ้งอำ้งตนวำ่เป็นเจำ้ของสิทธิบตัรกำรประดิษฐ์  เก่ียวกบัอปุกรณชิ์น้หนึ่ งที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ้ำงจ ำเลยที่ 1 ท ำกำรผลิต ภำยใต้สญัญำซือ้ขำยตู้จ  ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงอัตโนมัติและเรียกเงิน
คำ่เสยีหำยเป็นเงินจ ำนวน 100 ลำ้นบำท  

 

ตำมสญัญำซือ้ขำยตูจ้  ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิอตัโนมตัิ บรษัิทเป็นเพียงผูซ้ือ้จำกจ ำเลยที่ 1 และตำมขอ้สญัญำจ ำเลยที่ 1 ได้
ยืนยนัวำ่เป็นเจำ้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ไดร้บัอนญุำตหรือเป็นตวัแทนถกูตอ้งตำมกฎหมำยจำกเจำ้ของลิขสิทธ์ิ 
สทิธิบตัร อนสุทิธิบตัรที่แทจ้รงิในสนิคำ้และอปุกรณส์ว่นประกอบ กลไกตำ่งๆ รวมถึงจ ำเลยที่ 1 จะเป็นผูร้บัผิดชอบแตผู่เ้ดียว
ในควำมเสียหำยใดๆ ต่อบริษัทหรือลกูคำ้ของบริษัท หรือบุคคลภำยนอก ในกรณีที่มีกำรกล่ำวอำ้งว่ำสินคำ้มีกำรละเมิด
ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร หรอือนสุทิธิบตัร 

 

บริษัทไดม้อบหมำยใหท้นำยควำมด ำเนินกำรยื่นค ำใหก้ำรเพื่อต่อสูค้ดีดงักล่ำวแลว้ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎำคม 2561 และเมื่อ
วนัที่ 3 กันยำยน 2561 ศำลนดัชีส้องสถำนเพื่อก ำหนดประเด็นขอ้พิพำทแลว้ และศำลไดก้ ำหนดนดัสืบพยำนโจทกแ์ละ
จ ำเลย 

 

เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 ศำลทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศกลำง ไดม้ีค  ำพิพำกษำคดีอำญำ ระหว่ำง
พนกังำนอยักำรโจทกก์บับรษัิทซึง่เป็นจ ำเลยรว่มกบัผูอ้ื่นอีก 3 รำย โดยศำลมีค ำพิพำกษำยกฟอ้ง  

อยำ่งไรก็ตำม โจทกข์อขยำยระยะเวลำยื่นอทุธรณซ์ึง่ศำลอนญุำตใหย้ื่นอทุธรณภ์ำยในวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2563  

หำกมีค ำตดัสินใหย้กฟ้องในคดีอำญำจะมีผลใหย้กฟ้องในคดีแพ่งดว้ย  ปัจจุบนัคดีแพ่งยงัอยู่ระหว่ำงจ ำหน่ำยคดีชั่วครำว
เพื่อรอผลอนัถึงที่สดุในคดีอำญำ ดงันัน้บรษัิทจึงยงัไมส่ำมำรถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะนี ้บรษัิทจึงไมไ่ดบ้นัทึกประมำณ
กำรผลเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้จำกเรือ่งดงักลำ่วไวใ้นงบกำรเงิน 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

บรษัิท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย  จ ำกดั  (มหำชน) 
ทะเบียนเลขที่   0107537000050    

ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ 
เลขที่ 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม ชัน้ 17  ถนนเจรญิกรุง  แขวงบำงรกั  เขตบำงรกั  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2352-4777 โทรสำร  : 0-2352-4799    
ศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ (Call Center) : 0-2234-7171      ศนูยบ์รกิำร Hot Line: 08-1840-4555 
Home page  : www.singerthai.co.th 

ประกอบธุรกิจ :  
 จ ำหนำ่ยเครือ่งใชไ้ฟฟำ้, จกัรเย็บผำ้, สนิคำ้เชิงพำณิชย ์ โทรศพัทม์ือถือ และอื่นๆ  

ภำยใตก้ำรขำยเงินสด  
 บรกิำรผอ่นช ำระ – ใหบ้รกิำรผำ่นทำง บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 
 บรกิำรสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั “รถท ำเงิน” ใหบ้รกิำรผำ่นทำง บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 
 บรกิำรสนิเช่ือเชำ่ซือ้เครือ่งจกัร – ใหบ้รกิำรผำ่นทำง บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 
 บรกิำรหลงักำรขำย, บ ำรุงรกัษำ และซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟำ้-ใหบ้รกิำรผำ่นทำง บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั 

 
      รอบระยะเวลำบญัชี 

1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 
 
ที่ปรกึษำกฎหมำย 

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

 
ผูต้รวจสอบบญัชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากดั 
1 อำคำรเอ็มไพรท์ำวเวอร ์ชัน้ 50-51 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์
บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์ 02-009-9999 
โทรสำร   02-009-9991 

 
นายทะเบียนหุน้กู ้

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

 

 

http://www.singerthai.co.th/
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สถาบันการเงนิที่ตดิตอ่ประจ า 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่1 ซอยรำษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนรำษฎรบ์รูณะ แขวงรำษฎรบ์รูณะ เขตรำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

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

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

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่9 ถนนรชัดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

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

 
ทนุจดทะเบียน  

702,000,000 บำท (หุน้สำมญั 702,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) 
ทนุช ำระแลว้ : 401,505,235 บำท 

 

วนัท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
28 มิถนุำยน 2527 

 
ข้อมูลส าคัญอื่น 

- ไมม่ี – 
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ส่วนที ่2: การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น   

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 (1) ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรยีกช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2562 
 ทนุจดทะเบียน : 702,000,000 บำท (เจ็ดรอ้ยสองลำ้นบำท) ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 702,000,000

หุน้   (เจ็ดรอ้ยสองลำ้นหุน้)  มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1  บำท 
  ทนุที่ออกและช ำระแลว้: 401,505,235 บำท (สี่รอ้ยหนึ่งลำ้นหำ้แสนหำ้พนัสองรอ้ยสำมสิบหำ้บำทถว้น) 

ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน  401,505,235  หุน้   (สี่รอ้ยหนึ่งลำ้นหำ้แสนหำ้พนัสองรอ้ยสำมสิบหำ้หุน้) 
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1  บำท  

(2) ตรำสำรแสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (NVDR)  
ณ วนัที่ 9 มีนำคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั มีหุน้สำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง จ ำนวน 
9,249,923 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.304 ของทนุที่เรียกช ำระแลว้ ซึ่งไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้  
อนัเนื่องมำจำก บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั ไมใ่ชส้ทิธิในกำรออกเสยีงในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

 
•    ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ  

•    พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 226 เมื่อวนัที่ 8 มกรำคม 2562 ที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 
เมื่อวนัที่ 27 กมุภำพนัธ ์2562 และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 228 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562  ไดพ้ิจำรณำอนมุตัิ
กำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) และพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท จ ำนวน 2 ชดุ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 

1.  หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

บรษัิทออกหุน้สำมญัใหมไ่มเ่กิน 432,000,000 บำท แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวนไมเ่กิน 432,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 216,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 4.89  บำท ในอตัรำสว่นกำร
จองซือ้เทำ่กบั 5 หุน้สำมญัเดิมตอ่ 4 หุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่ (หรอื 1.25 หุน้สำมญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สำมญัใหม)่ โดยผูถื้อหุน้เดิม
อำจแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุน้เพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิ (Excess Rights) ที่ไดร้บัจดัสรรตำมสดัสว่นไดใ้นรำคำเสนอขำยเดียวกนั
และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิตอ่เมื่อมีหุน้สำมญัเพิ่มทนุเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตำม
สทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้ 

นอกจำกนี ้บรษัิทจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 216,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำร
ใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิของบรษัิทครัง้ที่ 1 (“SINGER-W1”)  จ ำนวนไมเ่กิน 108,000,000 หุน้ และเพื่อรองรบักำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษัิทครัง้ที่ 2 (“SINGER-W2”) จ ำนวนไมเ่กิน 108,000,000 หุน้ ซึง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้ 2 
ครัง้ดงักลำ่ว จะออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Issue) และจองเกินจำกสทิธิ (Excess Rights)  
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2. ใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 (SINGER-W1) 

บริษัทจะจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 
(“SINGER-W1”)  ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได ้ไม่เกิน  108,000,000 หน่วย รำคำหน่วยละ 0 บำท 
(ศนูยบ์ำท) (ไม่คิดมลูค่ำ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ใน
อตัรำสว่น 2 หุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีรำคำกำรใชส้ิทธิ 7.00 บำท เวน้แต่กรณีมีกำร
ปรบัสทิธิ โดยจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติใหอ้อกใบส ำคญัแสดง
สทิธิและหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำย ุ2 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

โดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทัง้จ ำนวนไดทุ้กวันท ำกำร
สดุทำ้ยของเดือนมีนำคม เดือนมิถนุำยน เดือนกันยำยน หรือเดือนธันวำคม (แลว้แต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภำยหลงั
จำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิ) โดยวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้แรกจะตรง
กบัวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนมีนำคม หรือของเดือนมิถนุำยน หรือเดือนกนัยำยน หรือเดือนธันวำคม ภำยหลงัจำกวนั
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิครัง้แรก) และวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยจะตรงกบัวนัครบอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิ (วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย) 

 

     3. ใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 2 (SINGER-W2) 

บริษัทจะจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 
(“SINGER-W2”)  ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได ้ไม่เกิน  108,000,000 หน่วย รำคำหน่วยละ 0 บำท 
(ศนูยบ์ำท) (ไม่คิดมลูค่ำ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ใน
อตัรำสว่น 2 หุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีรำคำกำรใชส้ิทธิ 14.00 บำท เวน้แต่กรณีมีกำร
ปรบัสทิธิ โดยจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติใหอ้อกใบส ำคญัแสดง
สทิธิและหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำย ุ4 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

โดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทัง้จ ำนวนไดทุ้กวันท ำกำร
สดุทำ้ยของเดือนมีนำคม เดือนมิถนุำยน เดือนกันยำยน หรือเดือนธันวำคม (แลว้แต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภำยหลัง
จำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิ) โดยวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้แรกจะตรง
กบัวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนมีนำคม หรือของเดือนมิถนุำยน หรือเดือนกนัยำยน หรือเดือนธันวำคม ภำยหลงัจำกวนั
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิครัง้แรก) และวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยจะตรงกบัวนัครบอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิ (วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย) 

ทัง้นี ้ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทไดม้ีมติก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุและไดร้บั
สทิธิจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัที่ 15 มีนำคม 2562 และก ำหนดวนัจองซือ้และช ำระเงินคำ่หุน้สำมญั
เพิ่มทนุ ในระหวำ่งวนัที่ 4-11 เมษำยน 2562 (รวม 5 วนัท ำกำร) 

โดยในวนัที่ 22 เมษำยน 2562 บริษัทไดร้บัช ำระเงินจ ำนวน 643 ลำ้นบำท จำกกำรออกหุน้สำมญัและจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทนุ 131,505,235 หุน้ ในมลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท บรษัิทไดท้ ำกำรเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนของบรษัิทจำกเดิม 
270,000,000 บำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 702,000,000 บำท โดยมีทนุจดทะเบียนที่ช ำระแลว้เป็นเงิน  401,505,235 บำท 
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•    ตลาดรองของหลักทรัพยใ์นปัจจุบัน  
 

หุน้สำมญัของบรษัิท ปัจจบุนัซือ้ขำยอยูใ่นตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

7.2   ผู้ถอืหุ้น   
 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ  วนัท่ี 9 มีนำคม 2563  มีดงันี ้-   
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล จ านวนหุ้น %ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

1 บรษัิท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) 121,499,820 30.261 
2 น.ส.กลุสิรำ กำระ 19,973,200 4.975 
3 นำยเชำว ์กำระ 15,120,000 3.766 
4 นำยชยัรตัน ์โกวิทจินดำชยั 15,000,000 3.736 
5 นำยศิรศิกัดิ ์สนโสภณ 10,393,700 2.589 
6 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 9,249,923 2.304 
7 ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 6,763,100 1.684 
8 นำยจิตติพร จนัทรชั 6,500,000 1.619 
9 นำยดเิรก ตำครุ 5,837,940 1.454 
10 บรษัิท สหพฒันำอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 5,637,200 1.404 
11 นำยกิตติ งำมมหรตัน ์ 5,304,800 1.321 
12 นำยภมูิชยั ชยัวำนชิกลุ 5,040,000 1.255 
13 นำยอนชุำ อำวีลำสกลุ 4,018,500 1.001 
14 นำยสนัติ โกวิทจินดำชยั 3,833,400 0.955 
15 บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชนัแนล จ ำกดั (มหำชน) 3,500,000 0.872 
16 บรษัิท สหพฒันพิบลู จ ำกดั (มหำชน) 3,500,000 0.872 
17 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 3,251,600 0.810 
18 นำงสญุำพำณีย ์เอยีงเงิน 2,848,600 0.709 
19 บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 2,510,000 0.625 
20 บรษัิท ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั 2,450,000 0.610 
21 นำยธนรตัน ์รกัอรยิะพงศ ์ 2,350,000 0.585 
22 นำยสมศกัดิ ์ศรสีทุศันก์ลุ 2,339,060 0.583 
23 นำยณฐัดนยั งำมมหรตัน ์ 2,142,800 0.534 
24 นำยสรวฎั งำมมหรตัน ์ 2,105,000 0.524 
25 นำยอำนนท ์ไพจิตโรจนำ 2,050,000 0.511 
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หมำยเหตุ  ผูล้งทุนสำมำรถคน้หำขอ้มูลผูถ้ือหุน้ที่เป็นปัจจุบนัไดจ้ำก www.singerthai.co.th  ก่อนกำร      ประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

     ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ที่เป็นนิติบคุคล 

 บริษัท เจมารท์ จ ากัด (มหาชน)  เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

7.3  ตั๋วเงนิและหุ้นกู ้
 7.3.1 ตั๋วแลกเงนิ (bill of exchange) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทไมม่ียอดคงคำ้ง 
 
7.3.2 หุ้นกู้ (Debenture) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทมียอดคงคำ้งหุน้กูท้ีย่งัไมค่รบก ำหนดไถ่ถอนรวมมลูคำ่ทัง้หมด 2,850 ลำ้นบำท 

เป็นหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมรีำยละเอียดของหุน้กูค้งคำ้งดงันี  ้
 

 อำยตุรำสำร วนัท่ีออกตรำสำร วนัท่ีครบก ำหนดอำย ุ มลูคำ่หุน้กู ้(ลำ้น
บำท) 

SINGER20OA 3 ปี 20 ตลุำคม 2560 20 ตลุำคม 2563 400 

SINGER213A 3 ปี 30  มีนำคม 2561 30 มีนำคม 2564 950 

SINGER227A 3 ปี 25 กรกฎำคม 2562 25 กรกฎำคม 2565 1,500 

 
 
7.4  ประวัติการผิดนัดช าระหนี้ 
            บรษัิทไมม่ีประวตัิ กำรผิดนดัช ำระหนีด้อกเบีย้หรือเงินตน้ของตรำสำรหนี ้หรือผิดนดัช ำระหนีเ้งินกูย้ืมจำกธนำคำร
พำณิชย ์บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์หรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้โดยดปูระวตัิยอ้นหลงั 3 ปี
จำกบรษัิทขอ้มลูเครดิตแหง่ชำติ และงบกำรเงิน ที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 

 
7.5  ประวัติการผิดเงือ่นไขในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 
             บรษัิทไมม่ีประวตัิกำรผิดเง่ือนไขในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ 3 ปียอ้นหลงั 
 

7.6  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล    
บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลไมเ่กินรอ้ยละ 60 ของก ำไรสทุธิของงบ

กำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินได ้ ส  ำรองตำมกฏหมำยและส ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลจะขึน้อยู่กบัสภำวะ
เศรษฐกิจ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุตำ่งๆ ในอนำคต 

 

 

 

http://www.singerthai.co.th/
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=e10cf37d-4ca8-e911-a2ed-8f4741d67deb
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ตารางการจ่ายเงนิผล 3 ปียอ้นหลงั  มีดังนี:้-  

(บำท) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

เงินปันผลระหวำ่งกำล - - - 

เงินปันผลงวดสดุทำ้ย* 0.10 - - 

รวมเงินปันผลจ่ำย 0.10 - - 

มลูคำ่หุน้ละ 1 1 1 

* ตำมมตขิองคณะกรรมกำรครัง้ที่ 233 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2563 เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตั ิในกำรประชมุสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 53 ในวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 

หมายเหตุ     1. บรษัิทฯ จดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้ จำกเดิมมลูคำ่หุน้ละ 10 บำท เป็นมลูคำ่หุน้ละ 1 บำท               
เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2547  
 2.  บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) จ่ำยเงินปันผลตัง้แตปี่ 2527 เป็นตน้มำ 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 

(บาท) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

เงินปันผลระหวำ่งกำล - - - 

เงินปันผลงวดสดุทำ้ย* - - - 

รวมเงินปันผลจ่ำย - - - 

มลูคำ่หุน้ละ 1,000 1,000 1,000 

* ตำมมติของคณะกรรมกำรครัง้ที่ 34 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2563 เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตั ิ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 9 ในวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 
 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย 

เนื่องจำกบรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้เกินกวำ่รอ้ยละ 99 ในบรษัิทยอ่ย ดงันัน้กำรจำ่ยเงินปันผลจึง
ขึน้อยูก่บัควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้ใหญ่ตำมควำมเหมำะสมภำยใตก้ฎหมำยที่ก ำหนด 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1   คณะกรรมการบริษัท 

กำรจดักำร: โครงสรำ้งกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และผูบ้รหิำร 

คณะกรรมการบริษัท 
นำยอดศิกัดิ ์ สขุมุวิทยำ   ประธำนกรรมกำร 
นำยกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์   กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
นำยลกัษณะนอ้ย  พึง่รศัมี   กรรมกำรอิสระ 
นำยพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมกำรอิสระ 
นำยปรชีำ  ประกอบกิจ   กรรมกำรอิสระ 
นำยพีรนำถ โชควฒันำ   กรรมกำร 
นำยปิยะ  พงษ์อชัฌำ   กรรมกำร 
นำงนงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน  กรรมกำร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นำยลกัษณะนอ้ย  พึง่รศัม ี   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  นำยพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมกำรตรวจสอบ 
  นำยปรชีำ  ประกอบกิจ     กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
นำยพิพิธ พิชยัศรทตั    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 
นำยลกัษณะนอ้ย  พึง่รศัมี   กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

  นำยอดศิกัดิ ์  สขุมุวิทยำ   กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

 คณะกรรมการบริหาร  
นำยปิยะ  พงษ์อชัฌำ   ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
นำงนงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน  รองประธำนกรรมกำรบรหิำร  
นำยกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์   กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
นำงสำวรพีพรรณ  ขนัตยำภรณ ์  กรรมกำรบรหิำร 
นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร   กรรมกำรบรหิำร 
นำงสำวบษุบำ กลุศิรธิรรม   กรรมกำรบรหิำร 
นำงสำวจนัทรจิรำ  กอ้งทอ้งสมทุร ์  เลขำนกุำร 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  นำยกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์   ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
  นำงนงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
  นำงสำวรพีพรรณ  ขนัตยำภรณ ์  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
  นำงสำวจนัทรจิรำ  กอ้งทอ้งสมทุร ์  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
(โดยคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้และเง่ือนไขใดๆ) 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทกุไตรมำส  และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำม
จ ำเป็น  บริษัทมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจน โดยเลขำนุกำรบริษัทที่ดูแลรบัผิดชอบจะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุม
พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบกำรประชมุใหค้ณะกรรมกำรลว่งหนำ้ กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ
และไม่ขึน้กบับคุคลหรือกลุม่บคุคลใด ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมทัง้สิน้จ ำนวน 8 ครัง้ โดยเป็น
กำรประชมุที่ก ำหนดไวล้ว่งหนำ้ทัง้ปี  8  ครัง้ ในกำรประชมุแตล่ะครัง้ไดม้ีกำรจดัสง่เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมในแต่ละ
วำระใหก้บักรรมกำรบรษัิทแตล่ะทำ่นลว่งหนำ้ เพื่อใหก้รรมกำรบรษัิทมีเวลำศกึษำขอ้มลูในเรือ่งตำ่งๆ อยำ่งเพียงพอ บริษัทมี
กำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ จ ำนวน 1 ครัง้ และ กำรประชุมวิสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษัทอีก 1 ครัง้ โดยกำรเขำ้
รว่มประชมุของคณะกรรมกำรบรษัิทในปี 2562  ของกรรมกำรแตล่ะทำ่นสรุปได ้ ดงันี ้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 

 

รายชื่อกรรมการ 

 

วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

 การประชุม (คร้ัง) / ปี 

สามัญ
ประจ าปี ผู้
ถอืหุ้นคร้ัง

ที่ 52 

วิสามัญผู้
ถอืหุ้นคร้ัง
ที่ 1/2019 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

(8) 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(4) 

คณะกรรมการ   
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
(3) 

1. นำยอดศิกัดิ ์ สขุมุวิทยำ * 
2. นำยลกัษณะนอ้ย  พึง่รศัมี ** 
3. นำยพิพิธ  พิชยัศรทตั 
4. นำยปรชีำ  ประกอบกิจ 
5. นำยพีรนำถ โชควฒันำ  
6. นำงนงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน* 
7. นำยปิยะ  พงษ์อชัฌำ * 
8. นำยกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์

เม.ย. 60 – เม.ย. 63(ก)  
เม.ย. 62 – เม.ย. 65 
เม.ย. 60 – เม.ย. 63(ก)  
เม.ย. 62 – เม.ย. 65 
เม.ย. 62 – เม.ย. 65 
 เม.ย. 61 – เม.ย. 64 
เม.ย. 61 – เม.ย. 64 
เม.ย. 60 – เม.ย. 63(ก)  

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

1/1 
1/1 

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

8/8 
8/8 
7/8 
8/8 
8/8 
6/8 
8/8 
8/8 

 

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

4/4 
4/4 
4/4 
- 
- 
- 
- 
- 
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หมายเหตุ       *    กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
      **   กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิ 

(ก) กรรมการผูท้ีจ่ะพน้จากต าแหนง่ตามวาระในเดอืน เม.ย 63  จะมกีารเสนอชือ่เพือ่ถูกเลอืกใหก้ลบัเขา้มา 
ด ารงต าแหนง่กรรมการตามวาระใหม่อกีครัง้หนึ่ง  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ณ วนัที ่24 เม.ย 2563 
นี ้ 

 
8.2   ผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

  นำยกิตติพงศ ์  กนกวิไลรตัน ์  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
       รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรขำยและกำรตลำด 

นำงสำวรพีพรรณ  ขนัตยำภรณ ์  ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นำงสำวจนัทรจิรำ   กอ้งทอ้งสมทุร ์  ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบตักิำร 
นำงสำวบษุบำ  กลุศิรธิรรม  ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
 

 ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด 
นำงสำวอญัฑิกร  พิเชฐกร   ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนบรหิำรสนิเช่ือและทรพัยส์นิ 

 
 *รำยช่ือผูบ้รหิำรขำ้งตน้ เป็นไปตำมนิยำมผูบ้รหิำรของประกำศคณะกรรมกำร กลต. 
 *ต ำแหนง่ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรขำยและกำรตลำดยงัอยูใ่นระหวำ่งกระบวนกำรสรรหำ 
 
 
8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบรษัิท ไดม้ีกำรแตง่ตัง้ นำงสำวจนัทรจิรำ  กอ้งทอ้งสมทุร ์เป็นเลขำนกุำรบริษัท ซึ่งเป็นผูท้ี่มีคณุวฒุิ 
และประสบกำรณท์ี่เหมำะสม เป็นผูร้บัผิดชอบและท ำหนำ้ที่เลขำนกุำรบริษัทโดยมีหน้ำที่ในกำรดแูลใหบ้ริษัทมีกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท และใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท  เพื่อใหก้ำร
บรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิผลยิ่งขึน้  บรษัิทไดเ้ลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เลขำนกุำรบรษัิทได้
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2, หลกัสตูรพืน้ฐำนส ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำน
เลขำนกุำรบรษัิท รุน่ท่ี 22 และหลกัสตูรพืน้ฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทจดทะเบียน จดัโดยสมำคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยกำรสนบัสนนุของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ส ำหรบัคณุสมบตัิขอ้มลูและประวตัิของเลขำนกุำรบรษัิท น ำเสนออยูใ่นเอกสำรแนบ 1 สว่นเลขำนกุำรบรษัิท 
 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปี 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบรษัิท ไดก้ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปรง่ใส คำ่ตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสำหกรรมเดียวกนั 
รวมทัง้พิจำรณำควำมเหมำะสมกบัประสบกำรณ ์ภำระหนำ้ที่ ขอบเขตบทบำทและควำมรบัผิดชอบที่เพิ่ม กำรพิจำรณำได้
เปรยีบเทียบจำกคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทตำ่งๆ ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูประกอบจำก “ รำยงำน
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คำ่ตอบแทนกรรมกำร ปี 2559 ” ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) และไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้
เรยีบรอ้ยแลว้   

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร โดย 

จะพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนรำยบคุคล  และเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  ประกอบกบัผลกำรปฏิบตัิงำนตำม
เปำ้หมำยที่ไดก้ ำหนดไวล้ว่งหนำ้ของแตล่ะฝ่ำยงำน นอกจำกนีย้งัมีกำรส ำรวจ  เปรยีบเทียบคำ่ตอบแทนของบรษัิทชัน้น ำซึ่งอยู่ใน
ธุรกิจเดียวกบับรษัิท  เพื่อใหม้ีขอ้มลูที่เพียงพอกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2562 : บรษิัทไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร มีรายละเอยีดดงันี ้

1.   ค่าตอบแทนกรรมการ :  ที่เป็นตวัเงนิ  

 
ชื่อ – สกุล 

 

บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย บ. เอสจี แคปปิตอล จ ากัด  
รวม 

 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
นำยอดศิกัดิ ์ สขุมุวิทยำ - ประธำนกรรมกำร

บรษัิท 
- กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

467,000 
 

30,000 

ประธำนกรรมกำร
บรษัิท 

82,500 579,500 

นำยลกัษณะนอ้ย พึง่รศัมี - ประธำน
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรสรรหำ
และ พิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

176,000 
 
 

292,000 
30,000 

กรรมกำรบรษัิท 51,500 549,500 

นำยพิพิธ พิชยัศรทตั - ประธำน
คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 

50,000 
 
 
 

141,000 
292,000 

กรรมกำรบรษัิท 51,500 534,500 

นำยปรชีำ ประกอบกิจ - กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 

141,000 
 

292,000 

กรรมกำรบรษัิท 51,500 484,500 

นำยพีรนำถ โชควฒันำ - กรรมกำรบรษัิท 292,000 กรรมกำรบรษัิท 51,500 343,500 
นำยปิยะ พงษ์อชัฌำ - กรรมกำรบรษัิท 292,000 กรรมกำรบรษัิท 51,500 343,500 
นำงนงลกัษณ ์ลกัษณะ
โภคิน 

กรรมกำรบรษัิท 292,000 กรรมกำรบรษัิท 51,500 343,500 

 รวมทั้งหมด 2,787,000 รวมทั้งหมด 391,500 3,178,500 
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หมายเหตุ             -       ผูบ้รหิำรท่ีเป็นกรรมกำรบรษัิท ไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนกำรเป็นกรรมกำร และกำรเป็นกรรมกำรบรหิำร 
 

2.     ค่าตอบแทนกรรมการ:  ในรูปแบบอืน่ ๆ 

ไมม่ี  
 

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ที่เป็นตวัเงนิ  

 
รายการ 

พ.ศ. 2562 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นคำ่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินรำงวลั 6 11,604,346 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอื่น ๆ 

 
รายการ 

พ.ศ. 2562 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นคำ่ตอบแทนในรูปของเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 6 983,394 
 
หมายเหตุ   กำรเปิดเผยค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรเป็นค่ำตอบแทนรวม และจ ำนวนผูบ้ริหำรที่เปิดเผยค่ำตอบแทน เป็นไป
ตำมนิยำมที่ประกำศก ำหนด และมีควำมสอดคลอ้งกบัจ ำนวนผูบ้รหิำรที่เปิดเผยตำม Organization Chart ของบรษัิท 
 
5.      การถอืครองหุน้ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 

 
ชื่อ-สกุล 

 จ านวนหุ้น 

1 มกราคม 2562 
การซือ้ขายระหว่างปี 

31 ธันวาคม 2562 
ซือ้เพิ่ม จ าหน่าย 

1. นำยอดศิกัดิ ์สขุมุวิทยำ - 1,383,770 - 1,383,770 
2. นำยลกัษณะนอ้ย พึง่รศัมี - - - - 
3. นำยปรชีำ  ประกอบกิจ - - - - 
4. นำยพิพิธ พิชยัศรทตั - - - - 
5. นำงนงลกัษณ ์ลกัษณะโภคิน - - - - 
6. นำยพีรนำถ โชควฒันำ 201,100 485,900 30,000 657,000 
7. นำยปิยะ  พงษ์อชัฌำ - - - - 
8. นำยกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์ - - - - 
9. นำงสำวรพีพรรณ  ขนัตยำภรณ ์ - - - - 
10. นำงสำวจนัทรจิรำ  กอ้งทอ้งสมทุร ์ 1,860 1640 - 3,500 
11. นำงสำวบษุบำ กลุศิรธิรรม - - - - 
12 นำงสำวอญัฑิกร พิเชฐกร - - - - 
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โดยหำกมีกำรเปลีย่นแปลงถือครองหลกัทรพัยด์งักลำ่วกรรมกำร และผูบ้รหิำรจะตอ้งแจง้ใหห้นว่ยงำนเลขำนกุำรบริษัท
ทรำบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน ในกำรจดัสง่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  นอกจำกนัน้ บริษัทยงัก ำหนดใหม้ีรำยงำนขอ้มลูกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำร
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิททกุครัง้ที่มีกำรเปลีย่นแปลง 

 

บุคลากร 
1. บริษัทมีพนกังำนทัง้หมด  5,224 คน  โดยเป็นพนกังำนของบริษัทย่อย 699 คน  ในปี 2562  บริษัทไดจ้่ำย

ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจ ำนวนทัง้สิน้  578.66  ลำ้นบำท โดยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนในบริษัทย่อย
จ ำนวน  193.43  ลำ้นบำท   ซึ่งผลตอบแทน ไดแ้ก่  เงินเดือน  ค่ำลว่งเวลำ  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ  เงิน
โบนสั  เงินสง่เสรมิกำรขำยและเก็บเงิน  เงินรำงวลั  เงินสมทบประกนัสงัคม  เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
เงินสมทบกองทนุเงินสะสม   

 
จ านวนพนักงานและผลตอบแทน ปี 2562 

ประจ ำปี  2562 
บรษัิท  

ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

บรษัิทยอ่ย  
บรษัิท เอสจี แคปปิตอล 

จ ำกดั 

บรษัิทยอ่ย 
บรษัิท เอสจี 

เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั 
พนกังำนปฏิบตักิำรภำคสนำม/
บรกิำรภำคสนำม (คน) 

 4,277 241 116 

พนกังำนในส ำนกังำนกลำง (คน) 226 286 47 
ผูบ้รหิำร (คน) 22 8 1 
จ ำนวนพนกังำนรวม (คน) 4,525 535 164 
คำ่ตอบแทน (ลำ้นบำท) 385.22 162.03 31.41 
 

การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource Management: HRM) 
1 กำรออกแบบและก ำหนดหนำ้ที่กำรท ำงำน ( Job Designing & Job Description ) จดัท ำโครงกำรทบทวน

และออกแบบใบก ำหนดหนำ้ที่กำรท ำงำนทกุฝ่ำยงำน 
2. กำรวำงแผนอตัรำก ำลงัพนกังำน ( Personnel Planning ) จดัใหม้ีกำรทบทวนและส ำรวจจ ำนวนพนกังำน

เพื่อใหถ้กูตอ้งกบัระบบขอ้มลูพนกังำนในฐำนทะเบียนประวตัิ ระบบ HRMS เพื่อน ำขอ้มลูมำใชใ้นกำรบริหำร
จดักำรในกำรวำงแผนจดัท ำอตัรำก ำลงัพนกังำน 

3. กำรสรรหำและคดัเลอืกพนกังำน ( Recruiting & Selecting ) ใชช้่องทำงผ่ำนกำรหำพนกังำนขำยโดยตวัแทน
ขำย ผูจ้ัดกำรหน่วย หรือผูจ้ัดกำรสำขำ โดยบริษัทไดเ้พิ่มช่องทำงในกำรสรรหำโดยสื่อประชำสมัพนัธ์ทำง
อินเตอรเ์นต หนงัสือสมคัรงำนสว่นกลำงและทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกบักรมจัดหำงำนเพื่อคดัรำยช่ือกลุม่เป้ำหมำย 
ออกบูธงำนตลำดนัดแรงงำน กำรจ้ำงงำน กำรบรรจุพนักงำน และระบบขอ้มูลทะเบียนประวัติพนักงำน 
(Hiring & Employee  History ) บริษัทไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำบคุคลที่เขำ้มำสมคัรงำนใน
ต ำแหน่งต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดแต่ละต ำแหน่งงำน  รวมถึงกำรตรวจสอบประวตัิทำงกำรเงิน
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ก่อนเขำ้งำน และด ำเนินกำรจำ้งงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบบรษัิทโดยใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบักำรท ำงำนและ
พระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำนไทย 

4. กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (Performance Appraisal)  บรษัิทไดจ้ดัท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนทกุฝ่ำยงำน โดยยึดหลกักำรประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อใหพ้นกังำนและ
หวัหนำ้งำนมีส่วนร่วมในกำรประเมิน มีกำรติดตำมใหค้ ำแนะน ำระหว่ำงกำรท ำงำน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
เปำ้หมำยของแตะ่คนที่ตัง้ไว ้

5. ระบบบริหำรค่ำตอบแทน ( Compensation Management )  บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหลำยรูปแบบเช่น 
เงินเดือน โบนสั คำ่ลว่งเวลำ เงินประจ ำต ำแหนง่ คำ่คอมมิสชั่น เงินสง่เสริมกำรขำย ตลอดจนสวสัดิกำรและเงิน
ช่วยเหลอืตำ่ง ๆ  ซึง่พนกังำนแตล่ะต ำแหนง่จะไดร้บัแตกต่ำงกนัขึน้อยู่กบับทบำทภำระหนำ้ที่ที่รบัผิดชอบในแต่
ละฝ่ำยงำน มีกำรทบทวนเรื่องกำรจ่ำยสวสัดิกำรกลุม่พนกังำนขำย โดยน ำผลงำนกำรขำย กำรเก็บเงิน เขำ้มำ
เป็นขอ้มลูในกำรจดักลุม่พนกังำน เพื่อจดัสวสัดิกำรใหเ้หมำะสมแตล่ะกลุม่ 

 
6. กำรลำออก และกำรเลิกจำ้ง บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนซึ่งสอดคลอ้งตำมที่กฏหมำยแรงงำน

ก ำหนดไว ้ และมีแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรโดยยดึหลกัยตุิธรรม คณุธรรม และจรยิธรรม 
7. สวสัดิกำรและผลตอบแทนอื่นๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติพนกังำน

โดยจัดท ำและมอบของที่ระลึกกรณีท ำงำนกับบริษัทมำเป็นเวลำนำนตั้งแต่ 5 ปีขึน้ไป เพื่อเป็นข วัญและ
ก ำลงัใจในกำรท ำงำนและแสดงกำรขอบคณุจำกบรษัิทท่ีไดอ้ทุิศแรงกำยแรงใจ ทุม่เทควำมรูค้วำมสำมำรถ ใน
กำรปฏิบัติงำนกับบริษัทดว้ยดีตลอดมำ บริษัทไดจ้ัดเงินช่วยเหลือดำ้นค่ำรกัษำพยำบำลครอบครวัใหก้ับ
พนกังำน เงินช่วยเหลือกุศลสงเครำะหก์รณีบิดำ หรือมำรดำเสียชีวิต อีกทั้งยงัคงจดัสวสัดิกำรพืน้ฐำนต่ำงๆ 
เช่น ประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน ประกนัชีวิต ประกนัอุบตัิเหต ุเครื่องแบบพนกังำน จดัใหม้ีสินคำ้รำคำ
พิเศษส ำหรบัพนกังำน โครงกำรผอ่นช ำระสนิคำ้รำคำพิเศษส ำหรบัพนกังำน มีกำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ
พนกังำนซิงเกอร ์ มีกำรจดัตัง้สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังำนเพื่อเป็นช่องทำงในกำรออมเงิน และเป็นแหลง่กูย้ืม
อตัรำดอกเบีย้ต ่ำส  ำหรบัสมำชิก เพื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้น และควำมจ ำเป็นเรง่ดว่นแก่พนกังำน  

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource Development:  HRD) 
        สำมำรถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 สว่น คือ 

1. ดำ้นกำรฝึกอบรม ( Training )  
2. ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรศกึษำ  ( Education ) 
3. ดำ้นกำรพฒันำ  ( Development )  

•  การฝึกอบรม ( Training )  มีกำรก ำหนดไวเ้ป็น  2 แนวทำง คือ กำรฝึกอบรมภำยในองคก์ร ( Internal 
Training) และ กำรฝึกอบรมภำยนอกองคก์ร ( Public Training )  โดยบรษัิทไดมุ้ง่เนน้ไปท่ีกำรฝึกอบรมพนกังำนใน
สว่นของภำคสนำมเป็นสว่นใหญ่ เนื่องจำกพนกังำนภำคสนำมทกุระดบัโดยเฉพำะพนกังำนขำย ซึ่งมีสว่นส ำคญั
มำกในกำรสรำ้งยอดขำยสรำ้งรำยไดใ้หก้ับบริษัท จึงมีกำรจัดอบรมภำยในทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดท ำ
โครงกำรมุง่เนน้กำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต โดยชีแ้จงใหพ้นกังำนทรำบอย่ำงทั่วถึงและใหต้ระหนกัถึงโทษของกำรทจุริต
ในหนำ้ที่ดว้ย อีกทัง้ยงัเพิ่มเติมหลกัสตูรที่เสริมสรำ้งคณุธรรม จริยธรรม ใหก้บัพนกังำนทกุระดบั สว่นพนกังำนใน
ฝ่ำยงำนสนบัสนนุตำ่งๆ ก็จดัใหม้ีกำรอบรมกบัสถำบนัภำยนอก โดยมุ่งเนน้กำรสรำ้งทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ
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ใหก้ับพนักงำนเพื่อน ำควำมรูม้ำปรบัใช้ในกำรท ำงำน เพื่อสรำ้งประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนให้
เพิ่มขึน้  

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บรษัิทไดส้ง่เสรมิกำรเรียนรูด้ว้ยตนเองดว้ยกำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน
ในต ำแหน่งงำนต่ำงๆ เช่น ผูจ้ัดกำรภำค ผูจ้ัดกำรสำขำ ผูจ้ดักำรหน่วย พนกังำนตรวจสอบบญัชี  กำรสรำ้งบญัชี
รำยรบั-รำยจ่ำยอย่ำงง่ำย เพื่อสง่เสริมใหพ้นกังำนทุกระดบัรกักำรออมทรพัย ์เป็นตน้ อีกทัง้ยงัสรำ้งเครื่องมือใน
กำรศกึษำเพื่มเติม เช่น VCD ควำมรูเ้ก่ียวกบัทกัษะกำรขำย VCD แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรและดแูลรำ้นสำขำ
ใหเ้ป็นมำตรฐำน สื่อกำรเรียนรูอ้ื่นๆ เช่น คู่มือประกอบกำรบรรยำย ควำมรูเ้รื่องตวัสินคำ้และผลิตภณัฑต์่ำงๆ ที่
บรษัิทจ ำหนำ่ย    
•  การพัฒนา ( Development )  จดัท ำ Mini Training Center  เพื่อใชส้อนหลกัสตูรกำรบริหำรงำนรำ้นสำขำ 
และ โครงกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนทำงดำ้น IT ในกำรบรหิำรจดักำรของกลุม่ผูจ้ดักำรสำขำ เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรศึกษำงำนใหค้รอบคลุมทุกดำ้น มีโครงกำรเตรียมควำมพรอ้มก่อนเป็นผูจ้ัดกำรสำขำ โดยกำรคัดเลือก
พนักงำนที่ผลงำนดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมำะสม เพื่อเตรียมตวัเขำ้รบักำรเรียนรูเ้พื่อเป็นผู้จัดกำรสำขำที่ดีใน
อนำคต  มีกำรจดัเตรียมบคุลำกรทำงดำ้นงำนฝึกอบรมใหเ้พียงพอ จดัเครื่องมือเครื่องใชใ้หส้ะดวกและทนัสมยั มี
โครงกำร Train the trainer เพื่อสรำ้งวิทยำกรภำยในไวร้องรบักบักำรขยำยตวัและกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำน
ขำยตำมเป้ำหมำยที่บริษัทวำงไว ้ มีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรท ำงำนภำยในฝ่ำยงำนฝึกอบรมใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบังำนท่ีปฏิบตัิจรงิ รวมถึงกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำม พระรำชบญัญัติพฒันำฝีมือแรงงำนของกรมแรงงำนดว้ย 
อีกทัง้ไดต้ิดต่อกับสถำบนัหรือที่ปรึกษำจำกภำยนอกองคก์ร เพื่อช่วยพฒันำระบบกำรฝึกอบรมและพฒันำใหม้ี
ประสทิธิภำพมำกขึน้ 
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9.    การก ากับดูแลกิจการ 

9.1   นโยบายการก ากับกิจการ  

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)  ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ซึ่งเป็น
กลไกส ำคญัในกำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธ์ และผลประโยชนร์ะหว่ำงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วนใหเ้ป็นไปอย่ำงยั่งยืน 
และยงัเป็นปัจจัยส ำคญัปัจจัยหนึ่งที่จะท ำใหบ้ริษัทบรรลถุึงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจและสรำ้งกำรเติบโตใหบ้ริษัท
อย่ำงยั่งยืนต่อไปในระยะยำว   

คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ
ส ำหรบั กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษัท ทัง้นี ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัททุกคน ไดร้บัทรำบ
จรรยำบรรณและนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็นกำรแสดงถึงเจตนำรมณร์่วมกันในกำรยึดถือปฏิบตัิตำมอย่ำง
เคร่งครดั  นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรเผยแพร่และสื่อสำรใหทุ้กคนในองคก์ร ผ่ำนกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่  วำรสำร
ภำยในบริษัท กำรประชุมผูบ้ริหำรพบพนกังำนประจ ำเดือน แผ่นป้ำยประชำสมัพนัธ์ ตลอดจนเว็บไซตแ์ละกำรจัด
กิจกรรมของบริษัท  เพื่อเสริมสรำ้งควำมตระหนกั และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทั่วองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง  

เนื่องดว้ยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ไดป้รบัปรุงแนวทำงหลกักำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยแยกเป็นหลกัปฏิบตัิ 8 ขอ้ คณะกรรมกำรจึงเห็นควรใหมี้กำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี เพื่อใหค้รอบคลมุหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและมีควำมยั่งยืนในระยะยำว นอกเหนือจำก
กำรสรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัเพื่อทบทวนและ
ปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส  ำหรบั
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
 
9.2   คณะกรรมการชุดยอ่ย 
9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

 โครงสรำ้งกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ย  คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะผูบ้ริหำร โดยคณะกรรมกำร
บรษัิทมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมกำรบรษัิทตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่เป็นไปตำมกฏหมำย  วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษัิท  และนโยบำยของบริษัท  
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซื่อสตัย ์ สจุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนบ์รษัิทและผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย   
 กรรมกำรตอ้งมีควำมรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้โดยสม ่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ด ำเนินงำนโดยรกัษำ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  มีกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทนุอย่ำงถกูตอ้งครบถว้น และโปรง่ใส กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท จะ
ไดร้บักำรควบคุม ดูแลและชีแ้นะแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจจำก คณะกรรมกำรบริษัท ใหฝ่้ำยจัดกำรปฏิบตัิกำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยของบริษัทตำมท่ีก ำหนดไว ้โดยก ำหนดใหก้รรมกำรท่ีระบุไวต้ำมหนงัสือรบัรองของบริษัทคือ นำยอดิศกัดิ์ สขุุมวิทยำ  
นำงนงลกัษณ ์ลกัษณะโภคิน และนำยกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์ สองในสำมคนนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของ
บรษัิท เป็นผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิทและมีอ ำนำจกระท ำกิจกำรทัง้หลำยทัง้ปวงแทนในนำมบริษัทรวมทัง้กำรฟ้องรอ้ง และ
ต่อสูค้ดี และกำรใชส้ิทธิทำงศำลดว้ยประกำรอื่นใด ตลอดจนกระท ำนิติกรรม  ตรำสำรและเอกสำร  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ
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พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท   เพื่อประสิทธิภำพในกำรบริหำร และกำร
จดักำร   คณะกรรมกำรบรษัิท จะมอบหมำยอ ำนำจกำรบรหิำร และกำรจดักำรลงไปยงัฝ่ำยจดักำร และผูบ้รหิำร ลดหลั่นกนัลงไป 
 

9.2.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทไม่เป็นประธำนในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยมีควำมเป็นอิสระ 

 สมำชิกสว่นใหญ่ของกรรมกำรชดุยอ่ยของบรษัิทเป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นีเ้พื่อควำมโปรง่ใสและเป็นอิสระใน
กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 

 เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรชุดย่อยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลวุตัถุประสงคต์่อหนำ้ที่
และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมอย่ำงนอ้ย 
6 ครัง้ตอ่ปี  เพื่อพิจำรณำหำรอืและด ำเนินกำรใดๆ ใหส้  ำเรจ็ลลุว่งตำมควำมรบัผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  ดงันี ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ : ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ย
กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำยลกัษณะนอ้ย  พึ่งรศัมี เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่เป็นผูท้ี่มี
ควำมรูท้ำงดำ้นบญัชีและกำรเงิน และประสบกำรณเ์พียงพอ ที่จะท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน 
ไดต้ำมคุณสมบตัิของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแล  ส่งเสริมใหพ้ฒันำระบบรำยงำนทำง
กำรเงินและบญัชีใหเ้ป็นตำมมำตรฐำนสำกลรวมทัง้สอบทำน  ใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน  ระบบตรวจสอบภำยในและ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่รดักุม เหมำะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิหนำ้ที่ และแสดง
ควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ โดยมีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยปฏิบตัิ  ซึ่งรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
รวมทัง้มีกำรปรกึษำหำรือกบัผูส้อบบญัชี  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชี  โดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้ประชมุอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  เพื่อขอควำมเห็นจำกผูส้อบบญัชีในเรือ่งตำ่งๆ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ยงัมีที่ปรกึษำภำยนอกทำงดำ้นกฎหมำยที่เป็นอิสระ โดยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำย  กรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม
สม ่ำเสมอ ในปี 2562 มีกำรประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้  และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตและอ ำนำจหนำ้ที่
ตำมที่ระบไุวใ้นรำยละเอียดขอบเขต และอ ำนำจหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี  ้

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 172  ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชุมไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจ

หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี:้  

1. สอบทำนใหบ้รษัิทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้ง และเพียงพอ 
2. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนใหค้วำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกยำ้ย  เลกิจำ้ง  ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฏหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
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4. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุมดว้ย
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตำมกฏหมำย 
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์  ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บรษัิท 

6. จดัท ำรำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่ง
รำยงำนดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประกอบดว้ยขอ้มลูตำมเกณฑท์ี่ตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด 

7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษัิท มอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: โดยมีประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนที่มี
ควำมเป็นอิสระ ซึง่คิดเป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 2 ทำ่น  และเป็นกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร 1 ทำ่น ในปี 2562  มีกำรประชุม
ทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมีหนำ้ที่พิจำรณำคดัเลือกบคุคลที่จะไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษัิท และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบริษัท รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนกำรที่จะท ำใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในกำรสรรหำและ
แตง่ตัง้กรรมกำร และน ำเสนอรำยช่ือคณะกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท  เพื่อน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้  
รวมทัง้มีหนำ้ที่พิจำรณำแนวทำงก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสม ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุด
ยอ่ย คณะกรรมกำรบรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิทในแตล่ะปีอยำ่งอิสระและเที่ยงธรรม  โดยมีขอบเขตและอ ำนำจ
หนำ้ที่ตำมที่ระบไุวใ้นรำยละเอียดขอบเขต และอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิท ซึง่มีคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทนเขำ้รว่มประชมุ ไดก้ ำหนดขอบเขต

อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนดงันี ้
1. พิจำรณำเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำร ซึง่นโยบำย และหลกัเกณฑ ์ส ำหรบัโครงสรำ้ง องคป์ระกอบ คณุสมบตัิ 

กำรเลือกกรรมกำร (Board members) คณะกรรมกำรต่ำงๆ ในคณะกรรมกำร (Board committees) และ
ฝ่ำยบรหิำรอำวโุส ของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยรวมทัง้แผนกำรสบืทอดต ำแหนง่ที่เหมำะสม  

2. ภำยใตบ้งัคบันโยบำยตำ่งๆ ที่ออกโดยคณะกรรมกำร และกำรอนมุตัิของผูถื้อหุน้ในกรณีที่ก ำหนด คดัเลือก และ
เสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรซึง่บคุคลผูม้ีคณุสมบตัิที่เหมำะสมเพื่อใหไ้ดร้บักำรเสนอช่ือแต่งตัง้เป็น (ก) กรรมกำร 
(ข) กรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร (ค) กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และผูบ้ริหำรซึ่ง
รำยงำนตรงตอ่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

3. พิจำรณำเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ภำยใตบ้ังคบักำรอนุมัติของผูถื้อหุน้ในกรณีที่ก ำหนด ซึ่งนโยบำย 
โครงสรำ้ง และแผนต่ำงๆ เก่ียวกับค่ำตอบแทน ผลประโยชน ์และสิ่งจูงใจ ส ำหรบักรรมกำร กรรมกำรของ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ในคณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรอำวุโสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีจุดประสงคใ์ห้
นโยบำยคำ่ตอบแทนโดยรวมของบรษัิทสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม วตัถปุระสงค ์กลยทุธแ์ละระบบกำรควบคมุ
ของบรษัิท  
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4. เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ซึ่งนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรกำรประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งกำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรต่ำงๆ ในคณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรอำวุโสของบริษัทและบริษัทย่อย 
ปฏิบตัิตำมนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรดงักลำ่วและรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำร 

5. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเก่ียวกบักำรดงักลำ่วขำ้งตน้ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 226 มีมติทบทวนเพื่ออนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยง ซึ่งมีหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำย และหลกัเกณฑใ์นกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลกัสำกล และตำมมำตรฐำน
กำรประเมินควำมเสี่ยงของตลท.  ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน และสัญญำณเตือนภัย เพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เหมำะสม และมีกำรก ำกับดูแลใหทุ้กหน่วยงำนปฏิบตัิตำมกฏหมำย และขอ้ก ำหนดที่เ ก่ียวขอ้ง และจัดท ำรำยงำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญเป็นประจ ำ และก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนระบบ หรือ
ประเมินประสทิธิภำพผลของกำรจดักำรควำมเสีย่ง  พรอ้มทัง้เสนอนโยบำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงนอ้ยปี
ละ 2 ครัง้ เพื่อท่ีจะรำยงำนใหก้บัคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบ มีวำระกำรรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทใน
ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นวำระมำตรำฐำน พรอ้มรบัค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อไปด ำเนินกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขกำรบรหิำรงำนใหด้ีขึน้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 ตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิท ซึง่มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชมุ ไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงันี ้  

1. ก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตำมหลกัสำกล และหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย  และเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ก ำหนดเครือ่งมือและกระบวนกำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลุม่บรษัิท 
3. ก ำหนดมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งดว้ยมำตรกำรปอ้งกนัและจดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม  
4. ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินควำมเสี่ยง และมีระบบเตือนภยัลว่งหนำ้ ก ำกับดูแลใหทุ้กหน่วยงำนไดบ้ริหำรควำม

เสีย่งตำมหลกักำรท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ  
5. ก ำกบัดแูลกลุม่บรษัิท ในกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง  
6. จดัท ำรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ ในสิง่ที่ตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบำยและกลยทุธข์องกลุม่บรษัิท ที่ก ำหนดไวใ้นเรือ่งปัจจยัควำมเสีย่ง โอกำสจะเกิดควำม
เสีย่ง แนวทำงจดักำรควำมเสีย่ง และกำรคำดกำรณถ์งึผลกระทบ 

7. ปฏิบตัิกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย 

 
คณะกรรมการบริหาร: ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 209 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 ธันวำคม 2558 มีมติอนมุตัิแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งจะมีกำรประชุมอย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ เป็นประจ ำทุกเดือน  มีหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตัิงำนของบรษัิท ใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธแ์ละทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ  รวมทัง้สรำ้งระบบกำรท ำงำนของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย ใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนั 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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1. ติดตำมกำรบรหิำร และควบคมุกิจกำร ของบริษัท ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ำสั่ง มติที่
ประชุมของคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมของผูถื้อหุน้ รวมทัง้รบัเอำนโยบำยของคณะกรรมกำร มำก ำหนด
แนวทำงหรอืภำรกิจ ส ำหรบัฝ่ำยบรหิำร และกำรจดักำร 

2. ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบรษัิท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 
3. พิจำรณำกลยทุธเ์พื่อกำรเติบโต และกำรลงทนุโดยรวมของบรษัิท 
4. พิจำรณำ และอนุมัติสญัญำ รำยจ่ำย และกำรลงทุนในหุน้ หรือในหลกัทรพัยอ์ื่นใด รวมทัง้กำรกู้เงินที่ถือเป็น

สำระส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ 
5. รว่มมือ และช่วยเหลอืคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นๆ ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรดงักลำ่ว 
6. พิจำรณำ และอนมุตัิกำรว่ำจำ้ง ก ำหนดเงินค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน สวสัดิกำร โบนสั แก่ผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท  

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอ่แทนเพื่อพิจำรณำ 
7. ว่ำจำ้งที่ปรึกษำ หรือผูเ้ช่ียวชำญดำ้นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่จ  ำเป็นดว้ย

คำ่ใชจ้่ำยของบรษัิท 
8. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

 
บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมกำรบรษัิท ไดแ้บง่แยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร และฝ่ำยบรหิำรออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 
และก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัท  เป็นบคุคลคนละคนกบัประธำนคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีบทบำท อ ำนำจ และ
หนำ้ที่แบง่แยกออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน  เพื่อสรำ้งดลุยภำพระหวำ่งกำรบรหิำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 

9.3   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

ส ำหรบักำรสรรหำกรรมกำรอิสระ ทัง้นีค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะด ำเนินกำรสรรหำ คดัเลือก 
บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระที่บริษัทไดก้ ำหนดไว้  ซึ่งสอดคลอ้งกบักฏระเบียบของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

กรรมกำรอิสระของบรษัิททัง้ 3 ทำ่น ไมม่ีคณุสมบตัิหรือเง่ือนไขใดๆ ที่ขดัตอ่ขอ้ก ำหนดของทำง ก.ล.ต และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ แตอ่ยำ่งใด และในรอบระยะเวลำบญัชีที่ผำ่นมำ กรรมกำรอิสระไมม่ีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรอืกำรใหบ้รกิำรทำง
วิชำชีพใดๆ กบับรษัิท 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

บริษัทไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท  เท่ำกับขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของ ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรพัย ์ใน
เรือ่งกำรถือหุน้ในบรษัิท  คือ ตอ้งถือหุน้ในบรษัิทไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด และไม่ไดบ้ริหำร
จดักำรบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ยของบริษัทเป็นอิสระต่อกำรบริหำรจดักำรจำกผูถื้อหุน้ใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษัทซึ่งอำจท ำ
ใหผ้ลประโยชนข์องบรษัิท และ/หรอื ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ตอ้งลดลง  โดยบรษัิทไดก้ ำหนดคณุสมบตัิไวด้งันี ้
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 1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท ซึ่งรวมถึ งหุน้ที่ถือโดยบุคคลที่
เก่ียวขอ้ง ของหุน้ท่ีออกโดยบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีที่เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรถือหุน้ดงักลำ่วจะจ ำกดัไมใ่หเ้กินรอ้ยละ 0.5 

 2. ตอ้งไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรวนัต่อวนั หรือเป็นพนักงำน/ลกูจำ้ง/ที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ ำ/ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้  ในเวลำ 2 ปี ก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

 3. ไมม่ีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส        พี่นอ้ง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผูบ้รหิำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอช่ือเป็น
ผูบ้รหิำรหรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

 4. ไมม่ีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษัิท นิติบคุคล หรอืบคุคลที่ถือวำ่เขำ้ขำ่ยไมอ่ิสระตำมขอ้ก ำหนดกรรมกำร
อิสระและกรรมกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้ควำมสมัพันธ์ใน
ลกัษณะของกำรใหบ้รกิำรวิชำชีพ และควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้/ทำงธุรกิจทกุประเภท ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์
เรือ่งกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ยกเวน้มีเหตจุ ำเป็นและสมควรซึง่มิไดเ้กิดขึน้อยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง ตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษัิทก่อนและมติที่ไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์

 5. ไม่เป็นกรรมกำรที่รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษัท ผูถื้อหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท ยกเวน้ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ โดยมีกำร
ตดัสนิในรูปแบบองคค์ณะ 

 6. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ 

 7. ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั เฉพำะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน 

    8.   สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ และแสดงควำมเห็นหรอืรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่ที่ไดร้บั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษัิทไดโ้ดยอิสระ ไมอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของผูบ้รหิำร หรอืผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท   รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง
หรอืญำติสนิทของบคุคลดงักลำ่ว  

 

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

   คณะกรรมกำรบริษัท ไดท้ ำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  เพื่อท ำหนำ้ที่สรรหำ
คัดเลือกและเสนอบุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสงู และเลขำนุกำรบริษัท พรอ้มทัง้พิจำรณำผลตอบแทนใหเ้หมำะสมกับหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบ โดยกำรสรรหำบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะด ำเนินกำรสรรหำ คดัเลอืกบคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรและน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ยกเวน้กรณีที่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรเขำ้ใหม่หรือกรรมกำรออกตำมวำระ  
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะด ำเนินกำรสรรหำ  คดัเลือกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ ก่อนที่จะน ำเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำต่อไป นอกจำกนัน้บริษัทยงั
ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล  

โดยบรษัิทไดเ้สนอช่ือกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมกำรที่ตอ้งกำร
ไดอ้ย่ำงแทจ้ริง  นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบริษัทยงัไดแ้ต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรขึน้ เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำร
บรษัิทในกำรตรวจสอบ หรอืพิจำรณำเรือ่งตำ่งๆ ที่ส  ำคญัตอ่บรษัิท ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทัง้นีส้  ำหรบักำรคดัเลือกกรรมกำรเขำ้ด ำรง
ต ำแหนง่ในคณะอนกุรรมกำรดงักลำ่ว จะตอ้งผำ่นขัน้ตอนกำรสรรหำ คดัเลอืกบคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน  เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

โดยกำรสรรหำบคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร จะตอ้งพิจำรณำคณุสมบตัิขัน้ตน้ที่กรรมกำรตอ้งทรำบดงันี ้

1.  มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฏหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชนจ ำกดั รวมทัง้ตอ้งไม่
มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสม ที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจดักำรบริษัทจำกผูถื้อหุน้ 
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยป์ระกำศก ำหนด 

2.  มีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์หรอือื่นๆ ท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

3.  สำมำรถอุทิศตนใหอ้ย่ำงเต็มที่โดยเฉพำะในกำรตัดสินใจที่ส  ำคญัๆ และในกำรท ำหนำ้ที่เพื่อผลประโยชนข์อง
บรษัิท 

 ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 8 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรที่มำจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ บริษัท เจมำรท์ จ ำกดั 
(มหำชน) ซึง่ถึอหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 30.26 มีจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้นำยอดิศกัดิ ์สขุมุวิทยำ นำยปิยะ พงษ์อชัฌำ และ
นำงนงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน 

 และบริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อย มีสิทธิในกำรเสนอรำยช่ือบคุคลใหเ้ขำ้รบักำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำร
ลว่งหนำ้ ตัง้แต่วนัที่ 10 กนัยำยน 2562  ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2562  ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผูถ้ือหุน้ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแตอ่ยำ่งใด 
 

9.4   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ในปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย มีบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 99.99  
จ ำนวน  3 บริษัท คือ บจ. เอสจี แคปปิตอล, บจ. เอสจี เซอรว์ิสพลสั และ บจ. เอสจี โบรคเกอร ์เท่ำนัน้ 
ไมม่ีบรษัิทรว่ม และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลไกในกำรก ำกบัดแูลที่ท ำใหส้ำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและ
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ดูแลรักษำผลประโยชน์ของเ งินลงทุนของบริษัท   
คณะกรรมกำรบรษัิทมีกำรสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนบรษัิทไปเป็นกรรมกำรในบรษัิทย่อย โดยเป็นไปตำม
ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิทซึง่ไดร้บัมติเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท   

ได้มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ที่ทำงผู้สอบบัญชีภำยนอกไดม้ีกำร
ตรวจทำนแลว้ น ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำเป็นประจ ำทุกไตร
มำส 
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 ส ำหรบักำรท ำรำยกำรอื่นที่มีควำมส ำคญั อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยง หรือ
กำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์(ถำ้มี) จะด ำเนินกำรผำ่นกลไกกำรก ำกบัดแูลอย่ำงเป็นระบบ โดย
ผ่ำนคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยพิจำรณำเพื่อเสนอให ้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทพิจำรณำ
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตัิ  และเปิดเผยในระบบสำรสนเทศของทำงตลำด
หลกัทรพัยฯ์ อยำ่งเป็นระบบ  

 ตวัแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยดงักล่ำว จะมีสว่นร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญั
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ เช่น  กำรลงทนุในโครงกำรอื่นๆ  

 

9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบคุคล
ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งหมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท คณะอนกุรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนในหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู 
รวมทัง้คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วดงันี ้

- ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัยต์่อส ำนกังำนก ำกับหลกัทรพัย ์และ ตลำด
หลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

- หำ้มไม่ใหผู้บ้ริหำรหรือหน่วยงำนที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยใน เปิดเผยขอ้มลูภำยในแก่บคุคลภำยนอก   หรือ
บคุคลที่ไมม่ีหนำ้ที่เก่ียวขอ้ง และไมซ่ือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินเผยแพรต่่อ
สำธำรณชน  

และบรษัิทโดยฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละสือ่สำรองคก์ร ไดม้ีกำรเผยแพรแ่ละก ำหนดเป็นตำรำงเวลำ 
ช่วงระยะเวลำ Silent Period กำรงดใหข้อ้มลูที่มีนยัส ำคญั และช่วงเวลำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท 
แจง้ใหก้บัคณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร ผูบ้ริหำรและบคุคลที่มีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส ำคญัผ่ำนทำง
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ เพื่อใหท้รำบนโยบำยว่ำดว้ยกำรซือ้ขำยโดยใชข้อ้มลูภำยใน และกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบริษัท ทุกท่ำนที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและครบถ้วน ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำกรรมกำร และ
ผูบ้รหิำรไดป้ฏิบตัิตำมนโยบำยอยำ่งเครง่ครดั ไมป่รำกฏวำ่มีกำรซือ้ขำยหุน้ในช่วงที่หำ้มเลย 

- บริษัท ไดก้ ำหนดมำตรฐำนกำรป้องกันกำรน ำเขำ้ขอ้มูลภำยในไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตวั  โดยกำรจ ำกัด
จ ำนวนบคุคลที่จะทรำบขอ้มลู  เพื่อปอ้งกนักำรเขำ้ถึงขอ้มลูจำกบคุคลภำยนอก  พรอ้มทัง้มีกำรก ำหนดสิทธิ
ในกำรรบัทรำบขอ้มลูส ำหรบัพนกังำนในแต่ละระดบั  ใหเ้หมำะสมกับควำมรบัผิดชอบ นอกจำกนีบ้ริษัทได้
ก ำหนดใหพ้นกังำนทกุคนรบัทรำบและลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงกำรไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นควำมลบั กำรไม่
กระท ำผิดเก่ียวกบัพระรำชบญัญตัิคอมพิวเตอร ์ และกำรไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำ โดยพนกังำนใหม่จะ
ลงนำมพรอ้มกำรลงนำมในสญัญำวำ่จำ้ง 

บรษัิทไดก้ ำหนดแนวทำงเพื่อป้องกนัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์วใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดย
บรษัิทไดแ้จง้แนวปฏิบตัิดงักลำ่วใหท้กุคนในองคก์รยดึถือปฏิบตัิ   คณะผูบ้รหิำร ท ำหนำ้ที่ติดตำม ดแูลกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทอยำ่งสม ่ำเสมอ และเครง่ครดั  
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9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บรษัิท และบรษัิทยอ่ย จำ่ยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชี ใหแ้ก่ 
- ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม     --    บำท 

- ส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชีที่
ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม       5,940,000      บำท  และจะตอ้งจ่ำยในอนำคตอนั
เกิดจำกกำรตกลงที่ยงัใหบ้รกิำร ไมแ่ลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม     --    บำท 
 

2. ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

บรษัิท และบรษัิทยอ่ยจ่ำยคำ่ตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น  
- ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม       --      บำท และจะตอ้งจำ่ยในอนำคตอนัเกิด

จำกกำรตกลงที่ยงัใหบ้รกิำรไมแ่ลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำมจี ำนวนเงินรวม      --      บำท 
- ส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั บคุคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส ำนกังำนสอบบญัชี

ดงักลำ่ว ในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม         --      บำท และจะตอ้งจ่ำยในอนำคตอนัเกิดจำกกำรตกลง
ที่ยงัใหบ้รกิำรไมแ่ลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม         --      บำท 

-     บรษัิทอื่นใดที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัส ำนกังำนสอบบญัชี เคพีเอม็จี ภมูิไชย ดงักลำ่วในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำมี  
      จ ำนวนเงินรวม       --        บำท และจะตอ้งจำ่ยในอนำคตอนัเกิดจำกกำรตกลงที่ยงัใหบ้รกิำรไมแ่ลว้เสรจ็ใน 

             รอบบญัชีที่ผำ่นมำ มีจ ำนวนเงินรวม        --        บำท 
 

9.7   การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practices – SET) 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กจิการอยา่งยั่งยนื 

บรษัิทฯ ไดม้ีกำรก ำหนดบทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไวอ้ยำ่งชดัเจน 
นอกเหนือจำกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎหมำยซึง่ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจและหนำ้ที่ ในกำรบรหิำร
จดักำรบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมรบัผิดชอบ 
ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติแลว้ บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจหนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบในกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เปำ้หมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยทุธ ์ แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีของบรษัิทฯ รวมถึงกำรก ำกบัดแูลและติดตำมกำรปฏิบตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน 
และงบประมำณประจ ำปีทีก่  ำหนด ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดงักลำ่ว ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีกำรสือ่สำรใหค้ณะกรรมกำร
และทกุฝ่ำยไดร้บัทรำบเก่ียวกบับทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบที่ก ำหนด เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดต้ระหนกัถงึหนำ้ที่
ควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำองคก์รและทกุฝ่ำยไดเ้ขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของตน  

บรษัิทฯ ไดม้ีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ รวมถึงคณะอนกุรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อท ำหนำ้ที่สนบัสนนุกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร ตรวจสอบและก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนและกำร



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
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บรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีที่ก ำหนด และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่
และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไวอ้ยำ่งชดัเจน  

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษัิทฯ ยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย 
อนกุรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจ ำนวน 5 ทำ่น เพื่อปฏิบตัิหนำ้ทีใ่นกำรพิจำรณำปัญหำหรอืปัจจยัเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้กบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  และหำทำงลดควำมเสีย่งหรอืบรหิำรควำมเสีย่งใหต้  ่ำที่สดุ โดยจะรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิก ำหนดกฎบตัรส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษัิทฯ และคณะกรรมกำรชดุ
ยอ่ย และด ำเนินกำรใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ไดร้บัทรำบเก่ียวกบักฎบตัรดงักลำ่ว รวมถึงติดตำม
ดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย และไดก้ ำหนดใหม้ีกำรทบทวนกฎบตัรดงักลำ่วทกุปีอยำ่งหนอ้ยปีละหนึง่
ครัง้ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงของบรษัิทฯ  

คณะกรรมกำรบรษัิทไดม้กีำรจดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบำยตำ่งๆ เก่ียวกบักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรเพื่อเป็นแนวปฏิบตัใินกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ใหม้กีำรประกอบธุรกิจอยำ่งมจีรยิธรรมเคำรพสทิธิ มีควำม
รบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีในทกุสว่นงำน ด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลงเพื่อสรำ้งผลประกอบกำรท่ีมั่นคงในระยะยำว พรอ้มทัง้บริษัทไดม้ีกำร
เผยแพร่จรรยำบรรณธุรกิจและนโยบำยต่ำงๆ ผ่ำนทำงเว็ปไซดข์องบริษัท  

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื  

คณะกรรมกำรบรษัิทมกีำรก ำหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ และเปำ้หมำยในกำรด ำเนินธุรกิจทีช่ดัเจนและเหมำะสมกบั
องคก์ร เพื่อเป็นกำรก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจใหส้ำมำรถเติบโตคูก่บัสงัคมดว้ยควำมยั่งยืน และเพื่อใหส้ำมำรถ
ขบัเคลือ่นองคก์รไปในทิศทำงเดยีวกนัและเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว ้ บรษัิทฯ มีนโยบำยสือ่สำร
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเปำ้หมำยในกำรด ำเนินธุรกิจใหก้บับคุลำกรในทกุระดับขององคก์รยดึถือเป็นหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที ่
รวมถงึสือ่สำรใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยไดเ้ขำ้ใจในวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัขององคก์ร  

บรษัิทฯ มีนโยบำยที่จะทบทวนและพิจำรณำก ำหนดแผนกลยทุธ ์และงบประมำณทกุปีเพื่อใหม้ั่นใจวำ่แผนกลยทุธ์
และงบประมำณดงักลำ่วสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจและศกัยภำพขององคก์ร รวมถึงมกีำรวิเครำะหส์ภำพแวดลอ้ม 
ปัจจยัและควำมเสีย่งตำ่งๆ  ที่อำจมีผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งบนพืน้ฐำนของควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม รวมถึงสง่เสรมิใหม้ีกำรสรำ้งนวตักรรม พรอ้มทัง้มีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีระบบสำรสนเทศมำใชใ้น
กิจกำร พฒันำระบบงำนขำยเพื่อลดกำรทจุรติในกระบวนกำรขำยและกำรเก็บเงินของบรษัิทไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 
ตลอดจนก ำกบัดแูลใหม้ีกำรจดัสรรทรพัยำกรส ำคญัและกำรควบคมุกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมตำมแผนท่ีก ำหนด 

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรไดม้กีำรมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรท ำหนำ้ทีใ่นกำรก ำกบัดแูลและติดตำมกำร
ปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธแ์ละงบประมำณทีก่  ำหนด 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

บรษัิทฯ มีนโยบำยในกำรก ำหนดโครงสรำ้งคณะกรรมกำรใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจและขนำดของบรษัิท 
และเป็นตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษัิทจะมีสดัสว่นระหวำ่งกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรและ
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำรที่สะทอ้นอ ำนำจทีถ่่วงดลุอยำ่งเหมำะสม โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ย กรรมกำร
อิสระมำกกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรของบรษัิทฯ โดยปัจจบุนั บรษัิทฯ มีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 8 ทำ่น แบง่เป็น
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กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 1 ทำ่น และกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 7 ทำ่น นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ยงั
ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุตำ่ง ๆ เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทฯ ดงันี ้

(1) คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำรทัง้สิน้ 8 ทำ่น โดยคณะกรรมกำรบรหิำรจะเป็น 
ผูก้  ำหนดแนวทำงและกลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
บรษัิทฯ และเพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งคลอ่งตวั  

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระทัง้สิน้ 3 ทำ่น และกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 
ทำ่น เป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นบญัชีซึง่สำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของ
งบกำรเงินของบรษัิทฯ ได ้หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมกำรตรวจสอบคือ สอบทำนให้
บรษัิทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้ง และเปิดเผยอยำ่งเพยีงพอ และมีระบบกำรควบคมุภำยใน 
(internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล 
รวมถงึกำรใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระตอ่กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีอำจมีผลประโยชนช์ดัแยง้ 

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษัิทฯ ยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะอนุกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย 
อนกุรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจ ำนวน 5 ทำ่น เพื่อปฏิบตัิหนำ้ทีใ่นกำรพิจำรณำปัญหำหรอืปัจจยัเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้กบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  และหำทำงลดควำมเสีย่งหรอืบรหิำรควำมเสีย่งใหต้  ่ำที่สดุ โดยจะรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

คณะกรรมกำรบรษัิท  มีนโยบำยในกำรแบง่แยกต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ใหเ้ป็นคน
ละบคุคลกนั เพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในดำ้นควำมรบัผิดชอบระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูล และกำรบรหิำรงำน
ประจ ำวนั ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ไดแ้บง่แยกบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรบรษัิทฯ  กบัผูบ้รหิำรอยำ่งชดัเจน 
โดยคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ท ำหนำ้ที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผูบ้รหิำร   ขณะที่ผูบ้รหิำรท ำ
หนำ้ที่บรหิำรงำนของบรษัิทฯ ในดำ้นตำ่งๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด  และเพื่อเป็นกำรปอ้งกนักำรมีอ ำนำจเบ็ดเสรจ็ 
บรษัิทฯ จึงไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ไวอ้ยำ่งชดัเจนใน อ ำนำจอนมุตัิและอ ำนำจด ำเนินกำรของบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ ก ำหนดให้
กรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดร้วมแลว้ไม่เกิน 5 บริษัท และจะตอ้งเขำ้ร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมดที่จดัขึน้ในปีนัน้ๆ โดยบริษัทฯ 
ก ำหนดจะจดัใหม้ีประชมุคณะกรรมกำรไมน่อ้ยกวำ่ 6 ครัง้ตอ่ปี โดยกำรประชมุแตล่ะครัง้ไดม้กีำรก ำหนดวำระในกำรประชมุ
อยำ่งชดัเจนและมีกำรสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มรำยละเอียดลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ี
เวลำศกึษำขอ้มลูอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้รว่มประชมุ รวมทัง้ไดม้ีกำรจดบนัทกึรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ
จดัเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้

ส ำหรบัเรือ่งกำรก ำหนดระยะเวลำด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระนัน้ เนื่องจำกธุรกิจหลกัของบรษัิทเป็นธุรกิจที่มี
ลกัษณะเฉพำะ ซึง่ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและช ำนำญ ใชเ้วลำในกำรศกึษำ กำรสรรหำกรรมกำรเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
อิสระของบรษัิทจงึตอ้งใชเ้วลำสรรหำ และกำรเขำ้ใจในรูปแบบธุรกิจของบรษัิทตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำดว้ย บรษัิทจงึ
ค ำนงึถึงควำมสมเหตสุมผลเป็นส ำคญัในระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระ 
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ในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีกำรก ำหนด
กระบวนกำรที่ชัดเจนและโปร่งใส  บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  เพื่อท ำหนำ้ที่สรรหำ
คัดเลือกและเสนอบุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสงู และเลขำนุกำรบริษัท พรอ้มทัง้พิจำรณำผลตอบแทนใหเ้หมำะสมกับหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบและค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นส ำคญั  เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ให้
ด  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท 

 บรษัิทฯ ก ำหนดนโยบำยคำ่ตอบแทนไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกบัหนำ้ที่และ
ควำมรบัผิดชอบที่กรรมกำรแต่ละคนไดร้บัมอบหมำย  รวมทัง้อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษำกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรที่มีคณุสมบตัิตำมที่บรษัิทฯ ตอ้งกำรได ้ทัง้นี ้กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรจะตอ้งผ่ำนกำรอนมุตัิจำกที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  

บรษัิทฯ มีกำรเปิดเผยขอ้มลูของกรรมกำรและผูบ้ริหำร อำทิ อำย ุประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณ ์สดัสว่นกำรถือ
หุน้ จ ำนวนปีที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวนครัง้ที่เขำ้ร่วมประชุม กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บรษัิท ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  

บรษัิทฯ มีกำรแตง่ตัง้เลขำนกุำรบรษัิทเพื่อดแูลและใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตดิตำมดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิอยำ่งถกูตอ้งและสม ่ำเสมอ และ
รบัผิดชอบในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและกำรประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลประสำนงำนใหม้กีำรปฏิบตัิตำมมติ
ของที่ประชมุดงักลำ่ว รวมถงึหนำ้ที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บรษัิทฯ มีกำรก ำหนดแผนผูส้บืทอดต ำแหนง่ส ำหรบัต ำแหนง่ผูบ้รหิำรที่ส  ำคญัรวมถึงต ำแหนง่กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ไวอ้ยำ่งชดัเจน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งตอ่เนื่อง และมีนโยบำยที่จะจ่ำยคำ่ตอบแทนใหเ้หมำะสมเพื่อเป็น
แรงจงูใจใหก้บักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และผูบ้รหิำรที่มีควำมส ำคญักบัองคก์รมีควำมตัง้ใจในกำรท ำงำนเพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบรษัิทและผูถื้อหุน้ของบรษัิท และจะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ทกุปี เพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรพิจำรณำจำ่ย
คำ่ตอบแทน และพฒันำขีดควำมสำมำรถเพื่อเพิม่ประสทิธิภำพในกำรท ำงำน   

คณะกรรมกำรบรษัิทมกีำรประเมนิตนเองเป็นแบบกำรประเมินรำยคณะ และแบบกำรประเมินรำยบคุคล พรอ้มทัง้
น ำผลกำรประเมินท่ีได ้สรุปเขำ้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อรบัทรำบและด ำเนินกำรตอ่ไปดว้ย 

บรษัิทฯ มีนโยบำยสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ีกำรฝึกอบรม และใหค้วำมรูแ้ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในระบบกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำร และเลขำนกุำรบรษัิทฯ เพื่อใหม้ีกำรปรบัปรุง
กำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงจดัใหม้ีโครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้ริหำรเพื่อประโยชนใ์นกำรพิจำรณำประกอบแผนกำร
สบืทอดงำน 
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หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

ดว้ยลกัษณะธุรกิจของบรษัิทฯ จะขึน้อยูก่บัควำมสนใจของลกูคำ้เป็นส ำคญั บรษัิทฯ จึงใหค้วำมส ำคญักบักำร
พฒันำ และมีนโยบำยสง่เสรมิใหม้ีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศตำ่งๆ มำใชใ้นกระบวนกำรท ำงำนเพื่อให้
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมสนใจของลกูคำ้ 

คณะกรรมกำรบรษัิทตระหนกัถงึสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไมว่ำ่จะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีภำยใน หรอืผูม้ีสว่นได้
เสยีภำยนอก ทัง้นี ้ เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจอนัดีและกำรรว่มมือกนัระหวำ่งบรษัิท และผูม้ีสว่นไดเ้สยี อนัจะเป็นประโยชนต์อ่
กำรด ำเนินธุรกิจและสรำ้งควำมเช่ือมั่น รวมทัง้เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษัิทฯ ในระยะยำว บรษัิทฯ จึงไดม้ี
กำรก ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1)   ผู้ถือหุ้น นอกจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำน สิทธิที่ก ำหนดไวใ้นกฏหมำยและขอ้บงัคบับริษัท เช่น สิทธิในกำรขอ
ตรวจสอบจ ำนวนหุน้ สทิธิในกำรไดร้บัใบหุน้ สทิธิในกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ และออกเสยีงลงคะแนน สทิธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงอิสระในที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิที่จะไดร้บัผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมแลว้ ยงัไดใ้หส้ิทธิผูถื้อหุน้ในกำร
เสนอแนะขอ้คิดเห็นตำ่งๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทในฐำนะเจำ้ของบรษัิทผำ่นกรรมกำรอิสระโดยทกุๆ ขอ้คิดเห็น
จะไดร้บักำรรวบรวมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำ 

2)   พนักงาน  บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนโดยถือวำ่เป็นทรพัยำกรที่มีคำ่ และมุง่มั่นท่ีจะใหพ้นกังำนทกุคน
มีควำมภำคภมูิใจ และเช่ือมั่นในองคก์ร ในปีที่ผำ่นมำบรษัิทไดจ้ดัท ำโครงกำรตำ่งๆ เพื่อสนบัสนนุ และเสรมิสรำ้งบรรยำกำศ
กำรท ำงำนรว่มกันเพื่อสรำ้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ เสริมศกัยภำพของพนกังำนใหพ้รอ้มส ำหรบักำรปฏิบตัิงำน นอกจำกนี ้ ยงัให้
ควำมส ำคญักบักำรรกัษำสขุภำพ โดยบริษัทจัดใหพ้นกังำนทกุระดบัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพเป็นประจ ำทุกปี มำโดยตลอด   
สว่นในดำ้นควำมปลอดภยั ไดม้ีกำรปอ้งกนั และระงบัอคัคีภยั ในสถำนประกอบกำร เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของ
พนักงำน  โดยจัดใหม้ีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  ทั้งที่อำคำรส ำนักงำนใหญ่และ
คลงัสินคำ้เป็นประจ ำทุกปี  นอกจำกนีท้ำงบริษัท ไดจ้ัดท ำป้ำยรณรงคแ์ละประชำสมัพนัธ์ เรื่องอุบัติเหตุเป็นศูนย ์ เพื่อ
มุง่เนน้ลดกำรเกิดอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำนใหเ้ป็นศนูย ์และในปีที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเกิดอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำน  รวมถึงไดม้ี
กำรปรบัปรุงภมูิทศันแ์ละสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหเ้หมำะสมกบักำรท ำงำน อีกทัง้ไดม้ีกำรสง่เสริมใหพ้นกังำน ไดร้บั
ควำมรูท้ำงดำ้นสิ่งแวดลอ้ม โดยจัดใหม้ีกำรอบรมพนกังำน  เพื่อใหเ้กิดควำมตระหนกัและน ำควำมรูท้ี่ไดร้บัไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชนใ์นชีวิตประจ ำวนั   และกำรจดักิจกรรมอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม หรือเขำ้ไปมีสว่นรว่มสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง  ใน
กำรอนรุกัษ์แหลง่ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม 

 3)   ลูกค้า บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะใหผู้ใ้ชส้ินคำ้ และบริกำรไดร้บัประโยชนส์งูสดุทัง้ดำ้นคณุภำพ และรำคำ
ตลอดจนมุ่งพัฒนำ และรักษำสัมพันธภำพที่ยั่ งยืน โดยบริษัทเลือกจ ำหน่ำยสินค้ำที่ได้รับใบอนุญำตมำตรฐำน
ผลิตภณัฑอ์ตุสำหกรรม หรือ มอก. รวมทัง้ บริษัทจดัใหม้ีศนูยใ์หบ้ริกำรขอ้มลูกลำงทำงโทรศพัท ์โดยเรียกว่ำ Call Center 
หมำยเลขติดต่อ 0-2234-7171 ซึ่งเป็นหน่วยงำนรบัผิดชอบในกำรใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำร  ใหค้  ำปรกึษำ
เก่ียวกบัวิธีกำรแกปั้ญหำ และรบัขอ้รอ้งเรยีน เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัควำมพงึพอใจมำกที่สดุในสนิคำ้ และบรกิำร รวมทัง้ไดม้ีกำร
จดัตัง้ ศนูยบ์รกิำรซิงเกอรเ์ซอรว์ิส สำยดว่น หมำยเลขโทรศพัท ์0-818-404-555 เพื่อใหบ้รกิำรโดยตรงในกำรแจง้ซ่อมสินคำ้
เครือ่งใชไ้ฟฟำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้อีกดว้ย 
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4)   คู่ค้า บริษัทปฏิบตัิตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ที่สจุริต โดยยึดถือกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ จรรยำบรรณ
และค ำมั่นที่ใหไ้วก้ับคู่คำ้อย่ำงเคร่งครดั ซึ่งไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร ในนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี 

5)  คู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบำยในกำรดูแลคู่ธุรกิจทัง้ในเรื่องสภำพแวดลอ้ม  ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และ
ผลตอบแทนที่จะไดร้บันอกจำกนี ้ยงัสง่เสริมกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถ และพฒันำควำมรูท้ัง้ในงำน และนอกงำนของคู่
ธุรกิจใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

6)   ผู้ร่วมลงทุน บรษัิทเคำรพซึง่สทิธิของผูร้ว่มทนุ และปฏิบตัิตอ่ผูร้ว่มทนุทกุรำยอย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วำม
รว่มมืออยำ่งดีกบัผูร้ว่มทนุ ทัง้นีเ้พื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของกิจกำรรว่มทนุประสบผลส ำเร็จตำมวตัถปุระสงคข์องกิจกำรรว่ม
ทนุ 

7)   เจ้าหนี้ บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกูย้ืมเงินตำมขอ้ตกลง และหนำ้ที่ที่พึงมีต่อเจำ้หนี ้ เช่น เจำ้หนีท้ำง
ธุรกิจ และเจำ้หนีท้ำงกำรเงิน ซึง่ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  ณ 
ปัจจบุนั บรษัิทไดป้ฏิบตัิตอ่เจำ้หนำ้ที่ทกุรำยอยำ่งเสมอภำค ไมม่ีกำรค ำ้ประกนัใดๆ ใหก้บัเจำ้หนีร้ำยใด รำยหนึ่งโดยเฉพำะ 
นอกจำกมีกำรค ำ้ประกนัในหุน้กูข้อง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  โดย บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้รอ้ยละ 99.99  

8)  ด้านสังคมและชุมชน   บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรมต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย และถือมั่นใน
อดุมกำรณก์ำรด ำเนินธุรกิจที่รบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำชุมชนและสงัคม โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ
พฒันำคณุภำพชีวิต และเสริมสรำ้งประโยชนส์ขุของชุมชนและสงัคมดว้ยกำร สรำ้งสรรคกิ์จกรรมเพื่อสงัคมในดำ้นต่ำงๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพฒันำและส่งเสริมศกัยภำพของเยำวชนและกลุ่มแม่บำ้น  ทำงดำ้นกำรสรำ้งงำน  สรำ้งอำชีพ 
รวมทัง้ทำงดำ้นกำรศกึษำ  อีกทัง้ยงัสง่เสริมใหพ้นกังำนของบริษัท มีสว่นรว่มในกำรปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีที่ท  ำประโยชน์
ใหก้บัชมุชนและสงัคม โดยผำ่น CSR Club by Singer 

9)  หน่วยงานราชการ  บริษัทใหค้วำมส ำคญักบัหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะผูม้ีสว่นไดเ้สีย  โดยไดก้ ำหนดแนว
ปฏิบตัิ  เพื่อใหพ้นกังำนด ำเนินกำรอย่ำงถกูตอ้ง และเหมำะสม รวมถึงกำรใหค้วำมรว่มมือกบัหน่วยงำนรำชกำร และกำร
สนบัสนนุกิจกรรมตำ่ง ๆ 

10)  สื่อมวลชน บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรแก่สือ่มวลชน เพื่อใหส้ำมำรถสือ่สำรต่อไปยงั
สำธำรณชนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง และรวดเรว็ทนัตอ่เหตกุำรณ ์ 

11)   คู่แข่ง  บริษัทปฏิบตัิตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ที่สจุริต โดยยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็น
ธรรมภำยใตก้รอบของกฏหมำย และประมวลจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท  โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทไม่มีขอ้พิพำทใดๆ ใน
เรือ่งที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 

12)   ด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยได้
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรประหยดัพลงังำน  กำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม และไดม้ีกำรรณรงคใ์หม้ีกำรใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้ำที่มี
ประสิทธิภำพสงูสดุ  บริษัทไดพ้ฒันำอุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง ดงันัน้สินคำ้ที่บริ ษัทจ ำหน่ำยจึงเป็นสินคำ้ที่มี
ฉลำกประหยดัไฟเบอร ์5  ยิ่งไปกวำ่นัน้   ตูเ้ย็นของซิงเกอรไ์ดพ้ฒันำอีกขัน้โดยใชน้ ำ้ยำท ำควำมเย็นที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดลอ้ม
และไมท่ ำลำยชัน้บรรยำศของโลก “ NON CFC” คือสำร C – Pentanc ซึง่มีคำ่ในกำรท ำลำยโอโซนเป็นศนูย ์ 
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อีกทัง้ บรษัิทไดป้ลกูจิตส ำนกึ และสง่เสรมิใหพ้นกังำนมีควำมรู ้และมีสว่นรว่มในกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม รวมถึง
กำรฟ้ืนฟ ูและปรบัปรุงทรพัยำกรธรรมชำติ โดยผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ ที่บริษัทจดัขึน้ ซึ่งสำมำรถดรูำยละเอียดในหวัขอ้ “ควำม
รบัผิดชอบตอ่สงัคม”  

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 

 บรษัิท ด ำเนินธุรกิจและสง่เสรมิใหบ้คุลำกรปฏิบตัิหนำ้ที่ภำยใตก้ฏหมำยหรอืขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกบัสทิธิในทรพัยส์ิน
ทำงปัญญำ  ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องหมำยกำรคำ้  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ ควำมลบัทำงกำรคำ้ และทรพัยส์ินทำงปัญญำดำ้นอ่ืนท่ี
กฏหมำยก ำหนด เช่น กำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุชนิดจะตอ้งผ่ำนกำร
ตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและพฒันำระบบ เทำ่นัน้  ซึง่นโยบำยอนัเก่ียวกบั พรบ.วำ่ดว้ยกำร
กระท ำผิดทำงคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550  ไดม้ีกำรประกำศเป็นค ำเตือน และขอ้หำ้มไวบ้นหนำ้ Desktop คอมพิวเตอรข์อง
พนกังำนบรษัิททกุคน   นอกจำกนีบ้รษัิทฯไดก้ ำหนดใหพ้นกังำนทกุคนรบัทรำบและลงนำมในบนัทกึขอ้ตกลงกำร ไมเ่ปิดเผย
ขอ้มลูที่เป็นควำมลบั กำรไม่กระท ำผิดเก่ียวกับพระรำชบญัญัติคอมพิวเตอร ์ และกำรไม่ละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ โดย
พนกังำนใหมจ่ะลงนำมพรอ้มกำรลงนำมในสญัญำวำ่จำ้ง 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุยชน 

 บรษัิท สนบัสนนุและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิใหธุ้รกิจของบริษัทเขำ้ไปมีสว่นรว่มเก่ียวขอ้งกบักำร
ลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุกำรบงัคบัใชแ้รงงำน  ตอ่ตำ้นกำรใชแ้รงงำนเดก็ ใหค้วำมเคำรพนบัถือและปฏิบตัิ
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยดว้ยควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย ์โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  ไมแ่บง่แยกถ่ินฐำน
ก ำเนิด  เชือ้ชำติ  เพศ อำย ุ สผิีว ศำสนำ  สภำพรำ่งกำย  ฐำนะ  ชำติตระกลู 

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอรรั์บชั่น 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 224 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 มีมติอนุมตัิทบทวนนโยบำย
ตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น  พรอ้มทัง้บรษัิทยงัไดม้ีกำรก ำหนดเป็นนโยบำยไวใ้นคูม่ือผูบ้รหิำรบรษัิท  ประมวลจรยิธรรมทำงธุรกิจของ
บริษัท หนงัสือนโยบำยไม่ยอมใหม้ีกำรทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทัง้บริษัทไดเ้ขำ้ร่วมเป็นบริษัทที่ประกำศ
เจตนำรมยเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุริต กบัทำงสมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) โดยบรษัิทมีกำรประเมินควำมเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบักำรทจุริต กำรก ำหนดนโยบำย 
จรรยำบรรณ เก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริต  จดัใหม้ีกำรสื่อสำรนโยบำยแนวทำง และกำรแจง้เบำะแสกรณีเก่ียวขอ้งหรือ
เห็นกำรทจุรติ  โดยจดัตัง้คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ ภำยในบริษัทขึน้มำ  และได้
ท ำหนงัสือแจง้รำยละเอียดเง่ือนไข นโยบำย ใหพ้นกังำนทุกคนในองคก์รไดล้งนำมรบัทรำบไปแลว้  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 บริษัท มีช่องทำงกำรสื่อสำรใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียสำมำรถจะแจง้แบะแส  ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้รอ้งเรียนกรณีเก่ียวกับ
กำรทจุรติ และมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรมอบหรอืรบัของก ำนลั  ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื่นใด  กำรเลีย้งรบัรอง  หรอืคำ่ใชจ้่ำย
ที่เกินขอบเขตจ ำกดั  ซึง่ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องบริษัท  และแนวทำงปฏิบตัิดำ้นกำรจดัซือ้จดัจำ้ง  กำรใหเ้งินบริจำคที่
ตอ้งด ำเนินไปอยำ่งโปรงใส เป็นธรรม ภำยใตก้ฏระเบียบ และขัน้ตอนปฏิบตัิของบรษัิท 

ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีกำรแจกระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับกำรท ำงำนของบริษัท  ใหแ้ก่ผูบ้ริหำรทุกท่ำนและถ่ำยทอดสู่
พนกังำนของบริษัททกุท่ำน  เพื่อทรำบและลงนำมรบัทรำบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบตัิอย่ำงเครง่ครัด  โดยเฉพำะพนกังำน
ฝ่ำยขำยและภำคสนำม  เพื่อใหพ้นกังำนบรษัิททกุคนเขำ้ใจ และปฏิบตัิไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บรษัิท มีกำรแต่งตัง้ผูบ้ริหำรของบริษัทเป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมกำรรว่มในกำรตรวจสอบ
ควำมถกูตอ้งอยำ่งเป็นธรรม ก ำหนดนโยบำยกำรจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ  มีกำรรำยงำนที่โปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้ เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รือผูร้อ้งเรียนไวว้ำงใจ และเช่ือมั่นในกระบวนกำรสอบสวนที่เป็นธรรม  รวมถึงกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริต และส ำหรบัผูท้ี่แจง้แบะแสหรือขอ้รอ้งเรียนที่เป็นพนกังำน  
ลกูคำ้ หรอืบคุคลที่รบัจำ้งท ำงำนใหแ้ก่บริษัท จะไดร้บักำรคุม้ครองสิทธิตำมกฏหมำย ซึ่งได้มีกำรก ำหนดรำยละเอียดไวใ้น
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทและนโยบำยกำรรบัขอ้รอ้งเรยีน (WHISTLE – BLOWER POLICY) 

กรณีที่มีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตำ่งๆ  มีขอ้สงสยั หรอืพบเห็นกำรกระท ำที่สงสยัวำ่มีกำรฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตำมกฏหมำย  
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืประมวลจรยิธรรมทำงธุรกิจ  สำมำรถแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีน  พรอ้มสง่รำยละเอียดหลกัฐำนต่ำงๆ 
ไดท้ี่ คณะกรรมกำรรว่มในกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งอย่ำงเป็นธรรมของบริษัท   โดยคณะกรรมกำรรว่มในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งอย่ำงเป็นธรรม จะด ำเนินกำรสืบหำขอ้เท็จจริง และมีกำรรำยงำนสรุปประเด็นส ำคญัใหผู้บ้ริหำรของบริษัท 
พิจำรณำรบัทรำบ  ส ำหรบัช่องทำงในกำรติดตอ่มีรำยละเอียดดงันี ้

คณะกรรมกำรรว่มในกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งอยำ่งเป็นธรรมของบรษัิท 

บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ตู ้ปณ. 17 ที่ท ำกำรไปรษณียบ์ำงรกั   เขตบำงรกั  กทม 10500 
e-mail : amnesty@singerthai.co.th 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา  บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในส ำหรบัทัง้ระดับบริหำรและระดับปฏิบัติกำร จึงไดม้ีกำร
ก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่และอ ำนำจด ำเนินกำรอย่ำงชดัเจนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  มีกำรควบคมุดแูลกำรใชท้รพัยส์ินใหเ้กิด
ประโยชนม์ำกที่สดุ และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรอนมุตัิ กำรบนัทึกรำยกำรบญัชีและขอ้มลูสำรสนเทศ 
และกำรจดัเก็บดแูลทรพัยส์ินออกจำกกนั เพื่อใหเ้กิดกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ยงัมี
กำรควบคมุภำยในเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษัทฯ จดัใหม้ีระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผูบ้ริหำรสำยงำนที่รบัผิดชอบ 
ถึงแมว้ำ่ปัจจุบนั  บริษัทฯ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ  เพื่อกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพและช ำนำญเฉพำะทำง  
บรษัิทยงัไดม้ีกำรวำ่จำ้งผูต้รวจสอบภำยในอิสระ จำกภำยนอกเขำ้มำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ 
ในบำงฝ่ำยงำนอีกดว้ย และใหร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษัิทฯ มีกำรก ำหนดเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสำมำรถวดัผลกำรด ำเนินงำนได ้ โดยฝ่ำยบรหิำรและ
จดักำรจะมกีำรเปรยีบเทียบผลกำรด ำเนินงำนจรงิกบัเปำ้หมำยทีก่  ำหนดไวเ้ป็นประจ ำทกุเดือน โดยจะมกีำรประเมินปัจจยั
ควำมเสีย่งทัง้ที่มำจำกภำยนอกและภำยในท่ีพบในกำรด ำเนินงำน วิเครำะหถ์ึงปัจจยัทีเ่ป็นสำเหตแุละมกีำรก ำหนด
มำตรกำรในกำรตดิตำมเหตกุำรณท์ี่เป็นสำเหตขุองปัจจยัควำมเสีย่ง รวมทัง้มำตรกำรในกำรลดควำมเสีย่ง รวมถึง
มอบหมำยใหห้นว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งติดตำมควำมเสีย่งนัน้ ๆ อยำ่งตอ่เนื่อง และรำยงำนควำมคืบหนำ้ตอ่คณะกรรมกำร
บรษัิทฯ 

mailto:amnesty@singerthai.co.th
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บรษัิทฯ มีกำรแตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำและวิเครำะหค์วำมเสี่ยงที่
อำจเกิดขึน้กบับริษัทฯ และน ำเสนอมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และ
ก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งที่ก ำหนด  

คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยที่ชัดเจนและ
สือ่สำรใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทรำบและยดึถือปฏิบตัิตำม และไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรียนเพื่อเป็นกลไก
ในกำรก ำกบัดแูลใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยตำ่ง ๆ ที่ก ำหนดขึน้ท่ีเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรอีกดว้ย 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

   บรษัิทก ำหนดใหก้ำรเผยแพรข่อ้มลู และกำรสือ่สำรขององคก์ร เป็นหนึ่งในนโยบำยหลกัของบริษัท โดยไดจ้ดัใหม้ี
ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละสือ่สำรองคก์ร ซึง่เป็นหนว่ยงำนท่ีจะเป็นตวัแทนบรษัิท และเป็นสือ่กลำงระหวำ่งฝ่ำยจดักำรในกำร
สื่อสำร และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วำมส ำคญัเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศ  เนื่องจำกเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำร
ตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สยีจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งมีกำรควบคมุ และก ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ
ทัง้ที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงิน และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินใหถู้กตอ้งตำมที่กฏหมำยก ำหนด  โดยมีสำระส ำคญัครบถว้น
เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลำ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community 
Portal ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท  โดยยึดถือปฏิบตัิตำมกฏหมำย กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่ก ำหนด
โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนอื่นของ
รฐั อย่ำงเครง่ครดั และติดตำมกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกฎหมำยกฏเกณฑข์อ้บงัคบัที่
บรษัิทถือปฏิบตัินัน้มีควำมถกูตอ้ง และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปรง่ใสถกูตอ้งตรงไปตรงมำ  
เช่น 

1.  เปิดเผยขอ้มลูกำรเงิน และขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูกำรเงินอยำ่ง ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ 
2.  จดัท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน  และแสดงไวคู้่กับรำยงำน

ผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 
3.  ก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลที่มีควำม

เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัท  หรือบริษัทย่อยโดยมี
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรรำยงำน ดงันี ้

 รำยงำนเมื่อเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรครัง้แรก 
 รำยงำนทกุครัง้เมื่อมีกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูกำรมีสว่นไดเ้สีย 
 รำยงำนเป็นประจ ำทกุสิน้ปี 
 ในกรณีที่กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่ง และไดก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหม่โดยต่อเนื่อง  

กรรมกำรทำ่นนัน้ไมต่อ้งยื่นแบบรำยงำนใหมห่ำกไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูกำรมีสว่นไดเ้สยี 
 ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรสง่แบบรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียแก่เลขำนกุำรบริษัท และเลขำนกุำร

บรษัิทจะตอ้งสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีนีใ้หป้ระธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับรำยงำน  พรอ้มทั้งในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส ไดม้ีกำรบรรจุวำระเรื่องรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิททกุไตรมำส 

4.  เปิดเผยวิธีกำรสรรหำกรรมกำร  
5.  เปิดเผยขอ้มลูกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในคณะอนกุรรมกำร และจ ำนวนครัง้กำรเขำ้ประชมุเป็นรำยบคุคล 
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6.  เปิดเผยโครงสรำ้งกำรด ำเนินงำน และกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่มอยำ่งชดัเจน 
7.  เปิดเผยขอ้มูลค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรเป็น

รำยบคุคล 
8.  เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู  รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และ

จ ำนวนคำ่ตอบแทนที่กรรมกำรไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะอนกุรรมกำรชดุตำ่งๆ 
9.  เปิดเผยนโยบำยกำรดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม และผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย 
10.  รำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และผลกำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำย 
11.  เปิดเผยโครงกำรลงทนุท่ีส  ำคญัตำ่ง ๆ และผลกระทบที่มีตอ่โครงกำรลงทนุ โดยเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศ

ผ่ำนระบบ SET Community Portal ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกั
ลงทนุ สือ่มวลชน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดร้บัทรำบขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ทั่วถึง และโปรง่ใส  

และสืบเนื่องจำกกำรที่บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรเปิดเผยขอ้มูล และควำมโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจัย
ส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจ  จึงเป็นผลใหใ้นปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บัรำงวลั 
Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษัทจดทะเบียนดำ้นนกัลงทนุสมัพนัธย์อดเยี่ยม ” (Best Investor Relations Awards) 
จำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  2  ปีติดต่อกนั และส ำหรบัปี 2562  บริษัทไดร้บัรำงวลัดีเด่น ดำ้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์             
(Outstanding  Investor Relation Awards) ในงำน Set Awards 2019 จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

ฝ่ำยงำนนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละสื่อสำรองคก์รของบริษัท ไดท้ ำหนำ้ที่ติดต่อสื่อสำรกบันกัลงทนุสถำบนั    นกัลงทนุ
รำยย่อย ผูถื้อหุน้ รวมทัง้นกัวิเครำะห ์ และหน่วยงำนภำครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  โดยหำกผูถื้อหุน้
ตอ้งกำรขอ้มลูเพิ่มเติมสำมำรถติดตอ่โดยตรงที่ ฝ่ำยงำนนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละสือ่สำรองคก์ร 

 
E-mail: suparapornp@singerthai.co.th 

หมายเลขโทรศัพท ์0-2352-4777 ต่อ  4201 
 
ซึง่ในปี 2562  ไดม้ีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ เพื่อใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงินได้
พบปะกบันกัลงทนุรำยย่อย       นกัลงทนุสถำบนั และนกัวิเครำะห ์อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยไดน้ ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนงบ
กำรเงิน ฐำนะกำรเงิน ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร(Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขำ้รว่ม
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทุน (Opportunity Day) เพื่อน ำเสนอขอ้มูลผลประกอบกำรของบริษัท  ตลอดจน
แนวโนม้ในอนำคตสรุปไดด้งันี ้

 จดักิจกรรม เพื่อใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดพ้บปะนกัลงทนุรำยยอ่ย  เพื่อชีแ้จง สือ่สำร และสรำ้งควำม
เขำ้ใจที่ถกูตอ้ง บนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และขอ้มลูทั่วไปของบรษัิท 

 Company  Visit  ตำ่งๆ ตลอดจนกำรตอบขอ้ซกัถำมจำก นกัวิเครำะห ์ นกัลงทนุ โดยตรงผ่ำนทำงอีเมล์
และโทรศพัทอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในสทิธิพืน้ฐำนต่ำงๆ ของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิกำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ สิทธิในกำร
ที่จะไดร้บัสว่นแบ่งก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมเพื่อใช้
สทิธิ ออกเสยีงในที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 
กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรอืกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบั กำรลดทนุหรอืเพิ่มทนุ เป็นตน้  
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บริษัทฯ มีนโยบำยไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ นอกเหนือจำกสิทธิพืน้ฐำน
ของผูถื้อหุน้บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดร้บัขอ้มูลของบริษัทฯ อย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทนัเวลำ และเทำ่เทียมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในทกุ ๆ เรือ่ง คณะกรรมกำรบรษัิทจึงก ำหนดนโยบำยดงันี ้

1) จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจำรณำเรือ่งที่ส  ำคญัตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรอื
เรือ่งที่อำจมีกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบกำรประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม
ตำมระยะเวลำที่กฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งก ำหนด เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้ึกษำ
ขอ้มลูอยำ่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค ำถำมลว่งหนำ้
ก่อนวนัประชมุ โดยจะก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรสง่ค ำถำมและเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลำ่วบน website 
ของบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะรวบรวมเพื่อน ำค ำถำมที่ส  ำคญัไปสอบถำมในท่ีประชมุตอ่ไป 

3) เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ย สำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรหรอืเสนอวำระ
กำรประชุมเพิ่มเติมไดก้่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะก ำหนดเป็นหลกัเกณฑท์ี่ชัดเจน และเปิดเผย
หลกัเกณฑด์งักลำ่วใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ และจะแจง้เหตผุลที่ไมน่  ำขอ้เสนอวำระกำรประชมุของผูถื้อ
หุน้บรรจเุป็นวำระกำรประชมุของบรษัิทฯ ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ ๆ 

4) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้บรษัิทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่
สำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือจดั
ใหม้ีกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุน้ดงักลำ่ว 
โดยจะแจง้รำยช่ือพรอ้มขอ้มลูของกรรมกำรอิสระดงักลำ่วไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

5) บริษัทฯ มีกำรจัดท ำหนงัสือนดัประชุมพรอ้มขอ้มูลประกอบกำรประชุมทัง้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษเพื่อ
จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตำ่งชำติ 

6) ด ำเนินกำรใหม้ีกำรเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ในเวบไซตอ์ย่ำงนอ้ย 28 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถดำวนโ์หลดขอ้มลูระเบียบวำระกำรประชมุไดอ้ยำ่งสะดวก และครบถว้น  

7) อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรเขำ้รว่มประชุมทัง้ ในเรื่องสถำนที่ และ
เวลำที่เหมำะสม 

8) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ จะด ำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจำรณำ 
และลงคะแนนเรียงตำมล ำดบัวำระที่ก ำหนดไว ้ไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญั หรือเพิ่มวำระ
กำรประชุมโดยไม่จ ำเป็น และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำม
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะตำ่ง ๆ 

9) ใชบ้ตัรลงคะแนนในวำระท่ีส ำคญั และจดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระ อำทิเช่นผูส้อบบญัชีภำยนอก ที่ปรกึษำ
กฎหมำย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสยีงในท่ีกำรประชมุ 

10) บริษัทฯ จะสง่เสริมใหก้รรมกำรทุกท่ำนและผูบ้ริหำรที่เก่ียวขอ้งเขำ้รว่มประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำก 
ผูถื้อหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
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จดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และบนัทึกรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่เขำ้รว่มประชุม วิธีกำร
ลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลกำรลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถำมและขอ้คิดเห็นที่ส  ำ คัญไวใ้น
รำยงำนกำรประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบไดใ้หแ้ลว้เสร็จภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัที่มีกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะจัดใหม้ีกำรบนัทึกวีดีทศันภ์ำพกำรประชุม เพื่อเก็บรกัษำไวอ้ำ้งอิง  และบริษัทฯ จะน ำส่ง
รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งภำยในเวลำที่ก ำหนด รวมถึงน ำ
รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้เผยแพรใ่นเว็บไซดข์องบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจำรณำ 
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10  ความรับผิดของต่อสังคม 

10.1 นโยบายและแนวทางการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบตอ่สังคม  
1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  ไดม้ี
กำรก ำหนดเป็นนโยบำยของบริษัท โดยใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ภำยใน ไดแ้ก่พนกังำนและผูบ้รหิำรของบรษัิท หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีภำยนอก ไดแ้ก่ลกูคำ้ เจำ้หนี ้ภำครฐัและหนว่ยงำนอื่นๆ  ที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไมเ่พียงแตเ่ฉพำะตำมที่กฏหมำยก ำหนดเทำ่นัน้ แตย่งัรวมถึงกำรไมก่ระท ำ
กำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด/ลดิรอนสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี เหลำ่นัน้ดว้ย โดยก ำหนดแนวทำงดำ้นจรยิธรรมทำงธุรกิจ ดงันี ้

   นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น  
1. ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อเพิ่มควำมโปรง่ใสและเพิ่มควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้    

ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย โดยไดก้ ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท พรอ้มทัง้ให้
ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน  ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำม
นโยบำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ  เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

2. เคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรไดร้บัขอ้มูลที่จ  ำเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่ำเทียมกนั  และจะเปิดเผยผล
ประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน พรอ้มขอ้มลูสนบัสนนุท่ีถกูตอ้งตำมควำมจรงิ ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

3. จดัใหม้ีระบบ ซึง่ใหค้วำมมั่นใจวำ่ผูถื้อหุน้ ทกุรำย จะไดร้บักำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

   แนวทางเกี่ยวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
1. พนกังำนตอ้งหลกีเลีย่งกำรขดัแยง้ระหวำ่งผลประโยชนส์ว่นตวัและผลประโยชนข์องบรษัิทในกำรติดตอ่กบัคู่

คำ้และบคุคลอื่นใด 
2. พนกังำนตอ้งอุทิศตนและเวลำใหแ้ก่กิจกำรของบริษัทอย่ำงเต็มที่   ในกรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำงำนอื่น  

เพื่อเพิ่มพนูรำยไดห้รอืเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นนอกเวลำท ำงำน งำนนัน้ตอ้งอยูใ่นลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 ไมเ่ป็นกำรกระทบกระเทือนตอ่งำนในหนำ้ที่ของตน 

 ไมฝ่่ำฝืนกฏหมำยหรอืขดัตอ่ควำมสงบเรยีบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีของประชำชน 

 ไมม่ีผลเสยีถึงช่ือเสยีงและกิจกำรของบรษัิท 

 ไมข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท 

 ไมเ่ป็นกำรน ำควำมลบัของบรษัิทไปใช ้
2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น   

บรษัิทไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยไวใ้นคูม่ือผูบ้รหิำรบรษัิท  ประมวลจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท หนงัสือนโยบำยไม่
ยอมใหม้ีกำรทจุรติ ( Zero Tolerance Policies)  อีกทัง้บรษัิทไดเ้ขำ้รว่มลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ทำงสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ( IOD)  และไดร้บักำรรบัรอง
เป็นสมำชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นทจุรติ   

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 
สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิที่มนษุยท์กุคนสมควรไดร้บั ในกำรที่จะมีควำมสขุในฐำนะที่เป็นมนษุยแ์ละเป็นสว่นหนึ่ง

ของสงัคม สิทธิมนษุยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภำพและศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุยข์องบคุคลนัน้ๆ  กำรเคำรพสิทธิ
มนษุยชนเป็นสิง่ส  ำคญัตอ่ควำมมั่นคงและควำมสงบสขุของสงัคม   
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บรษัิทจึงใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน และไดต้ระหนกัในคณุคำ่ของทรพัยำกรมนษุยแ์ละประสงคท์ี่
จะใหพ้นักงำนมีควำมภำคภูมิใจในองค์กร    จึงไดส้่งเสริมบรรยำกำศกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมและมอบโอกำส
ควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยพนกังำนจะไดร้บักำรพฒันำสง่เสริมใหม้ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถอย่ำง
ทั่วถึงและตอ่เนื่อง เพื่อกำรสรำ้งคณุคำ่และด ำรงควำมเป็นเลศิในธุรกิจ ภำยใตแ้นวทำงกำรบรหิำรงำนบคุคล ดงันี ้

   ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม  
1.  กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุคนดว้ยควำมเคำรพศกัดิศ์รแีละคณุคำ่แหง่ควำมเป็นมนษุยข์องคนทกุคนอย่ำงเท่ำ

เทียมกนั  
2.  กำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรด ำเนินกำรโดยยึดถือประโยชนแ์ละผลส ำเร็จของบริษัทดว้ยหลกัคณุธรรม 

หลกัควำมเสมอภำค หลกัควำมสำมำรถและควำมจ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจ  เพื่อใหไ้ด ้“คนดี” และ “คน
เก่ง” ที่มีทศันคติสอดคลอ้งกับงำนและวฒันธรรมขององคก์ร โดยค ำนึงถึงคุณสมบตัิของแต่ละต ำแหน่ง 
คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณแ์ละขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่จ ำเป็นแก่งำน และไมม่ีขอ้กีดกนัเรือ่งเพศ อำยุ เชือ้
ชำติ ศำสนำ หรอืควำมสมัพนัธส์ว่นบคุคล 

3.  ก ำหนดระบบกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมควำมสำมำรถของพนกังำน รวมทัง้จดัสทิธิประโยชนแ์ละสวสัดิกำรแก่
พนกังำนและครอบครวั โดยจะค ำนงึถึงโครงสรำ้งเงินเดือนท่ีสอดคลอ้งกบัภำวกำรณท์ำงดำ้นเศรษฐกิจ และ
กำรปรบัขึน้คำ่จำ้งพิจำรณำจำกควำมส ำเรจ็ของธุรกิจและผลกำรปฏิบตัิงำนควำมอตุสำหะของพนกังำนในปี
ที่ผำ่นมำ  

4.  สนับสนุนส่งเสริมใหพ้นักงำนไดร้บักำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ทำงดำ้นควำมสำมำรถหลกัของธุรกิจ 
ควำมสำมำรถในเชิงบริหำรจัดกำร และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  โดยสนับสนุนทั้งทำงด้ำน
งบประมำณและเวลำในกำรพฒันำอย่ำงสม ่ำเสมอต่อเนื่อง  เพื่อพฒันำควำมสำมำรถในกำรท ำงำน เปิด
โอกำสใหพ้นกังำนกำ้วหนำ้ในอำชีพกำรงำน ตลอดจนพฒันำบคุลำกรใหเ้ป็นคนมีคณุภำพ มีทศันคติที่ดี และ
มีควำมรูใ้นกำรท ำงำน 

5.   เสริมสรำ้งบรรยำกำศในกำรสื่อสำรที่ดี ที่จะน ำมำซึ่งควำมสมัพนัธอ์นัดี  และประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
รว่มกนั 

6.  สง่เสรมิและเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีช่องทำงสือ่สำรในกำรเสนอแนะและรอ้งทกุขใ์นเรื่องคบัขอ้งใจ  เก่ียวกบั
กำรท ำงำน ควำมเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิกำรผ่ำนคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร  โดย
ขอ้เสนอแนะตำ่งๆ จะไดร้บักำรพิจำรณำอยำ่งจรงิจงัและก ำหนดวิธีกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ำย 
และสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีในกำรท ำงำนรว่มกนั 

7.   ส่งเสริมและเปิดโอกำสใหพ้นกังำนทุกระดบัชั้น  ในกำรไดไ้ปทศันศึกษำยงัต่ำงประเทศ  เพื่อเปิดโอกำส   
โลกทศันแ์ละมมุมองในกำรท ำงำนและเสรมิสรำ้งประสบกำรณชี์วติ  รวมทัง้น ำมมุมองหรอืองคค์วำมรูท้ี่ไดร้บั
มำปรบัใชก้บักำรท ำงำน 

   ด้านการล่วงละเมิด 
1. ผูบ้งัคบับญัชำพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นที่เคำรพนบัถือของพนกังำน และพนกังำนไม่พึงกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรไม่

เคำรพนบัถือผูบ้งัคบับญัชำ 
2. พนกังำนทกุคนตอ้งไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือคกุคำม ไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรือกำรกระท ำต่อ

ผูอ้ื่น บนพืน้ฐำนของเชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำรทำงรำ่งกำยและจิตใจ 
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4.   การปฏิบัติตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 บริษัทเช่ือในพลงัของบคุลำกรทกุคนในองคก์รว่ำเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรร่วมผลกัดนัองคก์รใหไ้ปสูว่ิสยัทศันแ์ละ
พนัธกิจไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ำรด ำเนินธุรกิจ   ดงันัน้ บริษัท  จึงมีกำรสรรหำและ
คดัเลอืกบคุลำกรใหม่ๆ  ท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ ทศันคติที่ดี และมีควำมพรอ้มที่จะเขำ้มำรว่มงำนกบับริษัท  ควบคู่
ไปกบักำรรกัษำบคุลำกรที่มีอยู่แลว้  ใหม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะต่ำงๆ  เพิ่มขึน้  สำมำรถท ำงำนรว่มกนัเป็นทีม 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  มีควำมรกัควำมผกูพนั  อนัจะบรรลไุปสูเ่ปำ้หมำยของบรษัิทไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 
และที่ส  ำคญัเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทมุ่งเนน้มำโดยตลอด คือกำรใหพ้นกังำนท ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ  มีควำมรกัและควำม
ภำคภมูิใจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร    

   ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ 
บรษัิทยดึหลกักำรบรหิำรคำ่จำ้งดว้ยควำมเป็นธรรม มีควำมเหมำะสมตอ่กำรครองชีพอยำ่งเป็นสขุ มีกำรสนบัสนนุ

เงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลอืและเงินกูส้วสัดิกำรตำ่งๆ รวมถึงสวสัดิกำรทำงดำ้นอื่น อีกมำกมำย เช่น เครือ่งแบบพนกังำน  
กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี กำรท่องเที่ยวประจ ำปี ฯลฯ ควบคู่กบักำรสง่เสริมใหพ้นกังำนมีดลุยภำพในกำรด ำเนินชีวิตกำร
ท ำงำนและชีวิตสว่นตวั ตำมแนวทำงปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

   สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรคุม้ครองศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย ์สิทธิและเสรีภำพของบคุคล  โดยไดม้ีกำรดแูลกำร

ด ำเนินงำนของบรษัิทไมใ่หม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุคนดว้ยควำมเท่ำเทียม
กนั เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถรอ้งทกุขเ์ป็นลำยลกัษณอ์กัษรเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชำ   บริษัทยงัไดจ้ดัเตรียมตูห้รือกลอ่ง
รบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้รอ้งเรียนอื่นๆ ไวภ้ำยในบริษัท เพื่อเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดแ้สดงควำมคิดเห็น
และขอ้รอ้งเรียน โดยจะมีคณะกรรมกำรสวสัดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร  น ำขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้
รอ้งเรียนอื่นๆ ที่มีพนกังำนแสดงควำมคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนไว ้ มำน ำเสนอผูบ้ริหำร ในวันที่มีกำรประชุมผูบ้ริหำรพบ
พนกังำนเป็นประจ ำ ในทกุๆ เดือน 

   ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
     บรษัิทมีกระบวนกำรพฒันำบคุลำกรอยำ่งเป็นระบบ ส ำหรบัพนกังำนทกุระดบั ทัง้กำรพฒันำศกัยภำพ และมีกำร
จดักระบวนกำรพฒันำพนกังำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ เช่น กำรสอนงำน (Coaching) กำรพฒันำในงำน (On the job 
training) กำรเป็นพ่ีเลีย้ง (Mentoring) และเป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร 

   ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรคส์ังคมและชุมชน 
  บรษัิทใหก้ำรสนบัสนนุและสง่เสรมิใหพ้นกังำนทกุคนมีสว่นรว่มในกิจกรรมตำ่งๆ เพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR)  

โดยก ำหนดเป็นนโยบำยใหแ้ตล่ะหนว่ยงำนและสำขำของบรษัิท ที่มีอยูท่ั่วประเทศ ไดม้ีสว่นรว่มแสดงพลงัในกำรท ำควำมดี  
ตอบแทนและใหค้วำมช่วยเหลือสงัคมและชุมชนทัง้ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ    โดยไดม้ีกำรจดัตัง้ CSR Club ที่เกิด
จำกกำรรวมตวัของพนกังำนท่ีมีจิตอำสำ รว่มกนับ ำเพ็ญประโยชนเ์พื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม   

5.  ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
นอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำยแลว้ บริษัทยังมีนโยบำยใหพ้นักงำนทุกคนปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ตำมหลกั

จรยิธรรมทำงธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคำ้หรอืคูค่ำ้ ดงันี ้
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   ลูกค้า 
1.  มุง่มั่นท่ีจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจที่มีตอ่ลกูคำ้อยำ่งเครง่ครดั  มีควำมเป็นธรรมและเช่ือถือได ้
2.  มุ่งมั่นที่จะใหข้อ้มลูที่ครบถว้นถกูตอ้ง ทนัเวลำ และสง่เสริมกำรสื่อสำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์ กบัลกูคำ้อย่ำง

ตอ่เนื่อง 

   คู่ค้าและคู่สัญญา 
1.  มุง่มั่นในกำรจดัหำสนิคำ้และบรกิำรอยำ่งมีมำตรฐำน ภำยใตห้ลกักำรแข่งขนับนฐำนขอ้มลูที่เท่ำเทียมกนั มี

หลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลอืกคูค่ำ้และคูส่ญัญำ จดัท ำรูปแบบสญัญำที่เหมำะสม จดักำรใหม้ีระบบ
กำรจดักำรและติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำอย่ำงครบถว้นและป้องกนักำร
ทจุริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ  และมีหลกักำรกำรจ่ำยเงินใหแ้ก่คู่คำ้และ
คูส่ญัญำตรงเวลำ ตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีตกลงกนั 

2.  มุ่งมั่นในกำรพฒันำและรกัษำควำมสมัพนัธ์ที่ยั่งยืนกับคู่คำ้และคู่สญัญำที่มีวตัถุประสงคช์ัดเจนในเรื่อง
คณุภำพของสนิคำ้หรอืบรกิำรท่ีคูค่วรกบัมลูคำ่เงิน คณุภำพทำงเทคนิคและมีควำมเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3.   หำ้มพนกังำนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นสว่นตวัจำกคูค่ำ้และคูส่ญัญำ 
6.   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บรษัิทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมมีจรยิธรรมและคณุธรรมที่ดี ควบคูไ่ปกบั
กำรดูแล ช่วยเหลือและร่วมสรำ้งสรรคส์ังคมไทยอย่ำงยั่งยืนเป็นส ำคัญ  โดยบริษัทไดเ้ล็งเห็นว่ำ กำรฝึกอำชีพใหก้ับ
สงัคมไทยเป็นรำกฐำนที่ส  ำคัญของสงัคม จึงร่วมพฒันำ ส่งเสริม และใหก้ำรสนับสนุนดำ้นกำรฝึกอำชีพใหแ้ก่นกัเรียน 
เยำวชนและกลุม่แมบ่ำ้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อยำ่งตอ่เนื่อง อนัเป็นที่มำของโครงกำร สรำ้งงำน  สรำ้งอำชีพ  ที่ทำงบริษัท
รว่มกบัหนว่ยงำนภำครฐัและภำคเอกชนในกำร สรำ้งงำน  สรำ้งอำชีพ  

7.   การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
บรษัิท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรประหยดัพลงังำน กำรรกัษำสิ่งแวดลอ้ม และไดม้ีกำรรณรงคใ์หม้ีกำรใช้

อปุกรณไ์ฟฟำ้ที่มีประสทิธิภำพสงูสดุ  ซึง่ถือเป็นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมอยำ่งหนึง่  บรษัิทไดพ้ฒันำอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง  ดงันัน้สินคำ้ที่บริษัทจ ำหน่ำยจึงเป็นสินคำ้ที่มีฉลำกประหยดัไฟเบอร ์5 ยิ่งไปกว่ำนัน้ ตูเ้ย็นของซิงเกอรไ์ด้
พฒันำอีกขัน้โดยใชน้ ำ้ยำท ำควำมเย็นที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดลอ้ม และไม่ท ำลำยชัน้บรรยำกำศของโลก “NON CFC”  คือสำร 
“C-Pentane” ซึง่มีคำ่ในกำรท ำลำยโอโซนเป็นศนูย ์ 

เนื่องจำกบริษัทไม่มีโรงงำนผลิตสินคำ้ แต่ใชว้ิธีกำรสั่งซือ้สินคำ้ดว้ยกำรผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) จำกโรงงำนที่มีกระบวนกำรผลิตที่มีคณุภำพ และหลีกเลี่ยงกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตที่ไม่มีคุณภำพ โดย
บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ (Quality Assurance) เพื่อคดักรองสินคำ้ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน  และบริษัทมี
นโยบำยเลอืกโรงงำนท่ีใหค้วำมส ำคญัในเรือ่งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและในเรือ่งตำ่งๆ ท่ีกลำ่วมำขำ้งตน้ 

ทำงบริษัทมีควำมตัง้มั่นในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีคุณภำพ  เพื่อเป็นประโยชนต์่อสงัคมโดยรวมและผูบ้ริโภค
อยำ่งตอ่เนื่อง  อีกทัง้บรษัิท  ยงัมีกำรรณรงคใ์หพ้นกังำน น ำกระดำษที่ใชแ้ลว้น ำมำ Reused ใชอ้ีกดำ้นหนึง่ รวมถึงใหม้ีกำร
คดัแยกขยะและกำรน ำกลอ่งกระดำษบรรจภุณัฑม์ำใชใ้หม่ 

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย 
ซิงเกอร ์ คือ ผูผ้ลิตชั้นน ำในดำ้นจักรเย็บผำ้ เรำมีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ักกันมำยำวนำนเก่ียวกับกำรพัฒนำ คน้คิด

นวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ใชง้ำนง่ำย คณุภำพสงู และมีคณุลกัษณะโดดเด่นหลำยประกำร  เพื่อสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูท้ี่ช่ืนชอบงำนตดัเย็บและเย็บปักถักรอ้ย   อีกทัง้เรำยงัมีคณุครูและบคุลำกรที่มีควำมช ำนำญ ที่จะสอน
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งำนดำ้นตดัเย็บและกำรประดิษฐ์ชิน้งำนดว้ยจกัรเย็บผำ้ซิงเกอร ์ โดยเรำมีควำมพรอ้มที่จะด ำเนินกำรสอนชิน้งำนและจัด
ฝึกอบรม ตำมโครงกำรสรำ้งงำน  สรำ้งอำชีพ ใหก้ลุม่เยำวชนและกลุม่แมบ่ำ้น  รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิงอยำ่งตอ่เนื่อง  

10.2  การด าเนินงานและรายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 

“ซิงเกอร”์  นบัตัง้แตก่่อตัง้บรษัิท  เรำไดแ้บง่ปันควำมสขุสูส่งัคมไทยอยำ่งสม ่ำเสมอ  ควบคูก่บักำรพฒันำคณุภำพ
ของสนิคำ้และกำรบรกิำรท่ีเป็นเลศิจนถึงวนันี ้

พนัธกิจของเรำคือตอ้งกำรยกระดบัคณุภำพชีวติคนไทยใหเ้ป็นสงัคมแหง่ควำมสขุ  จึงเกิดโครงกำรและกิจกรรมอนั
เป็นประโยชนท์ัง้ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มภำยใตแ้นวคิด “กำรแบ่งปันอย่ำงสรำ้งสรรค ์ ดว้ย
ควำมผกูพนัท่ีมีตอ่ชมุชนโดยมุง่มั่นพฒันำเพื่อกำ้วไปขำ้งหนำ้ดว้ยกนั” ดว้ยแนวคิดสูก่ำรสรำ้ง
งำน สรำ้งอำชีพใหค้นไทย ดว้ยกำรพฒันำคนในทอ้งถ่ินมำเป็นผูแ้ทนขำยของบริษัท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ควำมเป็นอยู ่และสง่เสรมิกำรสรำ้งงำนใหค้นในทอ้งถ่ิน 

ปัจจบุนับรษัิทไดจ้ดัตัง้  “CSR Club ” เพื่อใหพ้นกังำนทกุคนไดม้ีสว่นรว่มสง่เสริมสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม โดยมีสญัลกัษณ ์“CSR Club ” คือ ตน้ไม ้ซึ่งเปรียบเสมือน กำรรว่มแรง รว่มกำย 
ร่วมใจของพนักงำนซิงเกอร ์ที่เริ่มตน้ดูแลจำกตน้กลำ้เล็กๆ หมั่นดูแล รดน ำ้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ ย จนกลำยเป็นตน้ไมใ้หญ่ที่มั่นคง 
แข็งแรง ออกดอก ออกผล สำมำรถยืนตน้อยู่ไดอ้ย่ำงยั่งยืน  เปรียบเสมือนกบัที่บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรสง่เสริม สนบัสนนุ
ดำ้นสงัคม สิง่แวดลอ้มอยำ่งตอ่เนื่อง จนกระทั่งทกุชมุนมุ สิง่แวดลอ้ม สำมำรถพึง่พำตนเองได ้และเจรญิเติบโตอยำ่งยั่งยืน  

ความรับผิดชอบตอ่สังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)  

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในดำ้นนี ้คือ กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยและกำร
ด ำเนินงำนดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  ไม่ว่ำจะเป็นกำรดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทัง้ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ ผูบ้ริโภค  คู่คำ้  
อยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม  รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งโปรง่ใส  ตระหนกัในควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดี (Good Corporate Governance) ในสว่นของพนกังำนนัน้  บริษัทไดด้แูลพนกังำน  โดยยึดหลกักำรบริหำรค่ำจำ้งดว้ย
ควำมเป็นธรรม  มีควำมเหมำะสมต่อกำรครองชีพอย่ำงเป็นสขุ  มีกำรสนบัสนนุเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้
สวสัดิกำรต่ำงๆ  รวมถึงสวสัดิกำรทำงดำ้นอื่นๆ อีกมำกมำย เช่น เครื่องแบบพนกังำน  กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี  กำร
ท่องเที่ยวประจ ำปี ฯลฯ  ควบคู่กบักำรสง่เสริมใหพ้นกังำนมีดลุยภำพในกำรด ำเนินชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตสว่นตวั  ตำม
แนวทำงปรชัญำของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสรำ้งนิสยักำรออมใหก้บัพนกังำน  บริษัทไดเ้ขำ้
รว่มโครงกำร Happy Money  ของทำงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อใหพ้นกังำนไดม้ีวินยัทำงดำ้นกำรเงินและมี
หลกัในกำรบริหำรกำรเงินของตนเองและครอบครวั รวมถึงกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินใหก้ับพนักงำน  
นอกจำกนี ้ยงัใหพ้นกังำนมีสว่นรว่มในกำรช่วยประหยดัไฟฟำ้ กระดำษ เพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนและรว่มกนับ ำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม   

ความรับผิดชอบตอ่สังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

ควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมดำ้นนี ้เป็นกิจกรรมที่ด  ำเนินกำรนอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษัิท โดยไดใ้ห้
กำรสนับสนุนและส่งเสริมใหพ้นักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ   เพื่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  โดยก ำหนดเป็น
นโยบำยใหแ้ตล่ะหนว่ยงำนและเครอืขำ่ยสำขำของบรษัิทท่ีมีอยูท่ั่วประเทศ   ไดม้ีสว่นรว่มแสดงพลงัในกำรท ำควำมดี  ตอบ
แทนและใหค้วำมช่วยเหลือสงัคมและชุมชนทัง้ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ    โดยไดก้ ำหนดขอบข่ำยประเด็นปัญหำ
สงัคม เพื่อเป็นแนวทำงด ำเนินกิจกรรม โดยแบง่เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ไดด้งันี ้ 

1. ดำ้นกำรสง่เสรมิกำรพฒันำเด็กและเยำวชน  
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2. ดำ้นกำรสง่เสรมิศำสนำ ประเพณี วฒันธรรม และสถำบนัครอบครวั   
3. ดำ้นกำรชว่ยเหลอืสงัคมในกำรชว่ยบรรเทำควำมเดือดรอ้นท่ีไดร้บัจำกภยัธรรมชำติ 
4. ดำ้นกำรพฒันำคณุภำพชีวิตของประชำชนในทอ้งถ่ิน 
5. ดำ้นกำรพฒันำชมุชนและสงัคม 

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน  

ไดมุ้่งมั่นท ำกิจกรรมเพื่อพฒันำและสง่เสริมกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนที่ดอ้ยโอกำสใหม้ีกำรศึกษำ และไดร้บั
กำรอบรมพฒันำปลกูฝังจิตส ำนกึที่ดตีอ่สงัคม   สง่เสรมิกิจกรรมกำรพฒันำเดก็และเยำวชนโดยอำศยัชมุชน  มีสว่นรว่มปลกู
จิตส ำนกึกำรอนรุกัษ์และกำรประยกุตใ์ชท้รพัยำกรอยำ่งสอดคลอ้งเขำ้กบัวิถีชีวิตพืน้บำ้นและภมูิปัญญำไทย  สง่เสรมิใหเ้กิด
กำรกระจำยทำงดำ้นกำรศกึษำและลดช่องวำ่งควำมแตกตำ่งระหวำ่งสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบท  โดยในปี  2562  บรษัิท ได้
จดักิจกรรมตำ่งๆ เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิกำรพฒันำเด็กและเยำวชน   ดงันี  ้

1. รว่มบรจิำคสิง่ของในกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชำติ 
2. บรจิำคสนิคำ้และบรจิำคเงิน  ใหก้บัสถำนสงเครำะห ์และมลูนิธิตำ่งๆ 
3. กิจกรรมสรำ้งงำน สรำ้งอำชีพ ใหก้ับเยำวชน โรงพยำบำลตุลำกำรเฉลิมพระเกียรติ อ. พุทธมณฑล  จ.

นครปฐม 
 

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว  
 มีสว่นรว่มในกำรสง่เสรมิกิจกรรมทำงศำสนำเพื่อใหพ้นกังำนใชเ้ป็นแหลง่รวมจิตใจ สรำ้งควำมสำมคัคี  ในองคก์ร  

และอนรุกัษ์ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงำมใหอ้ยู่คู่กบัคนไทย เช่นประเพณีวนัสงกรำนต์ ประเพณีทำงพระพทุธศำสนำ
ตำ่งๆ  และกิจกรรมตำ่งๆ  ท่ีตกทอดมำถึงในปัจจบุนันี ้เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีกำรถวำยเทียนพรรษำ  ประเพณี
ทอดกฐิน  และยงัมีกำรจดักิจกรรมสรำ้งควำมเขม้แข็งใหก้บัสถำบนัครอบครวั ไดแ้ก่ 

1. กิจกรรมเย็บผำ้อำบน ำ้ฝน เพื่อน ำไปถวำยพระภิกษุสงฆใ์นเทศกำลเขำ้พรรษำ 
2. ทอดผำ้ป่ำสำมคัคี ณ วดัถ ำ้ศรวีิไลยว์รำรำม อ ำเภอเมืองบงึกำฬ จังหวดับงึกำฬ 
3. ทอดกฐินสำมคัคี ณ วดัตะคลองสผีึง้ บำ้นทองหลำง ต ำบลบำ้นหวำ้ อ ำเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 
3. ด้านการช่วยเหลอืสังคมในการช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนที่ได้รับจากภยัธรรมชาติ  

 ไดม้ีควำมห่วงใยกบัสงัคม  และไดม้ีส่วนรว่มในกำรช่วยเหลือผูป้ระสบสำธำรณภยั หรือภยัที่เกิดกับคนหมู่มำก 
เช่น อคัคีภยั  วำตภยั  อทุกภยั  ตลอดจนสำธำรณภยัอื่นๆ   ซึ่งก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรพัยส์ินของประชำชน 
อยำ่งตอ่เนื่องตลอดมำ  ไมว่ำ่จะเป็นกำรช่วยเหลอืในรูปกำรบรจิำคเงินหรอืสิง่ของ  
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4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในท้องถิน่ 
 ไดม้ีสว่นสนบัสนนุและสง่เสรมิในกำรพฒันำคณุภำพชีวิตของคนในทอ้งถ่ินมำอยำ่งตอ่เนื่อง อนัจะน ำไปสูก่ำรพฒันำ
ที่ยั่งยืนในระยะยำว   โดยกำรสรำ้งอำชีพและสง่เสรมิใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินมีงำนท ำ  สง่ผลใหว้ถีิชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน มี
ควำมเป็นอยูท่ีด่ีขึน้และมคีวำมสะดวกสบำยมำกขึน้  โดยไมต่อ้งเขำ้มำท ำงำนในสงัคมเมือง   มีกำรเปิดรบัพนกังำนท่ีอยูใ่น
พืน้ท่ี  เพื่อสนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้นในทอ้งถ่ินมีงำนท ำ  พรอ้มกบักำรเปลีย่นรูปแบบธุรกิจไปสูส่นิคำ้ที่สรำ้งอำชีพ และ
รำยได ้เช่น  สนิคำ้ประเภทตูแ้ช่  ตูข้ำยสนิคำ้แบบหยอดเหรยีญ ประกอบดว้ย ตูเ้ตมิเงินโทรศพัทม์ือถือ  ตูเ้ติมน ำ้มนั ตูช้  ำระ
คำ่อปุโภคและบรโิภค เป็นตน้  เพื่อช่วยสรำ้งอำชีพ  สรำ้งรำยไดอ้ยูก่บับำ้น  ดว้ยรำคำที่เขำ้ถึงและซือ้หำได้ 
 
5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมมีคณุธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกบักำรดแูล 
ช่วยเหลือและร่วมสรำ้งสรรคส์งัคมไทยอย่ำงยั่งยืนเป็นส ำคญั  โดยบริษัทไดเ้ล็งเห็นว่ำ กำรฝึกอำชีพใหก้ับสงัคมไทยเป็น
รำกฐำนที่ส  ำคญัของสงัคม จึงรว่มพฒันำ ส่งเสริม และใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นกำรฝึกอำชีพให้แก่นกัเรียน เยำวชนและกลุ่ม
แมบ่ำ้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อย่ำงต่อเนื่อง อนัเป็นที่มำของโครงกำร สรำ้งงำน  สรำ้งอำชีพ  ที่ทำงบริษัทรว่มกบัหน่วยงำน
ภำครฐัและภำคเอกชน  ในกำรสรำ้งงำน  สรำ้งอำชีพ นบัถึงปัจจบุนัมีจ ำนวนดงันี ้ 

1. กำรจดักิจกรรมใหก้บัทำงเรอืนจ ำ ในปี 2562  มีดงันี:้- 

 เรอืนจ ำจงัหวดัจนัทบรุ ี อ.เมือง  จ.จนัทบรุ ี 

 เรอืนจ ำจงัหวดัภเูก็ต อ. เมือง จ.ภเูก็ต 

 เรอืนจ ำจงัหวดัสโุขทยั อ.เมือง จ.สโุขทยั 

กำรจดัท ำโครงกำร กิจกรรม  สรำ้งอำชีพ  ท่ีเขำ้ไปท ำในเรอืนจ ำนัน้   บรษัิทไดร้ว่มกบัโครงกำร  “ก ำลงัใจ”  ในพระ
ด ำร ิสมเด็จพระเจำ้ลกูเธอ เจำ้ฟำ้พชัรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำรณีิสริพิชัร มหำวชัรรำชธิดำ ซึ่งจดัตัง้ขึน้
เพื่อประทำนควำมช่วยเหลอืแก่ผูท้ี่ตอ้งกำรโอกำสในสงัคมไทย  เริ่มตน้จำกกลุม่ผูต้อ้งขงัที่เป็นสตรีมีครรภ ์ สมเด็จพระเจำ้
ลกูเธอ เจำ้ฟำ้กรมหลวงรำชสำรณีิสริพิชัร มหำวชัรรำชธิดำ ทรงโปรดประทำนควำมช่วยเหลอืจำกทนุสว่นพระองคแ์ละโปรด
ฯ  ใหว้ิทยำลยัพยำบำล  สภำกำชำดไทย  โดยควำมรว่มมือจำกกรมรำชทณัฑ ์ เขำ้ไปด ำเนินกำรปรบัปรุงคณุภำพชีวิต  ให้
ควำมรูด้ำ้นสขุอนำมยัในกำรดแูลสขุภำพ  ซึง่กำรด ำเนินงำนนบัไดว้ำ่บรรลเุปำ้หมำยที่ทรงด ำรไิวท้กุประกำร 

จำกผลส ำเร็จดงักลำ่ว ท ำใหท้รงด ำริว่ำน่ำจะขยำยขอบเขตควำมช่วยเหลือไปยงักลุม่อื่นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ  ให้
กระทรวงยตุิธรรมถวำยงำนในกำรใหค้วำมสนบัสนนุแก่โครงกำรเพื่อเผยแพรผ่ลงำนและแนวคิดใหข้ยำยเป็นวงกวำ้งออกไป  
โดยยงัคงมุง่เนน้ไปยงักลุม่ผูต้อ้งขงัหญิง แตเ่พิ่มเรือ่งกำรฝึกอำชีพในดำ้นต่ำงๆ  เพื่อใหม้ีโอกำสในกำรเขำ้สูส่งัคมภำยนอก
หลงัจำกที่พน้โทษ ไม่ใหก้ลบัไปสู่วงัวนของกำรกระท ำผิด  ซึ่งทำงบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรจัดท ำโครงกำร
ดงักล่ำว ที่จะเป็นกำรเสริมสรำ้งอำชีพและเปิดโอกำสใหก้ับผูท้ี่ตอ้งกำรโอกำส เพื่อฝึกฝนตนเองในกำรฝึกหดักำรตดัเย็บ
ชิน้งำนประดิษฐ์ 

ในกำรนีท้ำงบรษัิท ไดจ้ดัสง่ครูผูส้อนพรอ้มดว้ยสมำชิก ที่มีควำมช ำนำญทำงดำ้นนีเ้ขำ้ไปอบรมในเรือ่งกำรตดัเย็บ
ชิน้งำนประดิษฐ์ เสรมิสรำ้งใหม้ีทกัษะและควำมช ำนำญ เพื่อน ำไปประกอบอำชีพอิสระไดภ้ำยหลงั เพื่อจะคืนคนดีใหส้งัคม 
รวมถึงยงัไดส้ง่ช่ำงบริกำรเขำ้ไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจกัรเย็บผำ้ที่มีอยู่ในเรือนจ ำเพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ย่ำงเต็มที่   โดย
งำนนีไ้ดส้รำ้งรอยยิม้และควำมประทบัใจใหก้บัผูเ้ขำ้รบักำรอบรมเป็นอยำ่งมำก 

2. กำรจดักิจกรรมใหก้บักลุม่แมบ่ำ้นและชมุชน ในปี  2562   มีดงันี:้- 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

ส่วนท่ี 2- หนา้ท่ี 72  

 

 กลุม่แมบ่ำ้น ในสงักดัหนว่ยนำวกิโยธินกองทพัเรอื คำ่ยจฬุำภรณ ์จงัหวดันรำธิวำส 

 กลุม่แมบ่ำ้น อ ำเภอภซูำง จงัหวดัพะเยำ 

 กลุม่แมบ่ำ้น ต ำบลแมล่ำว อ ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ 

 กลุม่แมบ่ำ้นทอผำ้ อ ำเภอลำนสกั จงัหวดัอทุยัธำนี 

 กลุม่แมบ่ำ้นปงตน้ปิน อ ำเภอแมเ่มำะ จงัหวดัล ำปำง 

3.  กำรจดักิจกรรมใหก้บักลุม่ผูพ้ิกำร ในปี 2562   มีดงันี:้- 

 ศนูยพ์ฒันำอำชีพคนพิกำร อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

เพื่อเป็นกำรสรำ้งโอกำสใหผู้ด้อ้ยโอกำส  ดแูล ฟ้ืนฟ ูและพฒันำผูด้อ้ยโอกำส คนพิกำร และผูม้ีรำยไดน้อ้ยใหไ้ดร้บั
กำรฝึกอำชีพ และกำรพฒันำตนใหส้ำมำรถด ำรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่ำงภำคภมูิใจ  โดยทำงบริษัทไดจ้ดัสง่ครูสอนกำรตดั
เย็บพรอ้มดว้ยสมำชิก ที่มีช ำนำญทำงดำ้นเย็บผำ้ เขำ้ไปสอนเทคนิคกำรออกแบบกำรตดัเย็บ กำรประดิษฐ์ชิน้งำนให ้ และ
เป็นกำรพฒันำผลิตภณัฑจ์นไดชิ้น้งำนต่ำงๆ  ที่สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำย เป็นสินคำ้  OTOP  ใหก้ับหน่วยงำน  เพื่อใหเ้กิด
รำยไดส้  ำหรบัผูด้อ้ยโอกำส และกลุม่คนพิกำร  

ในกำรนีท้ำงบรษัิท ไดร้ว่มกบัศนูยพ์ฒันำอำชีพคนพิกำร  อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุี  ไดจ้ดัท ำโครงกำรเสริมสรำ้งคน
พิกำรท ำงำนในหนว่ยงำน  โดยรบัคนพิกำรบรรจเุป็นพนกังำนของบริษัท ซึ่งปัจจุบนัมีพนกังำนคนพิกำรในโครงกำรนีท้ัง้สิน้ 
19 คน  สงักัดในส่วนงำนกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท  จะมีหนำ้ที่ในกำรเย็บชิน้งำน  และชิน้งำนที่ไดน้ัน้ จะน ำมำเป็น
สนิคำ้ที่ระลกึของบรษัิท  เพื่อจะไดน้ ำมำใชเ้ป็นของขวญั ของช ำรว่ย ของที่ระลกึของบริษัทใชใ้นเทศกำลต่ำงๆ  รวมถึงจะมี
กำรขำยสนิคำ้นัน้ๆ  ในอนำคตอีกดว้ย  ซึง่จะเป็นกำรเพิ่มรำยไดใ้หก้ลุม่คนพิกำร และท ำใหค้ณุภำพชีวิตดีขึน้  และมีควำม
มั่นคงมำกยิ่งขึน้ 

นอกจำกนีบ้ริษัท  คือ ผูน้  ำในดำ้นจักรเย็บผำ้ ที่มีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ักกันมำยำวนำนเก่ียวกับกำรพัฒนำ คน้คิด
นวตักรรมใหม่ๆ  รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ใชง้ำนง่ำย คณุภำพสงู และมีคณุลกัษณะโดดเด่นหลำยประกำร  เพื่อสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูท้ี่ช่ืนชอบงำนตดัเย็บและเย็บปักถกัรอ้ย   อีกทัง้เรำยงัมีคณุครูและบคุลำกรที่มีควำมช ำนำญ ที่จะสอน
งำนดำ้นตดัเย็บและกำรประดิษฐ์ชิน้งำนดว้ยจกัรเย็บผ้ำซิงเกอร ์ โดยเรำมีควำมพรอ้มที่จะด ำเนินกำรสอนชิน้งำนและจัด
ฝึกอบรม ตำมโครงกำรสรำ้งงำน  สรำ้งอำชีพ ใหก้ลุม่เยำวชนและกลุม่แมบ่ำ้น  รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิง อยำ่งตอ่เนื่อง  

สถำนศกึษำหรอืหนว่ยงำนภำครฐั ภำคเอกชนใด ที่สนใจท ำโครงกำร  สรำ้งงำน สรำ้งอำชีพ รว่มกนั เพื่อเป็นกำร
พฒันำศกัยภำพ  ทกัษะอำชีพ ใหก้บักลุม่เยำวชนและกลุม่แมบ่ำ้น รวมถึงผูด้อ้ยโอกำสที่ถกูละเลยกำรจำ้งงำนและว่ำงงำน
ใหม้ีโอกำส มีรำยได ้สำมำรถเลีย้งตนเองและครอบครวัไม่เป็นภำระของสงัคม   อีกทัง้เป็นกำรน ำไปสูก่ำรพฒันำชุมชนให้
เขม้แข็ง และคณุภำพชีวิตที่ดีของครอบครวัและชุมชนต่อไป  ทำงบริษัทยินดีและมีควำมพรอ้มที่จะช่วยเหลือสงัคมรว่มกนั  
ติดตอ่มำยงั สว่นกิจกรรมเพื่อสงัคม  บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  โทรศพัท ์ 0-2352- 4777 ต่อ 4202 หรือ
ทำง E-mail : PansamaneeP@singerthai.co.th  เพื่อท ำสิง่ดีๆ ใหส้งัคมรว่มกนั  

10.3  การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจริตคอรรั์ปชั่น  

 บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย  ออกนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ เก่ียวกบักำรปอ้งกนั
กำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชั่น โดยไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบตัิงำนที่เก่ียวขอ้งใหส้อดคล้องกบันโยบำยต่อตำ้นกำร
คอรร์ปัชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) และใหม้ีผลบงัคบัใชก้ับคณะกรรมกำร, ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของ         
ซิงเกอร ์ โดยนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ เก่ียวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรคอรร์ปัชั่น ไดร้วบรวมแนวทำง
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ปฏิบตัิในเรือ่งที่อำจจะถกูใชเ้ป็นช่องทำงในกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น, ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสและขอ้สงสยั  กำรฝึกอบรมและ
กำรสื่อสำร กำรเปิดเผยต่อบคุคลภำยนอก  กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรรำยงำนผลและกำรตรวจสอบในกำรปฏิบตัิงำน  
ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำ  ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคน สำมำรถปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมแต่ละ
สถำนกำรณ ์

 โดยบริษัทไดเ้ขำ้รว่มลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทจุรติ และ ในกำรประชมุของคณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นทจุรติ ประจ ำไตรมำส 4/2558  
เมื่อวนัที่ 22 มกรำคม 2559 ไดม้ีมติใหก้ำรรบัรอง บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นสมำชิกของแนวร่วม
ปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นทจุรติ โดยใบรบัรองดงักลำ่วจะมีอำย ุ3 ปี นบัจำกวนัที่มีมติใหก้ำรรบัรอง ปัจจุบนั
บรษัิทอยูร่ะหวำ่งกำรยื่นแบบประเมินเพื่อตอ่อำยใุบรบัรอง 

 กำรด ำเนินกำรกำรปอ้งกนักำรมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชั่นท่ีบรษัิทด ำเนินกำรไปแลว้ ไดแ้ก่ 

1. ก ำหนดใหพ้นกังำนทกุคน มีควำมซื่อสตัย ์มีคณุธรรม ประพฤติปฏิบตัิตนอย่ำงซื่อสตัยส์จุริต ยึดมั่นของ
จรรณยำบรรณวิชำชีพในกำรปฏิบตัิงำน พรอ้มทัง้ปลูกฝังใหก้ับพนกังำนใหม่ที่ เขำ้มำปฏิบัติงำนกับ
บรษัิท 

2. จดัใหม้ีกำรประเมินควำมเสีย่งดำ้นกำรทจุรติ เป็นประจ ำพรอ้มกบักำรประเมินควำมเสีย่งประจ ำปี 
3. บริษัท ไดก้ ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) พรอ้มทัง้ก ำหนด

บทลงโทษอยำ่งเด็ดขำด ส ำหรบัพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
4. จดัใหม้ีกำรฝึกอบรมและกำรสือ่สำร ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนรบัทรำบ ถึงนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น 

รวมถึงกำรปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่ เพื่อให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำน
คอรร์ปัชั่น 

5. จดัใหม้ีช่องทำงกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเบำะแสกำรมีสว่นรว่มในกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยมีช่องทำงรบัเรื่อง
บุคคลภำยนอกและพนกังำนภำยใน  โดยเรื่องที่ไดร้บักำรรอ้งเรียนจะถูกน ำไปสืบหำขอ้เท็จจริง และ
ขอ้มลูของผูแ้จง้เบำะแสจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบั 

ทัง้นี ้ รำยละเอียดนโยบำยมีกำรเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตอ์ยำ่งเป็นทำงกำรของบรษัิท  เพื่อใหผู้ม้ีสว่นเก่ียวขอ้งไดร้บัทรำบ 
นโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น (ANTI – CORRUPTION POLICY)  ของบรษัิทอยำ่งทั่วถึง ซึง่สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบันโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นของบรษัิทไดท้ี่   
http://www.singerthai.co.th/newweb/about/zero_tolerance_policies2.php 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ ที่มีคณุสมบตัิตำมที่ตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก ำหนด จ ำนวน 3 ทำ่น 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรสอบทำนในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทใหม้ีควำม
ถกูตอ้ง เช่ือถือได ้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ  ตลอดจนปฏิบตัิตำมกฏหมำยและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้สอบ
ทำนใหบ้ริษัท  มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล  ก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  และไดม้ีกำรแต่งตัง้ นำยเฉลิมพล รำชไชย  เป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและ
บริหำรควำมเสี่ยง โดยมีคณุสมบตัิตำมขอ้มลูและประวตัิ (ในเอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบ
ภำยใน) ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ นำยเฉลมิพล รำมไชย เป็นผูท้ี่มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่ว
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกมีกำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยำ้ยหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยใน จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563  เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2563  โดยมีคณะกรรมกำรอิสระทัง้ 
3 ทำ่น ซึง่ถือเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ยไดม้ีกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทโดยกำรซกัถำมขอ้มลูจำก
ฝ่ำยบริหำร และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระภำยนอก แลว้สรุปไดว้่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทในดำ้น
ตำ่งๆ 5 องคป์ระกอบ คือ กำรควบคมุภำยในองคก์ร กำรประเมินควำมเสีย่ง กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีระบบ
ควบคุมภำยในในเรื่องกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้ำมำรถป้องกันทรพัยส์ินของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย จำกกำรท่ีกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรอืโดยไมม่ีอ  ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกบับคุคล
ที่อำจมีควำมขดัแยง้และบคุคลที่เก่ียวโยงกนั อยำ่งเพียงพอแลว้ 

ส ำหรบักำรควบคุมภำยในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอแลว้เช่นกัน 
บรษัิทมีคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Committee) เพื่อรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรควบคมุภำยในและบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ในองคก์รดว้ยกำรแต่งตัง้ Risk Owners จำกหวัหนำ้ของแต่ละหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำและระบคุวำม
เสีย่งที่เกิดขึน้ในหนว่ยงำนท่ีดแูลรบัผิดชอบแลว้น ำมำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงพิจำรณำรว่มกนัเพื่อก ำหนด
แนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเหลำ่นัน้ใหเ้หมำะสม พรอ้มกบัใหม้ีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงดงักลำ่ว เพื่ อน ำมำ
รำยงำนผลกำรบรหิำรดงักลำ่วใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ( Audit Committee) ไดร้บัทรำบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมส ำคญักับบญัชีทุจริตที่เกิดขึน้ของบริษัท จึงไดข้อใหผู้ส้อบบญัชีของ
บริษัท น ำเสนอขอ้มูลในเชิงลึกในกำรประชุมทุกไตรมำส  พรอ้มทัง้มอบหมำยใหผู้ต้รวจสอบภำยในและผูจ้ัดกำรบริหำร
ควำมเสีย่งองคก์ร ติดตำมขอ้มลูบญัชีทจุรติที่เกิดขึน้ สรุปถึงสำเหต ุผลกระทบตำ่งๆ และแนวทำงกำรแกไ้ข โดยละเอียดและ
น ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบเพิ่มเติมทกุไตรมำส   รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญัในโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ของบรษัิท ทัง้ 3 ดำ้น คือ Operation Risk, Credit Risk และ Compliance Risk เพื่อก ำหนดแนวทำงและเสนอแนะในกำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหเ้ป็นไปตำมกรอบกำรปฎิบตัิงำนท่ีถกูตอ้งและเหมำะสม  
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ผูส้อบบญัชีของบรษัิทคือ บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชีจ ำกดั ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบกำรเงินรำยไตรมำสและ
ประจ ำปี 2562 ไดใ้หค้วำมเห็นในรำยงำนสอบบญัชีว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะ
กำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  233  เมื่อวนัที่  21  กุมภำพนัธ ์ 2563  โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่ม
ประชุมดว้ยไดพ้ิจำรณำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และซกัถำมขอ้มลูจำกคณะฝ่ำยจดักำร ไดป้ระเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยในจำกรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งไดม้ีกำรพิจำรณำในท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 
1/2563  ในวนัที่ 21 กุมภำพนัธ ์ 2563  แลว้สรุปไดว้่ำคณะกรรมกำรบริษัทไม่มีควำมเห็นท่ีต่ำงไปจำกรำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่เสนอมำ 

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดม้ีกำรเนน้กำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในมีกำร
ปรบัปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง และมีกำรประเมินกำรควบคมุภำยใน ซึง่มีรำยละเอียดดงันี  ้

1. องคก์รและสภาพแวดล้อม  
บริษัทมีกำรจัดโครงสรำ้งองค์กรที่เอือ้ต่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของฝ่ำยบริหำร  และกำร

ปฏิบตัิงำนของพนกังำน โดยมีกำรก ำหนดเปำ้หมำยในกำรท ำงำนอยำ่งชดัเจน และสำมำรถวดัผลได ้มีกำรตัง้เปำ้หมำยงำน
ที่เหมำะสม และค ำนงึถึงควำมเป็นไปไดข้องเปำ้หมำยที่วำงไว ้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจรยิธรรมธุรกิจ และระเบียบปฏิบตัิส  ำหรบั
ฝ่ำยบรหิำร และพนกังำนในเรือ่งควำมขดัแยง้ของผลประโยชนก์บักิจกำร นโยบำย และระเบียบวิธีกำรปฏิบตัิงำนในธุรกรรม
ดำ้นกำรเงิน กำรจัดซือ้ และกำรบริหำรทั่วไปที่รดักุมและเหมำะสม นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำหนดนโยบำย และแผนกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีค ำนงึถึงควำมเป็นธรรมตอ่ลกูคำ้เพื่อประโยชนข์องบรษัิทในระยะยำวอีกดว้ย 

2. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทไดม้ีกำรประเมินปัจจยัควำมเสี่ยงทัง้ภำยนอก และภำยในที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ

บรษัิท โดยมีกำรวิเครำะหโ์อกำสและผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ มีกำรติดตำมสถำนกำรณต์ำ่งๆ อยำ่งตอ่เนื่องและสม ่ำเสมอ 
เพื่อที่จะก ำหนดมำตรกำรและกลยทุธต์่ำงๆ เพื่อใหผู้บ้ริหำร และพนกังำนทกุท่ำนรบัทรำบ และปฏิบตัิตำม เพื่อลดควำม
เสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมำะสมและยอมรบัได ้ ทัง้นีบ้ริษัทยงัไดม้ีมำตรกำรควบคมุควำมเสี่ยงดำ้นสินเช่ือโดยมีศนูยอ์นมุตัิ
เครดิตก่อนขำยสินคำ้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกลกูคำ้ที่มีคุณภำพไม่ดี และมีกำรตรวจสอบบญัชีลกูคำ้อย่ำง
สม ่ำเสมอ สง่ผลใหบ้ญัชีลกูหนีข้องบรษัิทมีคณุภำพดี นอกจำกนีย้งัมีกำรปรบัปรุงกระบวนกำรขำยสนิคำ้โดยก ำหนดใหต้อ้ง
มีภำพถ่ำยกำรน ำสง่สนิคำ้และติดตัง้ที่บำ้นลกูคำ้ที่ระบลุะติจูด ลองติจูด เพื่อเป็นขอ้มลูยืนยนัว่ำมีกำรน ำสง่สินคำ้จริงและ
เพื่อเป็นขอ้มลูส ำหรบักำรติดตำมหนีแ้ละยึดคืนสินคำ้ พรอ้มทัง้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสินเช่ือ เพื่อปรบัปรุงและ
ควบคมุควำมเสีย่งดำ้นสนิเช่ือ  คณุภำพของพอรต์สนิเช่ือใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษัิทฯ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บรษัิทมีกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่ และวงเงินอนมุตัิของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจน และเหมำะสม 

มีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในเรื่องกำรอนมุตัิ กำรบนัทึกรำยกำรบญัชี  และขอ้มูลสำรสนเทศ กำรดแูลจดัเก็บ
ทรพัยส์ิน รวมทัง้มีมำตรกำรที่รดักุมในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ กับผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักลำ่ว เพื่อป้องกนักำรเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และท ำใหเ้กิดควำมโปรง่ใสในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชนข์องบรษัิทเป็นส ำคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
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บรษัิทใหค้วำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรขอ้มลู เพื่อใหข้อ้มลูที่สื่อสำรออกไปเป็นขอ้มลูที่มี
คณุภำพ และเพียงพอตอ่กำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร คณะผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำ
เรือ่งตำ่งๆ นอกจำกนีบ้รษัิทยงัไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป และเหมำะสมกบัธุรกิจ มีกำรจดัเก็บ
เอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชี และบญัชีต่ำงๆ ของครัง้ก่อนอย่ำงเหมำะสม และสำมำรถตรวจสอบได ้ มีกำรจัดท ำ
หนงัสอืเชิญประชมุพรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชมุ  รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณีใหพ้ิจำรณำก่อนกำรประชมุภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม และตำมที่
กฏหมำยก ำหนด นอกจำกนีบ้รษัิทยงัไดป้ระชำสมัพนัธข์ำ่วสำรของบริษัทใหก้บับคุคลภำยนอก และพนกังำนภำยในบริษัท
ทรำบผำ่นทำงช่องทำงตำ่งๆ เช่น ทำงสือ่สิ่งพิมพ ์เป็นตน้ เพื่อใหท้รำบถึงกำรท ำงำนของบรษัิทอยำ่งชดัเจนดว้ย 

5. ระบบการติดตาม 
คณะกรรมกำรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ก ำหนดไว้

หรือไม่ และจัดใหม้ีกำรตรวจสอบระบบกำรปฏิบตัิงำน ระบบกำรควบคุมภำยในว่ำมีควำมเหมำะสม  และปฏิบตัิอย่ำง
สม ่ำเสมอหรือไม่ โดยผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่เกิดขึน้ และรำยงำนผลกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำอนัควร และฝ่ำย
บริหำรจะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททนัทีในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์กำรทุจริต เหตุกำรณท์ี่มีควำมน่ำสงสยั กำร
ปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืนกฏหมำย และกำรกระท ำผิดที่อำจมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และฐำนะกำรเงินของบรษัิท 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2562 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระที่มีคณุสมบตัิ

ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก ำหนดจ ำนวน 3 ทำ่น และเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ทำ่น ดงันี ้

1.นำยลกัษณะนอ้ย พึง่รศัมี   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2.นำยปรชีำ  ประกอบกิจ   กรรมกำรตรวจสอบ 

3.นำยพิพิธ  พิชยัศรทตั   กรรมกำรตรวจสอบ 

และนำงสำวจนัทรจิรำ กอ้งทอ้งสมทุร ์  รกัษำกำรเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฏบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรบักำรก ำกับดูแลงบกำรเงินรวมของ
บริษัท ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชีที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ สอบทำนใหบ้ริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำง
ถกูตอ้งและเพียงพอ และไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคมุ และตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ มีกำรปฏิบตัิ
ตำมกฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยม์ีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ ใหค้วำมเห็นในกำรคดัเลือกและ
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท ใหบ้ริษัทจดัท ำรำยงำนรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษัิททกุไตรมำส รวมทัง้หนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงำนอย่ำง
มีอิสระและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรไดร้บัขอ้มลู พรอ้มมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทมีกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี อนั
ไดแ้ก่กำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมำย มีควำมโปรง่ใสยตุิธรรม เช่ือถือได ้สำมำรถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีระบบกำร
ถ่วงดลุอ ำนำจ อนัน ำไปสูป่ระโยชนส์งูสดุ ไม่เพียงแตส่  ำหรบัผูถื้อหุน้ แตย่งัรวมถึงพนกังำน และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งอื่นๆ 
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ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ขำ้รว่มประชมุกบัผูต้รวจสอบภำยใน ผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกจำกบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั พรอ้มทัง้เชิญฝ่ำยบริหำรเขำ้รว่มประชุมตำมวำระอนัควร รวม 4 ครัง้ อีกทัง้ยงัใหม้ีกำร
ประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้รว่มประชุมดว้ย เพื่อสอบถำมรำยงำนทำงกำรเงิน และ
เปลีย่นขอ้คิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนท์ัง้ในดำ้นกำรวิเครำะหถ์ึงที่มำของขอ้มลูในงบกำรเงินรำยไตรมำสและ
งบกำรเงินประจ ำปี  2562  อย่ำงเป็นอิสระ เพื่อใหร้ำยงำนทำงกำรเงินไดจ้ัดท ำอย่ำงถูกตอ้งตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรอง
โดยทั่วไป มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพียงพอ และมิไดม้ีกำรปฏิบตัิใดๆ อนัเป็นกำรขดัแยง้กบัขอ้บญัญัติของกฏหมำย พรอ้ม
ทัง้ไดม้ีกำรรำยงำนผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกครัง้ที่มีกำรประชุม ซึ่ง
สำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคญัๆ ไดด้งัตอ่ไปนี ้

 สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำ 

 สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในกบัสภำพธุรกิจในปัจจบุนั 

 ติดตำมกำรน ำแนวทำงบริหำรจดักำรตำมหลกักำร Three Lines of Defense ที่ฝ่ำยจดักำรและพนกังำน
จะตอ้งเขำ้ในบทบำท อ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตน โดยเช่ือมโยงกำรท ำงำนของทัง้หน่วยงำน
ผู้ปฏิบัติงำน, หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล และหน่วยงำนตรวจสอบ เพื่อกำรท ำเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภำพ ประสทิธิผล ในกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกบัดแูล 

 ติดตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำกลที่จะน ำมำใช้กับบริษัท พรอ้ม
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้กบังบกำรเงินของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงิน 
และ TFRS สว่นของสญัญำเช่ำ ที่น ำมำใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนและพิจำรณำผลกระทบที่จะไดร้บัจำกกำรปรบั
ใช ้มำตรฐำนในปี 2563 นี ้

 ติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบรหิำร ตำมรำยงำน Management Letter ของผูส้อบบญัชีภำยนอก – 
KPMG ที่เก่ียวกบัผลกำรตรวจสอบในกำรปฏิบตังิำนในแตล่ะปีของบรษัิท 

 ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน พรอ้มทัง้ใหค้  ำแนะน ำเพื่อน ำไปพฒันำและปรบัปรุง 
วิธีกำรตรวจสอบ กำรจดัท ำรำยงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ใหม้ีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้เพื่อสอดคลอ้งกบั
ธุรกิจของบรษัิทในปัจจบุนั 

 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั และ บริษัท เอสจีเซอรว์ิสพลสั จ ำกดั พรอ้มทัง้
ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 พิจำรณำกำรตดิตำมกำรทจุรติทีเ่กิดขึน้ในฝ่ำยภำคสนำมในช่วงระยะเวลำปี 2562 และใหข้อ้เสนอแนะ

เก่ียวกบักำรควบคมุก ำกบัภำยในเพื่อแกไ้ขและปอ้งกนั ไดอ้ยำ่งเหมำะสมทกุสถำนกำรณ ์ 

 ติดตำมผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งผลประโยชนพ์นกังำน เมื่อกฏหมำยแรงงำนมีผลบงัคบัใช  ้

จำกพระรำชบญัญตัิกฏหมำยแรงงำน ประกำศใช ้วนัท่ี 5 เมษำยน 2562 ไดป้รบัปรุงใหน้ำยจำ้งตอ้งจ่ำย

คำ่ชดเชยใหล้กูจำ้งที่ถกูเลกิจำ้งเพิ่มเติม หำกลกูจำ้งท ำงำนตดิตอ่กนัครบ 20 ปี ขึน้ไป ลกูจำ้งมีสทิธ์ิไดร้บั

คำ่ชดเชยไมน่อ้ยกวำ่คำ่จำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั 
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 ติดตำมเรือ่งกำรเปลี่ยนวิธีกำรตัง้ส  ำรองหนี ้จำกเดิมที่ใชว้ิธี NRV ส ำหรบัสินคำ้มือสอง มำเป็นกำรพิจำรณำ

ในเรือ่งของทรพัยส์นิรอกำรขำย ตำมค ำ นิยำมของธนำคำรแหง่ประเทศไทย และมำตรฐำนสำกลในกำรตัง้คำ่

เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของกำรขำยสนิคำ้มือสอง 

 พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ทัง้ 3 ดำ้น คือ Operation Risk, Credit Risk และ 

Compliance Risk เพื่อก ำหนดแนวทำงและเสนอแนะในกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหเ้ป็นไปตำมกรอบกำร

ปฎิบตัิงำนท่ีถกูตอ้งและเหมำะสม 

 พิจำรณำระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดกับองคก์ร  

ตลอดจนใหค้ ำแนะน ำคดัเลอืกบคุลำกรมำรบัผิดชอบในฝ่ำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงใหถ้กูตอ้ง และเหมำะสม

ดว้ย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวำ่งบกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินของ
บรษัิทเพียงพอ และถกูตอ้งตำมที่ควร รวมทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีควำมเห็นวำ่ บรษัิทมีระบบ
กำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ แต่ก็จะตอ้งมีกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหร้ดักุม และมีระบบกำร
ควบคมุภำยในที่ดีขึน้กว่ำปัจจุบนั  เพื่อรองรบักบัภำวะเศรษฐกิจที่ยงัไม่ฟ้ืนตวั ซึ่งอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกบับริษัทได ้ 
และไมพ่บขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในที่เป็นสำระส ำคญัพรอ้มไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำย ระเบียบ และ
ขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้งอยำ่งเหมำะสม 

ส ำหรบัรอบปีบญัชี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้สนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท ใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ให้
แตง่ตัง้ คณุโชคชยั งำมวฒุิกลุ และ/หรอืผูส้อบบญัชีทำ่นอื่น แหง่ บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
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12.   รายการระหว่างกนั  

รำยกำรท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัที่แสดงในงบกำรเงินของบรษัิท ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ที่ 
5 ส ำหรบังบกำรเงินงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และส ำหรบังบกำรเงินงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

จำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท สรุปไดว้่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ท  ำกัน
ระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวขอ้งทกุรำยกำรที่แสดงในงบกำรเงินสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 
31 ธันวำคม 2562 พรอ้มหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินมีควำมยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนท ำใหบ้ริษัท ไดร้บั
ผลประโยชนจ์ำกกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว 

เพื่อใหเ้กิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  บรษัิทไมม่ีนโยบำยใหเ้กิดรำยกำรลกัษณะขดักนัทำงธุรกิจ ยกเวน้กรณีพิเศษ
หรือกรณีที่บริษัทจะไดผ้ลประโยชนส์งูสดุหรือยตุิธรรมที่สดุ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรว่มพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ
ก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำร และ/หรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิทอนมุตัิตอ่ไป  ตำมระเบียบขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย รำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษัทยงัคงมีนโยบำยกำรใหกู้ย้ืมระหว่ำงกันส ำหรบับริษัทในเครือ ในกรณีที่
จ  ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบตัิงำน โดยจะคิดดอกเบีย้กูย้ืมดงักลำ่ว ตำมอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
 

บริษัทที่อาจมีความขัดแยง้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพนัธ ์

บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั  (SGC)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร ์ประเทศไทย ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 

ด ำเนินธุรกิจเช่ำซือ้โดยซือ้สินคำ้มำจำก บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย  มำ
เพื่อท ำเช่ำซือ้ใหก้ับลูกคำ้ภำยใตก้ำรสนับสนุนของพนักงำนขำยของ  
บมจ.   ซิงเกอรป์ระเทศไทยในกำรบริกำรขำย เก็บเงิน พรอ้มค ำแนะน ำ 
และ บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทยก็จะใหม้ีกำรคิดค่ำบริกำรดงักลำ่วตำม
สญัญำบรกิำรท่ีลงนำม นอกจำกนัน้ก็มีกำรกูย้ืมเงินจำก  
บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทยมำใชใ้นกำรด ำเนินกำร 

บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั  (SGS)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.88 

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ และบริกำรหลงักำรขำย
ใหก้ับลกูคำ้ที่ซือ้สินคำ้ของ บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย โดยไดม้ีกำรคิด
คำ่บรกิำรดงักลำ่วจำกสนิคำ้ที่บรษัิท ขำยใหก้บัลกูคำ้เป็นรำยเดือน 

บรษัิท เอสจี โบรคเกอร ์จ ำกดั  (SGB)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 

ประกอบธุรกิจนำยหนำ้ประกนัชีวิตและประกนัวินำศภยัโดยตรง โดยใช้
เครือข่ำยตัวแทนจ ำหน่ำยของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทในเครือ เฉพำะที่มีใบอนุญำตตัวแทนเป็นผูข้ำย
กรมธรรม์ให้แก่ลูกค้ำ งำนประกันชีวิตคงเหลือกำรส่งเบีย้ของผู้เอำ
ประกนัชีวิตที่ยงัมีผลบงัคบัในปัจจุบนั โดยผูเ้อำประกนัภยั ช ำระเบีย้ตรง
เข้ำบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ส ำหรบังำนประกันวินำศภัยร่วมกับ
บริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตร พัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ ์/ เง่ือนไข
ควำมคุม้ครองที่เหมำะสมสอดคลอ้งกับรำคำเบีย้ประกันภยั ของกลุ่ม
ลกูคำ้ธุรกิจสนิเช่ือจ ำน ำทะเบียนรถของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั 

ควำมสมัพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 13 บุคคลหรือกิจกำรอื่นที่เก่ียวขอ้งกันที่มี
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รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีนยัส  ำคญักบักลุม่บรษัิท ในระหวำ่งปีมีดงัตอ่ไปนี  ้
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพนัธ ์

บรษัิท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ร ำ ย ใ ห ญ่  ถื อหุ้ น ร้อ ย ล ะ  30.26                 
(2561 : รอ้ยละ 24.99) ในบริษัทและมีกรรมกำร
รว่มกนั 

บรษัิท เจมำรท์ โมบำย จ ำกดั ไทย เป็นบรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
บรษัิท เจเอม็ที เน็ทเวอรค์  

    เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) 
ไทย เป็นบรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

บรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั 
(มหำชน) 

ไทย เป็นบรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

บรษัิท เจ ฟินเทค จ ำกดั  ไทย เป็นบรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
บรษัิท บีนสแ์อนดบ์รำวน ์จ ำกดั  ไทย เป็นบรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
บรษัิท คำเฟ่ ซพัพลำย จ ำกดั ไทย เป็นบรษัิทยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
บรษัิท เจมำรท์ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์
จ ำกดั (เดิมช่ือ บรษัิท เจ อินชวัรนัซ ์โบ
รกเกอร ์จ ำกดั) 

ไทย เป็นบรษัิทยอ่ยทำงออ้มของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

บรษัิท เจพี ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรรว่มกนั 
ผูบ้รหิำรส ำคญั  บคุคลที่มีอ  ำนำจและควำมรบัผิดชอบกำรวำงแผน สั่ง

กำรและควบคุมกิจกรรมต่ำงๆของกิจกำรไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมกำรของกลุ่ม
บรษัิท (ไมว่ำ่จะท ำหนำ้ที่ในระดบับรหิำรหรอืไม่) 

 
 
นโยบายการก าหนดราคาและเงือ่นไขระหว่างกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรบัรำยกำรบคุคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแตล่ะประเภทอธิบำยไดด้งัตอ่ไปนี  ้
 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
ขำยสนิคำ้ รำคำตลำด - รำคำเงินสด 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร อตัรำรอ้ยละตำมที่ตกลงกนั 
รำยไดส้นบัสนนุดำ้นกำรตลำด รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
รำยไดจ้ำกกำรโอนขำยสทิธิเรยีกรอ้งลกูหนี ้ รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ซือ้สนิคำ้ รำคำตลำด 
ซือ้อปุกรณ ์ รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
ตน้ทนุบรกิำร รำคำคงที่ก ำหนดตำมแตล่ะผลติภณัฑ ์
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รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร รอ้ยละ 15 ของรำยไดแ้ละตน้ทนุบรกิำรบวกก ำไร/ 
 รำคำที่ตกลงรว่มกนั 

คำ่บรหิำรจดักำร รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
รำยไดเ้งินปันผล ตำมที่ประกำศจ่ำย 
คำ่บรกิำรติดตำมหนี ้ อตัรำรอ้ยละของหนีท้ี่ติดตำมได ้
ดอกเบีย้รบั  ตน้ทนุของเงินทนุถวัเฉลีย่บวกสว่นเพิ่ม 
ดอกเบีย้จ่ำย ตน้ทนุของเงินทนุถวัเฉลีย่ 
รำยไดอ้ื่น รำคำที่ตกลงรว่มกนั 
คำ่ใชจ้่ำยอื่น รำคำที่ตกลงรว่มกนั  
 

สัญญาส าคัญทีท่ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

สัญญาการโอนธุรกิจ 
 
เมื่อวนัที่ 14 ธันวำคม 2555 บริษัทไดท้ ำสญัญำกำรโอนธุรกิจกบับริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั โดยบริษัทตกลงที่จะโอน
ธุรกิจเช่ำซือ้ให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกัด  
ตกลงที่จะด ำเนินธุรกิจเช่ำซือ้ตำมเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำ บรษัิทบนัทกึส ำรองจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั
จ ำนวน 974 ลำ้นบำท ในสว่นของผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
สัญญาที่ท าภายในกลุ่มบริษัท 
 
กลุ่มบริษัทท ำสญัญำหลำยฉบบัภำยในกลุม่บริษัทซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 6 เดือนถึง 1 ปี และสำมำรถต่ออำยุ
อตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะบอกเลกิสญัญำลว่งหนำ้ รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียมและเง่ือนไขตำ่ง ๆ เป็นไป
ตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำ ขอบเขตกำรบรกิำรและเช่ำอำคำรมีดงันี ้

1.1 ควำมช่วยเหลอืทำงดำ้นกำรด ำเนินงำน กำรเงินและบญัชี บคุลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และอื่นๆ 
1.2 ควำมช่วยเหลอืทำงดำ้นกำรใหบ้รกิำร ซอ่มแซม บ ำรุงรกัษำสนิคำ้ใหมแ่ละสนิคำ้ยดึคืน 
1.3 บรกิำรกำรติดตำมทวงถำมหนี ้
1.4 บรกิำรดำ้นกำรสง่เสรมิธุรกิจประกนัภยั 
1.5 ใหเ้งินอดุหนนุคำ่ดอกเบีย้ 
1.6 เช่ำอำคำรและใหบ้รกิำร 

 
สัญญาบริการ 
 
บริษัทไดท้ ำสญัญำบริกำรกับบริษัท เจมำรท์ จ ำกัด (มหำชน) เรื่องขอใชบ้ริกำรควำมช่วยเหลือทำงดำ้นกำรด ำเนินงำน 
กำรเงินและบญัชี กำรตลำดและกำรบรหิำรจดักำร และอื่นๆ ในกำรนีบ้รษัิทตอ้งจ่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรใหบ้รกิำรตำมที่ระบไุว้
ในสญัญำ สญัญำนีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 1 ปี และสำมำรถตอ่อำยโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะ
บอกเลกิสญัญำ 
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สัญญาบริการบริหารลูกหนีแ้ละติดตามหนี ้
 
บรษัิทและบรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ท ำสญัญำกบับริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) ในกำรขอ
ใช้บริกำรบริหำรลูกหนีแ้ละติดตำมหนีต้ำมที่บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ำกัด  จะมอบหมำยให้โดยมีกำรคิด
คำ่บรกิำรตำมอตัรำที่ระบไุวใ้นสญัญำ สญัญำนีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 1 ปี และสำมำรถตอ่อำยโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 
ปี เวน้แตฝ่่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะบอกเลกิสญัญำ 
 
บรษัิทและบรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ท ำสญัญำกบับริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) ในกำรขอ
ใชบ้รกิำรติดตำมหนีก้ลบัเขำ้ครอบครองทรพัยต์ำมที่บรษัิทและบรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั จะมอบหมำยใหโ้ดยมีกำรคิด
คำ่บรกิำรตำมอตัรำที่ระบไุวใ้นสญัญำ สญัญำนีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 1 ปี และสำมำรถตอ่อำยโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 
ปี เวน้แตฝ่่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะบอกเลกิสญัญำ 
 
สัญญาฝากขายสินค้า 
 
บริษัทไดท้ ำสญัญำฝำกขำยสินคำ้กบับริษัท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) ภำยใตส้ญัญำดงักลำ่ว บริษัทตกลงที่จะขำยสินคำ้
ฝำกขำยของบริษัท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) โดยบริษัท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรฝำกขำย
ใหก้บับริษัทดว้ยอตัรำค่ำตอบแทนที่ระบไุวใ้นสญัญำ สญัญำนีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 1 ปี และสำมำรถต่ออำยโุดย
อตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะบอกเลกิสญัญำ 
 
บรษัิท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) ท ำกำรโอนกิจกำรบำงสว่นใหแ้ก่บรษัิท เจมำรท์ โมบำย จ ำกดั  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) รวมถึงกำรโอนสทิธิและหนำ้ที่ตำมขอ้ตกลงกำรฝำกขำยในสญัญำฝำกขำยสนิคำ้ดงักลำ่วดว้ย 
 
สัญญาขอใช้พืน้ทีบ่ริการ 
 
บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั ไดท้ ำสญัญำขอใชพ้ืน้ท่ีบรกิำรกบับรษัิท เจมำรท์ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อติดตัง้และใหบ้รกิำรตู้
เติมเงิน โดย บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั ตกลงจ่ำยผลตอบแทนตำมที่ระบใุนสญัญำ สญัญำนีก้  ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุำยน 2560 จนถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 อย่ำงไรก็ตำมบริษัท เอสจี เซอรว์ิส พลสั จ ำกดั ไม่ไดต้่อ
สญัญำดงักลำ่วในปี 2561 
 
บรษัิท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกดั ไดท้ ำสญัญำขอใชพ้ืน้ท่ีบรกิำรกบับริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) เพื่อติดตัง้และ
ใหบ้ริกำรตูเ้ติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอรว์ิสพลสั จ ำกัด ตกลงจ่ำยผลตอบแทนตำมที่ระบุในสญัญำ  สญัญำนีก้  ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุำยน 2560 จนถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 อย่ำงไรก็ตำมบริษัท เอสจี เซอรว์ิส พลสั 
จ ำกดั ไมไ่ดต้อ่สญัญำดงักลำ่วในปี 2561 
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สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
 
บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ไดท้ ำสญัญำบรกิำรกบับรษัิท เจมำรท์ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ำกดั เพื่อใหบ้ริกำรในดำ้นกำร
รบัช ำระเงินคำ่เบีย้ประกนัภยั ใหแ้ก่ บรษัิท เจมำรท์ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ำกดั เง่ือนไขและผลตอบแทนเป็นไปตำมที่ระบุ
ในสญัญำ สญัญำนีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 1 ปี และสำมำรถตอ่อำยโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะ
บอกเลกิสญัญำ 
 
สัญญาจ้างด าเนินการจัดหาลูกค้า 
 

บรษัิท เอสจี แคปปิตอล จ ำกดั ไดท้ ำสญัญำบรกิำรกบับรษัิท บรษัิท เจ ฟินเทค จ ำกดั เพื่อตกลงใหบ้รกิำรเป็น
ตวัแทนเพื่อจดัหำลกูคำ้สนิเช่ือสว่นบคุคล และจดัท ำเอกสำรใหส้มบรูณ ์ พรอ้มจดัสง่ใหก้บัทำงบรษัิท เจ ฟินเทค จ ำกดั 
เง่ือนไขและผลตอบแทนเป็นไปตำมที่ระบใุนสญัญำ สญัญำนีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 1 ปี และสำมำรถตอ่อำยโุดย
อตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ำยหนึง่ฝ่ำยใดจะบอกเลกิสญัญำ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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ส่วนที ่3: ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 13.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญช ี รายงานของผู้สอบบัญช ี
งบการเงินส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติ
ธ ารงค ์
ผูส้อบบญัชีเลขที่ 4208 
บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 
  

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่างบ
การเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูส้อบบญัชีไมม่ีขอ้สงัเกตตอ่งบการเงินในปี 2560 

งบการเงินส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติ
ธ ารงค ์
ผูส้อบบญัชีเลขที่ 4208 
บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 
  

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่างบ
การเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูส้อบบญัชีไมม่ีขอ้สงัเกตตอ่งบการเงินในปี 2561  
 

งบการเงินส าหรบั
งวดสามเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติ
ธ ารงค ์
ผูส้อบบญัชีเลขที่ 4208 
บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 
 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่างบ
การเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูส้อบบญัชีไมม่ีขอ้สงัเกตตอ่งบการเงินในปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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13.2.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  

ตารางสรุปงบการเงนิบริษัท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงนิ     31 ธ.ค. 2560   31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
หน่วย: พันบาท 

 
  

สินทรัพย ์    

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 277,104 289,264 552,104 
เงินลงทนุชั่วคราว   318,664 
ลกูหนีก้ารคา้ 13,398 12,734 3,987 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ทีค่รบก าหนด    
     ช าระภายในหนึง่ปี 1,302,815 1,116,084 1,188,230 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบยีนรถยนต ์    
    ที่ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 116,218 206,533 299,767 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 56,596 -  
ลกูหนีอ้ื่น 147,626 253,251 214,275 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 5,000 - - 
สนิคา้คงเหลอื  311,711 640,448 686,241 
รายไดค้า้งรบั 55,680 7,639 12,426 
สนิทรพัยร์อการขาย - 3,174 3,418 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,286,148 2,529,127 3,279,112 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 549,898 1,169,540 1,072,186 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบยีนรถยนต ์ 90,582 802,176     967,658 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 2,000 2,000 2,000 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 438,950 429,808 425,772 
คา่เช่ารา้นคา้จ่ายลว่งหนา้ 3,920 7,270 5,649 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 26,709 54,874 50,091 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 86,819 83,867 90,019 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 15,486 13,876 14,082 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,214,363 2,563,411 2,627,457 

รวมสินทรัพย ์ 3,500,510 5,092,538 5,906,569 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)     31 ธ.ค. 2560   31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
หน่วย: พันบาท 

 
  

หนีส้นิหมุนเวียน    
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้    



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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    จากสถาบนัการเงิน 86,149 364,003 - 
เจา้หนีก้ารคา้ 134,904 348,068 269,416 
เจา้หนีอ้ื่น 253,004 189,133 214,245 
หุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 800,000 400,000 
สว่นของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 287,023 

 
- 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 728 28,110 426 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 3,000 5,000 - 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 477,785 2,021,337 884,087 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    
หุน้กู ้ 1,200,000 1,350,000 2,450,000 

ประมาณการหนีส้นิส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 160,571 
 

139,170 
 

175,577 
เงินประกนัพนกังาน 2,806 1,714 4,951 
กองทนุเงินสะสมพนกังาน 81,666 56,553 48,413 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,445,043 1,547,437 2,678,941 

รวมหนีส้ิน 1,922,828 3,568,774 3,563,028 

 
   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
     ทนุจดทะเบียน 270,000 270,000 702,000 

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 270,000 270,000 401,505 
     สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 225,000 225,000 735,023 
ก าไรสะสม    
     ทนุส ารองตามกฎหมาย  27,000 27,000 27,000 
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 832,028 781,297 950,420 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 223,655 220,467 229,593 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,577,683 1,523,764 2,343,541 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้   3,500,510 5,092,538 5,906,569 

 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 
หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
รายได้    
รายไดจ้ากการขาย 1,375,775 1,876,283 1,529,385 
ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้ 635,312 647,356 753,400 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 205,871 98,728 77,680 
รายไดอ้ื่น 146,447 265,657 249,903 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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รวมรายได้ 2,363,405 2,888,024 2,610,368 

 
   

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 1,009,530 1,219,224 884,250 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 669,873 740,208 647,168 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 298,820 424,289 351,212 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 372,237 446,218 409,124 
ตน้ทนุทางการเงิน 41,085 107,447 163,210 
รวมค่าใช้จ่าย 2,391,546 2,937,386 2,454,964 

 
   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได ้ (28,141) (49,362) 155,404 
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (18,384) 31,405 (10,491) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (9,757) (80,767) 165,895 

 
   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่    
รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร    
   หรือขาดทุนในภายหลัง    
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื่อขาย - - 1,754 
รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่    
   เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน    
ผลก าไรจากการตมีลูคา่สนิทรพัยใ์หม ่ 28,772 - 10,600 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์    

ประกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชนพนกังาน - 
 

26,848 
 

- 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจาก
ภาษี 28,772 

 
26,848 

 
12,354 

 
   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 19,015 (53,919) 178,249 

  
  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.04) (0.30) 0.46 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (9,757) (80,767) 165,895 
ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงนิ
สดรบั (จ่าย)    
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (18,385) 31,405 (10,491) 
ตน้ทนุทางการเงิน 41,085 107,448 163,210 
คา่เสือ่มราคา 16,840 26,188 24,010 
คา่ตดัจ าหนา่ย 9,531 21,166 15,844 
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน    
    และสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน    
ประมาณการหนีส้นิส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 17,206 17,999 44,136 
(กลบัรายการ) ส ารองกองทนุเงินสะสม
พนกังาน 4,596 (12,878) 2,051 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ (6) - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ - - (6,472) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 372,237 446,218 409,124 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่
สนิคา้ 7,701 11,863 (24,797) 
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (1,408) - 

 
(131) 

ขาดทนุจากการยดึคืนสนิคา้ 69,759 95,227 49,261 
ก าไร(ขาดทนุ) จากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 473 613 

 
(2,592) 

ดอกเบีย้รบั (1,427) (3,063) (1,120) 
  508,445 661,419 827,928 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ
ด าเนินงาน    
ลกูหนีก้ารคา้ (2,401) (949) 1,079 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ (325,276) (904,788) (422,024) 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบยีนรถยนต ์ (207,250) (807,671) (256,293) 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ (57,500) 4,123 - 
ลกูหนีอ้ื่น 21,886 (118,520) 39,057 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
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รายไดค้า้งรบั (39,710) 48,041 (4,786) 
สนิคา้คงเหลอื (18,913) (340,600) (20,997) 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น - - (244) 
คา่เช่ารา้นคา้จ่ายลว่งหนา้ (4,843) (9,310) (3,460) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น (1,270) 1,610 (206) 
เจา้หนีก้ารคา้ (100,455) 213,164 (78,651) 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
เจา้หนีอ้ื่น 7,923 (64,929) 15,088 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (3,000) 2,000 (5,000) 
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชนพ์นกังาน (8,879) (5,840) (7,729) 
เงินประกนัพนกังาน (666) (1,092) 3,237 
จ่ายกองทนุเงินสะสมพนกังาน (21,004) (12,234) (10,192) 
กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การ
ด าเนินงาน  (252,913) (1,335,576) 

 
76,807 

จ่ายภาษีเงินได ้ (27,592) (7,782) (33,202) 
ภาษีเงินไดร้บัคืน 8,249 - - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน (272,256) (1,343,358) 

 
43,605 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
ดอกเบีย้รบั 1,427 3,063 1,120 
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว - - 1,740,000 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้เงินลงทนุชั่วคราว - -  (2,050,000) 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้อาคารและอปุกรณ ์ (43,783) (17,194) (6,081) 
เงินสดรบัจากการขายที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ ์ 1,215 219 3,239 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ลดลง 500 5,000 - 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (8,471) (44,058) (6,359) 
เงินสดจา่ยเพื่อลงทนุในเงินลงทนุระยะยาวอื่น (1,000) - - 

กระแสเงนิสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (50,112) (52,970) (318,081) 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
ตน้ทนุทางการเงินจา่ย (50,461) (106,388) (153,187) 
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิท (67,500) - - 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้    
    จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) (14,284) 277,853 (364,003) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รอ้ยละ) (0.41) (2.80) 6.36 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.79 1.25 3.71 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 4.02 0.93 2.55 
อตัราระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 368.69 429.41 588.71 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(รอ้ยละ) (0.29) (1.88) 3.02 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) (0.61) (5.21) 8.58 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.22 2.34 1.52 
อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะทีม่ีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 
(Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) (เทา่) 1/ 

0.82 1.84 1.22 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) 2/ 

(เทา่)  0.32 0.54 1.95 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (Cash Basis) 3/ (เทา่) (5.01) (12.55) 0.50 
อตัราสว่นความสามารถช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) 4/ 
(เทา่) 0.96 0.12 0.64 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (Cash Basis)5/ (เทา่) (0.32) (8.01) 0.03 

เงินสดรบัจากการกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น
หรอืกิจการอื่น - 287,023 

 
(287,023) 

เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน (58,140) -  
เงินสดจา่ยช าระคืนหุน้กู ้ (600,000) - (800,000) 
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 1,200,000 950,000 1,500,000 
เงินสดรบัจากการออกหุน้ทนุ  - 641,529 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
เงนิ 409,615 1,408,488 537,316 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เพิ่มขึน้ สุทธิ 87,247 12,160 

 
262,840 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 189,857 277,104 289,264 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
ปลายปี 277,104 289,264 552,104 
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อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสือ่ม
ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 6/  (เทา่) 

25.67 23.82 6.41 

อตัราสว่นตั๋วเงินจา่ยตอ่หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จา่ย (เทา่) 0.00 0.11 - 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ตอ่หนีส้นิท่ี
มีภาระดอกเบีย้จา่ย (เทา่) 

0.07 0.52 0.14 

อตัราสว่นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้นิรวม (เทา่) 0.04 0.10 - 
 
หมายเหตุ  
1/อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) ค านวณตาม
หลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ ขอ้ 7.5 โดยบรษัิทมีหนา้ทีด่  ารงอตัราสว่น “หนีส้นิ” ตอ่ “สว่นของผูถื้อหุน้” (Interest  
Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราไมเ่กิน 3 : 1 (สามตอ่หนึง่) เทา่ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดย“หนีส้นิ” หมายถงึ 
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตามงบการเงินรวมแตไ่มร่วมถึงหนีใ้นทางการคา้ปกติ และ“สว่นของผูถื้อหุน้” หมายถงึ สว่นของผู้
ถือหุน้ตามงบการเงินรวม 
2/ อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ ค านวณจาก ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้
(EBIT) /คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 
3/ อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (Cash Basis)  ตามคู่มือจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลู แบบ 56-1 ค านวณจาก 
(กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน +ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน จากการ
ลงทนุและการจดัหาเงินทนุ) 
4/ อตัราสว่นความสามารถช าระหนี ้ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคา และคา่
ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) / คา่ใชจ้่ายทางการเงิน+สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ครบก าหนดในหนึง่ปี 
5/ อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจ่ายช าระ
หนีส้นิ+รายจ่ายลงทนุ+ซือ้สนิทรพัย+์เงินปันผลจ่าย)  
6/ อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย ค านวณจาก หนีส้นิทัง้หมดที่
มีภาระดอกเบีย้ - เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หารดว้ย ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 
(EBITDA) 
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ตารางสรุปงบการเงนิบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

หน่วย: พันบาท 
  

 

สินทรัพย ์
 

  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 

  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 140,040 155,324 358,195 

เงินลงทนุชั่วคราว - - 318,664 

ลกูหนีก้ารคา้ 267,765 131,575 412,822 

ลกูหนีอ่ื้น 122,022 198,372 176,987 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 1,350,000 2,895,543 2,608,689 

สินคา้คงเหลือ  303,777 634,520 681,936 

รายไดค้า้งรบั 54,827 49,633 48,202 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,238,431 4,064,967 4,605,495 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

  

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 1,458,990 1,458,991 1,458,990 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 427,512 415,480 418,094 

คา่เชา่รา้นคา้จา่ยลว่งหนา้ 3,920 7,270 5,649 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 21,790 49,988 46,145 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,164 2,618 242 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 12,871 13,101 13,068 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,945,247 1,947,454 1,942,188 

รวมสินทรัพย ์ 4,186,678 6,012,421 6,547,683 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

หน่วย: พันบาท 
  

 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
 

  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
 

  

    จากสถาบนัการเงิน 86,149 309,000 - 

เจา้หนีก้ารคา้ 136,856 379,729 341,239 

เจา้หนีอ่ื้น 243,466 275,541 231,989 

หุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 800,000 400,000 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืนหรอืกิจการอ่ืน - 287,023 - 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย - 28,110 - 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,000 5,000 - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 469,471 2,084,403 973,228 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
 

  

หุน้กู ้ 1,200,000 1,350,000 2,450,000 

ประมาณการหนีส้ินส  าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 137,781 118,473 151,758 

เงินประกนัพนกังาน 1,175 - 3,304 

กองทนุเงินสะสมพนกังาน 79,971 55,921 47,801 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,418,927 1,524,394 2,652,863 

รวมหนี้สิน 1,888,398 3,608,798 3,626,091 

  
  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

  

     ทนุจดทะเบียน 270,000 270,000 702,000 

     ทนุที่ออกและช าระแลว้ 270,000 270,000 401,505 

     สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 225,000 225,000 735,023 

ส ารองจากการรวมธุรกิจ    

     ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 974,118 974,118 974,118 

ก าไรสะสม 
 

  

          ทนุส  ารองตามกฎหมาย  27,000 27,000 27,000 

     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 575,508 687,039 554,353 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 223,654 220,467 229,593 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,295,280 2,403,623 2,921,592 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 4,183,678 6,012,421 6,547,683 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

รายได้ 
 

  

รายไดจ้ากการขาย 1,369,589 1,881,679 1,273,283 

ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเชา่ซือ้ - -  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 192,646 80,818 66,003 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 63,472 52,847 66,203 

รายไดอ่ื้น 133,940 198,301 178,590 

รวมรายได้ 1,759,647 2,213,644 1,584,079 

  
  

ค่าใช้จ่าย 
 

  

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 888,132 1,147,564 837,745 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 91,361 46,621 28,845 

ตน้ทนุในการจดัจ  าหนา่ย 476,873 526,363 468,150 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 188,791 242,255 210,722 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 17,981 14,508 14,102 

ตน้ทนุทางการเงิน 39,548 107,112 162,817 

รวมค่าใช้จ่าย 1,702,685 2,084,422 1,722,381 

  
  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 56,961 129,222 (138,302) 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 4,836 45,540 (2,388) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 52,125 83,682 (135,914) 

  
  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

  

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่    

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุน    

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - - 1,754 

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน    

    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง - - 1,754 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 
 

  

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์
 

  

    ประกนัภยัส  าหรบัโครงการผลประโยชน์
พนกังาน - 24,662 

 
- 

ผลก าไรจากการตีมลูคา่สินทรพัยใ์หม ่ 28,772 - 10,600 

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน      
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 28,772 24,662 

 
10,600 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 28,772 24,662 12,354 
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ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 80,897 108,343 (123,560) 

  
  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.19 0.31 (0.38) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด - - (0.38) 

 
งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (6,588) 172,147 (496,313) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (452,928) (1,510,678) 106,473 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 471,662 1,353,816 592,711 

  
  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 12,146 15,284 202,871 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 127,894 140,040 155,324 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 140,040 155,324 358,195 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.77 1.95 4.73 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 1.13 0.23 0.79 

อตัราระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 93.02 49.38 124.14 

อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 2.96 3.78 -8.58 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) (เกณฑเ์งินสด) * 0.83 2.59 -2.21 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.82 1.50 1.24 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) ** 0.76 1.34 1.12 

อตัราสว่นหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จา่ยตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) (เทา่) 

0.56 1.14 0.98 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) *** (0.01) (0.79) -0.45 

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

**อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ค านวณตามหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 7.5 โดยบริษัทมีหนา้ที่
ด  ารงอตัราส่วน “หนีส้ิน” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุน้” (Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดย
“หนีส้ิน” หมายถึง หนีส้ินตามงบการเงินรวมแตไ่มร่วมถึงหนีใ้นทางการคา้ปกติ และ“สว่นของผูถื้อหุน้” หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงิน
รวม 
***อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจา่ยช าระหนีส้ิน+รายจา่ยลงทนุ+ซือ้
สินทรพัย+์เงินปันผลจา่ย) 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 
การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ และผลการด าเนินงานปีการเงนิ  2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ผลประกอบการปีพ.ศ. 2562 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 166 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 247 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 304.9 
จากขาดทนุสทุธิ 81 ลา้นบาทในปีก่อน กลุม่บริษัทมีก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ปีพ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 เท่ากบั 
0.46 บาทตอ่หุน้ และ (0.30) บาทตอ่หุน้ตามล าดบั 

 ผลประกอบการปี พ.ศ. 2562 เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีก่อนดงันี ้

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(ล้านบาท) 

 ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม  

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 2562   2561   จ านวน   %  

รายได้         
รายไดจ้ากการขาย 1,529 1,876 (347) (18.5) 
ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้และเงินใหกู้ย้มื 753 647 106 16.4 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 78 99 (21) (21.2) 
รายไดอ้ื่น 250 266 (16) (6.0) 
รวมรายได้ 2,610 2,888 (278) (9.6) 
ค่าใช้จ่าย 

    ตน้ทนุขาย 819 1,134 (315) (27.8) 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 65 86 (21) (24.4) 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 998 1,165 (166) (14.2) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 409 446 (37) (8.3) 
ตน้ทนุทางการเงิน 163 107 56 52.3 
รวมค่าใช้จ่าย 2,454 2,938 (484) (16.5) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได ้ 156 (50) 206 412.0 
คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (10) 31 (41) (132.3) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 166 (81) 247 304.9 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น 12 27 (15) (55.6) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี 178 (54) 232 429.6 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.46 (0.30) 

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.46 (0.30) 
   

 รายไดร้วมของกลุม่บรษัิทฯ ลดลงจ านวน 278 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 9.6 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน เป็นผล
มาจากการลดลงของรายได้จากการขายจ านวน 347 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของขายทีวี 
โทรศพัทม์ือถือ และตูเ้ติมเงิน ประมาณ 224 ลา้นบาท และ 141 ลา้นบาทและ 98 ลา้นบาทตามล าดบั และขาย
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เพิ่มขึน้ในสว่นของตูเ้ติมน า้มนั และตูแ้ช่ ประมาณ 73 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 แมร้ายไดจ้ากการขายของกลุม่บรษัิทฯ จะลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน แตก่ลุม่บรษัิทฯ กลบัมีอตัราก าไรขัน้ตน้

จากการขายสนิคา้เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 39.6 ในปีพ.ศ. 2561 เป็นรอ้ยละ 46.4 ในปีพ.ศ. 2562  เนื่องจากกลุม่บรษัิท
ฯ มุง่เนน้การขายผลติภณัฑใ์นกลุม่ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้สงู และใหค้วามส าคญักบัการควบคมุตน้ทนุ ดงัจะเห็นได้
จากรายไดจ้ากการขายลดลงรอ้ยละ 18.5 ในขณะท่ีตน้ทนุขายสามารถลดลงไดถ้ึงรอ้ยละ 27.8  

 ส าหรบัตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารโดยรวมลดลงจาก 1,165 ลา้นบาทในก่อน เป็น 998 
ลา้นบาทในปีพ.ศ 2562 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 14.2 โดยมีสาเหตหุลกัจากการควบคมุตน้ทนุขายและคา่ใชจ้า่ย  

 หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูลดลง 37 ลา้นบาท จากการเก็บหนีไ้ดด้ีขึน้  
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย ์

สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
จ านวน % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 552 289 263 91.0 

เงินลงทนุเผื่อขาย 319 - 319 100.0 
ลกูหนีก้ารคา้ 4 13 (9) (69.2) 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,188 1,116 72 6.5 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบยีนรถยนตท์ี่ครบก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 300 207 93 44.9 
ลกูหนีอ้ื่น 214 253 (39) (15.4) 
สนิคา้คงเหลอื  686 640 46 7.2 
รายไดค้า้งรบั 13 8 5 62.5 
สนิทรพัยร์อการขาย 3 3 - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,279 2,529 750 29.7 
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

    ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 1,072 1,170 (98) (8.4) 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบยีนรถยนต ์ 968 802 166 20.7 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 2 2 - - 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 426 430 (4) (0.9) 
คา่เช่ารา้นคา้จ่ายลว่งหนา้ 6 7 (1) (14.3) 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 50 55 (5) (9.1) 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 90 84 6 7.1 
สนิทรพัยอ์ื่น 14 14 - - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,628 2,564 64 2.5 

รวมสินทรัพย ์ 5,907 5,093 814 16.0 
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สินทรพัยร์วมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ านวน 814 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 16.0 เมื่อเทียบกบัสิน้ปีพ.ศ. 2561 โดย
รายการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัมีดงันี ้

 เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

เงินลงทนุเผื่อขายเพิ่มขึน้จ านวน 319 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 100.0 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปีพ.ศ. 2561 
เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ น าเงินที่ไดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปลงทนุในหน่วยลงทุน โดยกลุม่บริษัทฯ มีผลก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ยงัไมร่บัรูแ้สดงอยูใ่นองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ จ านวน 2.2 ลา้นบาท 

 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

(ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

จ านวน % 
หนี้สนิ 

  
  เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 364 (364) (100.0) 

เจา้หนีก้ารคา้ 270 348 (78) (22.4) 
เจา้หนีอ้ื่น 214 189 25 13.2 
หุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 400 800 (400) (50.0) 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลหรอืกิจการอื่น - 287 (287) (100.0) 
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย - 28 (28) (100.0) 
หนีส้นิอื่น - 5 (5) (100.0) 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 884 2,021 (1,137) (56.3) 
หนี้สนิไม่หมุนเวียน 

    หุน้กู ้ 2,450 1,350 1,100 81.5 
ประมาณการหนีส้นิส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 176 139 37 26.6 
เงินประกนัพนกังาน 5 2 3 150.0 
กองทนุเงินสะสมพนกังาน 48 57 (9) (15.8) 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,679 1,548 1,131 73.1 

รวมหนีส้ิน 3,563 3,569 (6) (0.2) 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 402 270 132 48.9 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 735 225 510 226.7 
ก าไรสะสม 977 809 168 20.8 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 230 220 10 4.5 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 2,344 1,524 820 53.8 

 

 หนีส้ินรวมของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจ านวน 6 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัสิน้ปีพ.ศ. 2561 โดย
รายการท่ีส าคญัคือ การจ่ายช าระหุน้กูค้รบก าหนดจ านวน 800 ลา้นบาทจากเงินรบัจากการเพิ่มทนุ จากนัน้กลุม่
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บรษัิทฯ ยงัมีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมจ านวน 651 ลา้นบาท และการออกหุน้กูใ้หม่จ านวน 1,500 ลา้นบาทเมื่อวนัที่ 
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

 สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้เนื่องจากการเพิ่มทนุและมีสว่นเกินมลูคา่หุน้สามญัเป็นจ านวนเงินรวม 642 ลา้นบาท เมื่อ
วนัท่ี 22 เมษายน 2562 

 

แผนการด าเนินธุรกิจส าหรับปี 2563 
 บรษัิทฯ ตัง้เปา้หมายเติบโตในสว่นของธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัอย่างต่อเนื่อง จากยอดสินเช่ือ ณ สิน้ปี 
2561 และ 2562 จ านวน 1,008 ลา้นบาท และ 1,264 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2563 บริษัทมีแผนในการออกหุน้กูเ้พื่อ
รองรบัการขยายตวัของสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกันอีกไม่ต ่ากว่า 2,000 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ เป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะผลักดัน
ผลตอบแทนใหส้งูขึน้ไดถ้ึงรอ้ยละ 28 ภายใตก้ารแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมเนื่องจากการก ากบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 นอกจากธุรกิจสนิเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็นประกนัแลว้ ธุรกิจเดิมของซิงเกอรค์ือธุรกิจเช่าซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ก็มีการก ากบั
ควบคุมคณุภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พื่อควบคุมในขัน้ตอนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ และ
ช่องทางการเก็บเงินที่เพิ่มเติมใหพ้นกังานขายไดเ้ขา้ไปใหบ้ริการและติดต่อรบัช าระเงินได ้โดยบริษัทฯยงัสามารถเนน้การ
ปลอ่ยสินเช่ือในกลุม่สินคา้ที่มีผลก าไร (มารจิ์น้) สงู และมีความเสี่ยงต ่า นอกจากนัน้ยงัคงเนน้การขยายซิงเกอรแ์ฟรนไชส์
อยา่งตอ่เนื่องเพื่อขยายพืน้ท่ีครอบคลมุการขายใหเ้ขา้ถึงลกูคา้มากที่สดุ 
 

สภาพคล่อง 
 ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 552.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 262.8 ลา้นบาท โดย
แบง่เป็นกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากการด าเนินงานจ านวน 43.6 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 318.1 ลา้น
บาท และกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 537.3 ลา้นบาท  
Key Performance indicators 

ตัวบ่งชีผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ค าอธิบาย 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ -0,41% -2.80% 6.36% อตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของ

รายไดด้อกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้และเงินให้
กูย้ืมและการลดลงของตน้ทนุขาย ตน้ทนุการ
ใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยหนี ้
สญูและหนีส้งสยัจะสญู 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 36.17% 38.27% 46.44% อตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากการท่ีมีโยบายควบคมุ
ตน้ทนุขายอยา่งตอ่เนื่อง 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากการ
ด าเนินงาน 

-1.78% -2.50% 9.67% อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของรายไดด้อกเบีย้รบัจากสญัญาเช่า
ซือ้และเงินใหกู้ย้ืมและการลดลงของคา่ใชจ้่ายหนี ้
สญูและหนีส้งสยัจะสญู รวมทัง้การท่ีมีโยบาย
ควบคมุตน้ทนุขายและตน้ทนุการบรกิารอยา่ง
ตอ่เนื่อง 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

 

 ส่วนท่ี 3- หนา้ท่ี 100 

ตัวบ่งชีผลการด าเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ค าอธิบาย 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและการ
บรหิารตอ่รายไดก้ารขาย 

55.6% 54.1% 53.92% บรษัิทฯ ด าเนินนโยบายควบคมุคา่ใชจ้่ายในการ
ขายและการบรหิารอยา่งตอ่เนื่อง 

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์ -0.29% -1.88% 3.02% อตัราผลตอบแทนเพิ่มขึน้ เนื่องจากบรษัิทและ
บรษัิทยอ่ยมกี าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีมากกวา่
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วม 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ -0.61% -5.21% 8.58% อตัราผลตอบแทนเพิ่มขึน้ เนือ่งจากมีก าไรสทุธิ
เพิ่มขึน้ 

อตัราสว่นรายไดด้อกเบีย้สทุธิตอ่
สนิทรพัย1/ 

26.2% 18.6% 21.36% อตัราสว่นรายไดด้อกเบีย้สทุธิตอ่สนิทรพัยเ์พิ่มขึน้
เนื่องจากบรษัิทมีการพิจารณาสนิเช่ืออยา่งรดักมุ 
เพื่อใหล้กูหนีม้คีณุภาพและสามารถจา่ยหนีไ้ดต้รง
ตามเง่ือนไข 

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ตอ่สนิเช่ือรวม2/ 

11.8% 5.0% 2.4% อตัราหนีส้ญูและการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
และอตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สนิเช่ือรวมลดลง 
เนื่องจากบรษัิทยอ่ยมีการปรบัปรุงกระบวนการใน
การพิจารณาสนิเช่ือใหม้ีความรดักมุ เพื่อลกูหนีท้ี่
มีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สนิเช่ือรวม 11.9% 10.5% 9.5% 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.78 1.25 3.71 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง
สงูขึน้ เนื่องจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมี
ความสามารถในการท าก าไรและมีการจ่ายคืน
หนีส้นิในสว่นของหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะสัน้ 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อ
หุน้ (เทา่) 

1.22 2.34 1.52 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่น
ของผูถื้อหุน้ลดลง เนื่องจากบรษัิทมีการช าระคืน
หุน้กูแ้ละเงินกูร้ะยะสัน้ และมีการเพิ่มทนุในปี 
2562 

 
หมายเหตุ:  1/สนิทรพัย ์หมายถึง เงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัเฉลีย่ 

  2/สนิเช่ือรวม หมายถึง เงินใหส้นิเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบั 

 



   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

  

หนา้ท่ี 101 

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  2563 

 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    ........................................         



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หนา้ท่ี 1 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั 
 

ช่ือ/สกลุ 
 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2562 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายอดิศกัด์ิ สุขมุวทิยา 
***  

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

1,383,770 
(0.34%) 

-  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 
-  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   
*   **   ***   
 
 
 
 

67 -ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั้ง 8/12/2556 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่มี - Bechelor Degree in 
Accounting Chulalongkorn 
University 
- Master Degree (MBA) 
Chulalongkorn University 
- Certificate in Management 

2556 –ปัจจุบนั 
2559- ปัจจุบนั 
 
 
 

-ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
 
 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หนา้ท่ี 2 
 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2562 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรัศมี   
*   **   ***   
(ต่อ) 

-กรรมการอิสระ 
 

Development Program The 
Wharton School of the 
University of Pennsylvania 
program INSEAD University 
(France) 

 
 
 
 
2558 - 2559 

-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 

-บริษทั แมค๊กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
-บริษทั Nok Scoot  Airlines จ ากดั 

    - 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 -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 

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

- บมจ. เจมาร์ท 
- บมจ. เอม็ล้ิงคเ์อเชีย คอร์ปอเรชัน่ 
 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หนา้ท่ี 3 
 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2562 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน 
(ต่อ) 

 - ผูอ้  านวยการฝ่าย
ปฏิบติัการ 
 

- บริษทั เทคนิคเทเลคอม จ ากดั 
 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** *** 

59 -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 
2549 - ปัจจุบนั 
2545 – 2561 
 
 
 
2544 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
2543 – 2560 
 
2543 – 2560 

-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 -ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
 
- รองผูอ้  านวยการ 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
 
 

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



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หนา้ท่ี 4 
 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2562 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นาย ปรีชา ประกอบกิจ 71 -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  57 -กรรมการ 
แต่งตั้ง 10/5/2561 
  

657,000 หุน้ 
0.16% 

- 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 
 
 
 

นายปิยะ พงษอ์ชัฌา 
 
 
 
 
 
 

49 -กรรมการ 
แต่งตั้ง 12/5/2559 
 

ไม่มี   - ปริญญาตรีการจดัการ   
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

2559 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2555 – 2560 
 
 
2541 – 2555 

- กรรมการ 
- รองประธานบริหาร 
- กรรมการ 
- กรรมการ, 
กรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

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



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หนา้ท่ี 5 
 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2562 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายปิยะ พงษอ์ชัฌา 
(ต่อ) 

 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
 

-  กรรมการ 
-  กรรมการ 
- กรรมการ 
  

   เซอร์วสิเซ็ส 
 -บจ. บริหารสินทรัพยเ์จ 
- บจ. เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
- บจ. เจเอม็ที พลสั 
 

นายกิตติพงศ ์กนกวไิลรัตน์  46 - 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หนา้ท่ี 6 
 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ์ 59 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 - เลขานุการบริษทั 
แต่งตั้ง 13/5/2551 
- ผูอ้  านวยการสาย
งานปฏิบติัการ 

แต่งตั้ง 15/5/2559 

3,500 หุน้
0.00087% 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการพฒันา
ธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสูตรพิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์วทิยาลยั  
- หลกัสูตร “กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบติัส าหรับเลขานุการบริษทั” 
 จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียน

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

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

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



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หนา้ท่ี 7 
 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวจนัทรจิรา    กอ้งทอ้งสมุทร์ 
(ต่อ) 

ไทย หลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  Corporate Secretary 
Development Program รุ่นท่ี 2 
2.  หลกัสูตรพ้ืนฐานส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั รุ่นท่ี 
22  
3.  หลกัสูตรพ้ืนฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับริษทัจด
ทะเบียน  
 

 
 
2535-2536 

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
-เจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ 

 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร 53 -ผูอ้  านวยการสาย
งานบริหารสินเช่ือ
และทรัพยสิ์น 
แต่งตั้ง 16/07/2561 

ไม่มี - ปริญญาตรีคหกรรมและ
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. 

นางสาวบุษบา กลุศิริธรรม 
 
 
 
 
 

44 -ผูอ้  านวยการสาย
งานบญัชีและ
การเงิน 
แต่งตั้ง 2/05/2562 

ไม่มี - ปริญญาโท Master of Applied 
Finance, Macquarie University, 
Australia 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี Accounting (เกียรติ

2560 – 2562 
 
2558 - 2560 

- Associate Partner 
 
- Director 
 

- ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั 

- ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั 

 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หนา้ท่ี 8 
 

 
ช่ือ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ต าแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวบุษบา กลุศิริธรรม 
(ต่อ) 

นิยมอนัดบัสอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 
 
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 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 

เอกสารแนบ 4 ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร และกรรมการมีอ  านาจควบคมุในบริษัทย่อย  – หนา้ท่ี 1 
 
 

เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
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 // // - - 
นางสาวบุษบา กลุศิริธรรม // // - - 
นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร // // - - 
นายเฉลิม  ชาโรจน ์ - - / - 

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



เอกสารแนบ 3 

ชื่อ   นายเฉลมิพล ราชไชย 

 

ต ำแหน่งปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่ง 

 

วุฒกิำรศึกษำ Education: 

2545 - 2547  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ (บญัชี), มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

 

กำรท ำงำน Working Experience: 

2563 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่ง บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2562 - 2563  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน บรษัิท อลัติจดูดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

2558 - 2562  ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบ บรษัิท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2558  เจา้หนา้ที่อาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษัิท ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

2551 – 2555  เจา้หนา้ที่อาวโุสตรวจสอบภายใน บรษัิท อิออน ธนสนิทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2551  เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน บรษัิท ไทยรบัเบอรล์าเท็คซก์รุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

อบรมหลกัสูตร 

2562   Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 

   แนวทางการควบคมุภายในส าหรบับรษัิทท่ีเตรยีมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ความส าคญัของการควบคมุภายในและความทา้ทายของบรษัิทท่ีเตรยีมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์

2561 การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล (Pre-CIA รุน่ 26) 

2560 การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (รุน่ท่ี 1/2560) 

2559 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุน่ 36) Certificate No. 403 

 

สถำนที่ติดต่อ : บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถ.เจรญิกรุง แขวง/เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500  

โทร 02-3524777 ตอ่ 4304   Email: ChalermponR@Singerthai.co.th 

 

หมำยเหตุ        ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่ง    ไมม่ีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกนักบั 

   กรรมการและผูบ้รหิาร 

mailto:ChalermponR@Singerthai.co.th


 

  

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

เอกสารแนบ 4  อ่ืน ๆ 
 
ไม่มี 
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