
The Singer 160 TM

L I M I T E D  E D I T I O N

IT'S THE SINGER NOT THE SONG

Annual Report  2011

Cover AR Singer 2011 op new.pdf   1   3/29/12   3:37 PM



“รางวัลเกียรติยศแหงความภาคภูมิใจ”
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Best Investor Relations Awards 2011

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยมป 2554

“รางวัลเกียรติยศแหงความภาคภูมิใจ”



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับร�งวัลด้�น  

“บรษิทัจดทะเบยีนยอดเยีย่มดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ”์ ประจำ�ป ี2554 จ�ก

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจ�ก

รองน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง “คุณกิตติรัตน์ ณ 

ระนอง” เป็นผู้มอบร�งวัล 

ท้ังน้ีเน่ืองจ�กท่ีผ่�นม�บริษัทได้ให้คว�มร่วมมือ และเผยแพร่ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรวมถึงมีคว�มหล�กหล�ยด้�นก�ร

สื่อส�รผ่�นช่องท�งต�่งๆที่ตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนดได้อย�่งถูกต้อง ครบถ้วน

และมีประสิทธิภ�พ ซึ่งเป็นคว�มภ�คภูมิใจของบริษัทฯ และพนักง�นทุกคน

เป็นอย�่งยิ่ง

Singer Thailand Public Company Limited has been 

announced for “The Best Investor Relations Awards 2011” by 

The Stock Exchange of Thailand (SET) and Money & Banking 

Magazine at the SET Awards 2011. This annual ceremony was 

held as the 8th and honored by Kittirat Na-Ranong, Deputy Prime 

Minister and Minister of Finance, presiding over the ceremony and 

bestowing the awards.

The awards was honored to the SINGER which have been 

outstanding the best in investor relations listed company who have 

continually cooperated in disclosing company-related information 

which satisfied and beneficial to both existing shareholders and 

potential investors. The Company also comprehensively and 

effectively makes use of all the various channels of communication 

as determined by SET.

รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 2554
The Best Investor Relations Awards 2011
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3รายงานประจำาปี 2554 / Annual Report 2011
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) / Singer Thailand Public Company Limited

จุดเด่นในรอบปี
Financial Highlights

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย Singer Thailand Public Company Limited & Its Subsidiaries

จุดเด่นจ�กงบก�รเงินรวม ( ล�้นบ�ท ) Highlights of the Consolidated Financial Statements ( Million Baht )

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและดอกเบี้ยรับฯ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554  
Sales & Interest from installment sales by 
Year 2007 - 2011

หน่วย : ล้�นบ�ท
Unit : Million Bath

กำ�ไร / (ข�ดทุน) สุทธิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 
Net Profit / (Loss) by Year 2007 -2011

ผลก�รข�ยผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ มกร�คม - ธันว�คม 2554
Sales by Product Line January - December 2011

2554/2011 2553/2010
ปรับปรุงใหม่/Restated

2552/2009

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและดอกเบี้ยรับฯ Total sales & Interest from installment sales 2,383.35 2,079.05  1,818.59 
ร�ยได้รวม Total Revenues 2,397.85 2,174.32 1,874.94
กำ�ไรขั้นต้น Gross Margin 1,297.33 1,143.58 1,077.11
ต้นทุนข�ย Cost of Sales 1,086.02 935.47 741.49
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�ร Selling and Administrative Expenses 1,110.12 1,048.78 1,027.36
กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss) 142.46 89.37  (9.94)
สินทรัพย์รวม Total Assets 2,229.48 2,082.08 2,145.34
หนี้สินรวม Total Liabilities 1,248.54 1,234.39 1,438.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholder’s Equity 980.94 847.69 706.48

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตร�กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) Net Profit (Loss) Ratio (%) 5.94 4.11  (0.53)
อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) Return on Equity (%) 15.58 11.50  (1.64)
อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) Return on Assets (%) 6.61 4.23  (0.45)
อัตร�ส่วนเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) Dividend Pay Out Ratio (%) 37.91 30.21 0.00
อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) Liabilities Per Equities Ratio 1.27 1.46 2.04
กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท) Earnings Per Share (Baht) 0.53 0.33  (0.04)
เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท) Dividend Per Share (Baht) 0.20 0.10 0.00
มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท) Book value Per Share (Baht) 3.63 3.14 2.62
จำ�นวนพนักง�น Total Staff (Persons) 3,693 3,663 4,166

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (as at December 31)

หน่วย : ล้�นบ�ท
Unit : Million Bath
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รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

จุดเด่นสำาคัญสำาหรับปี 2554 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ระหว่�งปี 2554 สภ�วะธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทยใน

ภ�พรวมได้เติบโตอย่�งต่อเนื่อง แม้ว่�ภ�คของก�รส่งออกไปยังประเทศ

ญีปุ่น่จะไดร้บัผลกระทบในชว่งตน้ป ีอนัเปน็ผลม�จ�กเหตกุ�รณม์ห�ตภัย

สิน�มิก็ต�ม ตัวเลขเศรษฐกิจของภ�ค ส่งออก และภ�คก�รท่องเที่ยวใน

ส�มไตรม�สแรกของป ีเมือ่เปรยีบเทยีบปตีอ่ปแีลว้ นัน้ ไดเ้ตบิโตรอ้ยละ 

18-20 และ 25-30 ต�มลำ�ดบั ในขณะเดยีวกนัภ�คก�รลงทนุของเอกชน

และก�รบริโภคก็ไดม้แีนวโนม้เตบิโตอย�่งตอ่เนือ่ง อนัเปน็ผลทำ�ใหอ้ตัร�

ก�รเตบิโตของผลติภัณฑม์วลรวมขัน้ตน้ของประเทศไทย (GDP) ต้ังแต่

ไตรม�สแรกจนถึงไตรม�สที่ส�มเปรียบเทียบกับแต่ละไตรม�สเดียวกัน

ของปีก่อน นั้นเติบโตเท่�กับร้อยละ 3.8 2.7 และ 3.2 ต�มลำ�ดับ แต่

ในปล�ยไตรม�สที่ส�มจนถึง สิ้นเดือนธันว�คม ประเทศไทยได้รับ 

ผลกระทบจ�กภ�วะอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดเท่�ที่เคยได้ประสบม�กกว่� 

50 ปี อันก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยครั้งยิ่งใหญ่ต่อ บ้�นเรือน ชุมชน และ

โรงง�นอุตส�หกรรมหล�ยๆ แห่งที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภ�คกล�ง ได้แก่ 

อยุธย� ปทุมธ�นี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพื้นที่ในเขตรอบนอก

หล�ยแห่งของกรุงเทพมห�นคร อุทกภัยอย่�งรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชน โรงง�นผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ และส่วนประกอบอีเล็คโทรนิกส์เพื่อส่งออก รวมทั้งภ�คก�ร

ท่องเที่ยวของประเทศไทย จนเป็นผลทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ มวลรวมขั้นต้น

ของประเทศไทย (GDP) ในไตรม�สที่สี่ เมื่อเทียบกับไตรม�สที่สี่ของปี

ก่อนนั้นหดตัวลงอย่�งแรงเกือบ ถึงร้อยละ10 ซึ่งเป็นผลทำ�ให้อัตร�ก�ร

เติบโตท�งเศรษฐกิจทั้งปีของประเทศในทั้งปี 2554 มีก�รเติบโตเพียง 

0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลประกอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554
สำ�หรับปีท�งก�รเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 นั้น ร�ยได้

รวมท้ังสิน้ของบรษิทัฯ เท�่กบั 2,397 ล�้นบ�ท หรอืเพ่ิมข้ึนเท�่กบัรอ้ยละ 

14.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำ�ไรสุทธิ เท�่กับ 142.5 ล�้นบ�ท หรือ

เพิ่มขึ้นเท่�กับ ร้อยละ 59.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลทำ�ให้กำ�ไร

ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 0.33 บ�ทต่อหุ้น ม�เป็น 0.53 บ�ทต่อหุ้น

ผลก�รดำ�เนินง�นที่พัฒน�ดีขึ้นอย�่งต่อเนื่องในปี 2554 นี้ ม�

จ�กก�รเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องของยอดข�ยในแต่ละ ไตรม�สระหว่�งปี 

ซึง่เปน็ผลม�จ�กก�รข�ยแบบสนิค�้เพิม่ขึน้ ก�รขย�ยกลุม่ของลกูค�้ ซึง่

จ�กเดิมมแีคล่กูค�้ท่ีเปน็ลกูค�้ต�มบ�้น (Households) ม�สูก่ลุม่ลกูค�้ที่

เป็นร้�นค้�ร�ยย่อย (smaller retailer shops) รวมทั้งก�รคิดค้นพัฒน�

ธุรกิจ และกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดในก�รตีแลก (Trading-in) สินค้�ใหม่

ของซิงเกอร์ที่บริษัทฯ ได้นำ�ม�เสนอให้แก่ลูกค�้ที่สนใจนำ�สินค�้เก่�ของ

ตนม�แลกโดยที่ท�งบริษัทฯ ไม่คำ�นึงถึงยี่ห้อแต่อย�่งไรเลย

นอกจ�กปจัจยัดังกล�่วข�้งต้นแลว้ ได้มปีจัจยัอืน่ๆ ท่ีทำ�ให้กำ�ไร

สุทธิของบริษัทฯ มีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง ดังนี้

• มูลค่�ของกำ�ไรเบื้องต้นที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รขย�ยกลุ่มของ

สินค้�ไปยังสินค้�ท่ีจะทำ�เงินให้แก่ก�รประกอบธุกิจขน�ด

ย่อมได้ (Money Making Machines) อันได้แก่ ตู้เติม

เงินก�รใช้บริก�รของโทรศัพท์มือถือ ตู้น้ำ�ดื่มหยอดเหรียญ 

และ ตู้แช่ เป็นต้น

• ปริม�ณสัดส่วนของจำ�นวนบัญชีลูกค้�ที่ซื้อแบบผ่อนส่ง

คิดจ�กจำ�นวนบัญชีเช่�ซื้อทั้งหมด ที่ส�ม�รถเก็บเงินได้ 

(active installment accounts) นั้น ที่ได้มีก�รเพ่ิมขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง จนขึ้นม�เท่�กับ 92% ณ สิ้นปี 2554 รวม

กบัก�รลดมลูค�่บญัชทีีค่�้งชำ�ระ (delinquent installment 

accounts) ที่ลดลงเหลือเท�่กับ 3.8% ของมูลค�่ของบัญชี

เช่�ซื้อ เนื่องจ�กได้มีก�รปรับปรุงก�รบริห�รสินเชื่อให้มี

คุณภ�พอย่�งต่อเน่ือง โดยจะต้องผ่�นกระบวนก�รอนุมัติ 

ควบคุมและติดต�มสินเชื่อที่รัดกุมม�กขึ้น

พลเรือเอก
 (หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช)
 ประธานกรรมการ
 Admiral M.L. Usni  Pramoj 
 Chairman of the Board
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) / Singer Thailand Public Company Limited

Report to the Shareholders

Highlights for Full Year 2011 period
Business environment 

The business and economic environment in Thailand 

during 2011 continued for the most part positive despite key 

exports to Japan being affected early in the year as a result of 

the tsunami tragedy. During the initial three quarters of the year, 

the key economic sectors of exports (with average year-on-year 

or YOY growth of 18 - 20%) and tourism (with average YOY 

growth of 25 - 30%) together with private investments as well 

as consumer sentiments remained positive, driving quarterly 

GDP growth 3.8% YoY, 2.7%YoY and 3.2% for Quarters 1 

to 3 respectively. However, in late Quarter 3 and lasting till 

almost the end of December, Thailand suffered the worst flood 

crisis ever experienced for over 50 years causing devastating 

damage to homes, communities and, importantly, many light in-

dustry manufacturing plants located in the Central provinces of 

Ayuthaya, Pahtumthani as well as other neighboring provinces 

together with many suburban areas of Greater Bangkok itself. 

This impacted people’s daily lives as well as the manufacturing, 

automotive parts and electronics components exports, and, also 

to a certain degree, tourism sectors. Thus, Thailand’s Quarter 

4 GDP contracted by nearly 10% YoY, resulting in a very 

marginal overall full year economic grow of only 0.1% YoY. 

FY/ 2011 Operating Performance 
For the financial year ending December 31, 2011, 

the Company achieved consolidated revenues of Baht 2,397 

million (an increase of 10.3% compared to FY 2010) and a 

Net Profit of Baht 160.2 million (an increase of 13% year-on-

year - YoY), which is equal to an EPS of Baht 0.53 (compared 

to Baht 0.33 last year). 

This continued operating performance results 

improvement for the FY/2011 period is driven by sustained 

increases in top line revenues for every Quarter during the year, 

that was based on increased products sales, an increased target 

customer base that now includes not only households but also 

small retail or grocery shops operators together with innovative 

business development and marketing strategies deployed that 

allowed customers interested in trading-in their existing home 

appliance, regardless of brand, for brand new products offered 

by Singer Thailand . 

Other key factors that also contributed to the continued 

bottom line improvement include : 

• improved overall gross profit from the Company’s 

new focus on promoting the sales of the “money 

making machines” (ie: mobile air time vending 

machines, drinking water vending machine ,freezers 

and beverage coolers)

• improvements to both its ‘active’ paying installing 

accounts (now increasing as much as 92% ) and 

overdue or accounts arrears in Baht (now reduced 

to 3.7% of gross accounts receivables value) that 

was sustained throughout the year and resulted from 

improved and more stringent credit controls relating 

to hire purchase sales approvals and monitoring 

• improved management of expenses and other costs 

นายบุญยง ตันสกุล
กรรมการผู้จัดการ

Mr. Boonyong Tansakul
Managing Director
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• ก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รต้นทุน และค่�ใช้จ่�ยอย่�ง

ต่อเนื่อง

• ก�รนำ�กระแสเงินสดสุทธิจ�กก�รดำ�เนินก�รที่เพิ่มขึ้น ม�

ชำ�ระเงินกู้ได้อย�่งต่อเนื่อง

• ก�รหมุนเวียนเยี่ยมร้�นของบริษัทฯ และเครือข่�ยในก�ร

ข�ยที่กระจ�ยอยู่ในภ�คสน�ม โดยฝ่�ยบริห�รจัดก�รอย่�ง

สม่ำ�เสมอ ซึ่งเป็นก�รกระตุ้นก�รทำ�ง�นของฝ่�ยข�ยและ

ก�รตล�ด พร้อมกับทำ�ให้ก�รข�ยที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภ�พ

และประสิทธิผลม�กเพิ่มขึ้น อย่�งเป็นที่สังเกตได้

• ก�รกำ�หนดให้มีก�รฝึกอบรมในเร่ืองต่�งๆ รวมกับก�รจัดทำ�

คู่มือก�รปฏิบัติง�นภ�ยในของบริษัทฯ เพ่ือทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�

คว�มส�ม�รถและศักยภ�พของพนักง�นได้อย่�งต่อเน่ือง

วิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554
เช่นเดียวกับธุรกิจส่วนใหญ่ ร้�น คลังสินค้� และลูกค้�ของ 

บริษัทฯ ในพื้นที่หล�ยแห่ง ต่�งก็ได้รับผลกระทบบ�งส่วนจ�กวิกฤต

อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในภ�คต่�งๆ ของประเทศไทย จนทำ�ให้ร้�น

สี่ร้�นของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอยุธย�และปทุมธ�นี ต้องหยุด

ดำ�เนินกิจก�รชั่วคร�วไปประม�ณสองเดือน แต่หลังจ�กนั้นก็ส�ม�รถ

เปิดดำ�เนินกิจก�รได้ อีกได้ส�ม�รถแสดงให้เห็นถึงผลก�รปรับปรุงก�ร

ข�ยและก�รเก็บเงินที่ดีขึ้นได้อย่�งเห็นเด่นชัด 

หลังจ�กที่ได้มีก�รประเมินคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น ฝ่�ยบริห�ร

จัดก�รได้มีก�รประม�ณคว�มเสียห�ยที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ 

บริษัทฯ ไว้เป็นจำ�นวนเงิน 2 ล้�นบ�ท โดยฝ่�ยบริห�รจัดก�รค�ดว่�

คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กผลกระทบของอุทกภัยในครั้งนี้ จะได้รับก�ร

คุ้มครองจ�กก�รประกันภัยที่บริษัทฯ ได้ทำ�ไว้กับบริษัทประกันภัย

วิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นนี้ ทำ�ให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้ถึงฐ�นข้อมูล

ของลูกค้�ต่�งๆของบริษัทฯ ที่อยู่ในชุมชนต�มเขตชนบทได้เป็นอย่�งดี 

และในขณะเดียวกันก็ ทำ�ให้ลูกค้�ได้รับทร�บถึงก�รบริก�รของบริษัทฯ

ได้เป็นอย่�งดี เช่นเดียวกัน เพร�ะบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยเป็นหน่ึง

ในบริษัทฯ ต่�งๆ ที่ได้ออกไปให้คว�มช่วยเหลือสำ�หรับประช�ชนใน

ชุมชนต่�งๆ ทีไดรั้บผลกระทบจ�กอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในครัง้นี ้ดว้ยก�รทำ�

กจิกรรมโดยท�งบริษทัฯ เองและในก�รรว่มมือกบัองคก์รอืน่ๆ ในก�รให้

ชว่ยเหลือและก�รเยยีวย�ในรปูแบบต�่งๆ ตลอดระยะเวล�ทีเ่กดิอทุกภยั 

รวมถึงก�รที่ท�งบริษัทฯได้จัดทีมช่�งบริก�รเข้�ไปตรวจเช็ค ทำ�คว�ม

สะอ�ด และซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้�ทุกๆ ชนิด ของช�วบ้�นที่ได้รับ

คว�มเสียห�ย ซึ่งมิได้คำ�นึงถึงยี่ห้อและไม่มีก�รคิดค่�ใช้จ่�ยแต่อย่�งไร 

แผนงานสำาหรับปี 2555
ในป ี2555 น้ี รัฐบ�ลไดมี้โครงก�รบรหิ�รจดัก�รน้ำ�อย�่งเรง่ด่วน 

พรอ้มกับสง่เสริมและสนับสนนุใหเ้กดิก�รลงทนุในภ�คเอกชน ทัง้นีเ้พือ่

ที่จะฟื้นฟูสถ�นก�รณ์คว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับภ�คส่งออก 

ชุมชน อีกท้ังเพื่อท่ีจะเสริมสร้�งคว�มเช่ือมั่นของประช�ชนในก�รใช้

จ�่ย จ�กก�รค�ดก�รณ์ของสภ�พัฒฯ (NESDB) ในเรื่องเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยและอัตร�ก�รเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมขั้นต้น(GDP) 

น้ัน มีก�รค�ดหม�ยว่�จะเติบโตประม�ณ ร้อยละ 5 ถึง 6 ต่อปี เม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่�นม� ห�กโครงก�รฟ้ืนฟูต่�งๆ ดังกล่�วส�ม�รถดำ�เนิน

ก�รได้เป็นรูปธรรมต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้

จ�กคว�มสำ�เรจ็ของก�รปรบัปรงุอย�่งมุง่มัน่ทีเ่กดิขึน้ในระหว�่ง

ปี 2554 ที่ผ่�นม� และแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2555 ที่กำ�ลังเติบโต

ต�มก�รค�ดก�รณ์ นั้น บริษัทฯจึงได้ให้มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง

ในประเด็นสำ�คัญๆดังนี้

• มุ่งเนน้กลยุทธ์ในก�รเติบโตด้วยก�รขย�ยท้ังกลุม่ผลติภณัฑ ์

และฐ�นลูกค้� เพ่ือท่ีจะเป็นผู้นำ�ในก�รข�ยแบบเช่�ซื้อใน

กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น และอื่นๆ สำ�หรับตล�ดใน

ต�่งจังหวัด

• ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ระบบและกระบวนก�รปฏิบัติง�น

ภ�ยในองค์กร อย�่งต่อเนื่อง

• ปรับปรุง โครงสร้�งท�งก�รเงิน เพื่อที่จะลดต้นทุนของเงิน

ทุนที่จะใช้ในก�รทำ�ธุรกิจเช่�ซื้อ

วัตถุประสงค์ในก�รที่จะเสริมสร้�งให้ร�กฐ�นธุรกิจของบริษัทฯ 

เข้มแข็งนี้ จะเอื้ออำ�นวยให้บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยส�ม�รถเติบโตได้

อย่�งยั่งยืน ด้วยกำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย�่งต่อเนื่อง

คำาอธิบายผลการประกอบการจากงบการเงินรวมสำาหรับ
ปี 2554
งบกำาไรขาดทุน (ตามที่สรุปในตารางข้างล่าง)

เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยท่ียอดร�ยได้รวม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.3 

ในขณะท่ียอดค่�ใช้จ่�ยรวมเพ่ิมข้ึน แค่ร้อยละ 5.9 อันเป็นผลทำ�ให้กำ�ไร

สุทธิประจำ�ปีเพ่ิมข้ึนเป็น 142.5 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนเท่�กับร้อยละ 59.4

โดยไม่คำ�นึงถึงกำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์

ประกันภัยจ�กโครงก�รผลประโยชน์พนักง�นท่ีเกิดขึ้นในปี 2553 อีก

ทั้งโดยที่ อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (gross margin) ลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผล

ม�จ�กอตัร�กำ�ไรขัน้ตน้ทีล่ดลงจ�กก�รเปลีย่นแปลงในสดัสว่นของสนิค�้

ที่ข�ย (products sales mix) นั้น ทั้งกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี และอัตร�กำ�ไร

ต่อหุ้น (Earning per share) เมื่อเทียบกับปีก่อนเพ่ิมขึ้นจ�กส�เหตุ

สำ�คัญๆ ดังต่อไปนี้

• ยอดข�ยสินค�้ในทั้งปี เพิ่มขึ้นเท�่กับร้อยละ 14.6

• ดอกเบี้ยรับจ�กก�รข�ยแบบผ่อนชำ�ระ เพ่ิมขึ้นเท่�กับ

ร้อยละ 14.9

• ยอดร�ยได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3

• ยอดค�่ใช้จ�่ยรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

• กำ�ไรข�ดทุนเบด็เสรจ็ (net comprehensive income) เพิม่

ขึ้นร้อยละ 59.4

รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น



7รายงานประจำาปี 2554 / Annual Report 2011
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) / Singer Thailand Public Company Limited

• the net positive operating cash flow increased, which 

enabled the Company to continue paring down it 

overall debts 

• more frequent field visits by key management level 

to its widespread branch outlets and dealers network 

in order to stimulate sales and marketing momentum 

and improve overall branches’ post sales operating 

effectiveness and productivity

• ongoing staff skills development and training to-

gether with other internal operating procedures’ 

enhancements. 

2011 Flood Crisis 
Like most businesses, The Company’s branches, 

warehouse and customers have been affected by the unusually 

severe flooding affecting parts of Thailand. After having ceased 

operation for around two months, four of the Company’s shops 

located in Ayutthaya and Pathumthani provinces have been 

restarted and have shown significant improvement in both 

sale and collection. After having made an assessment of the 

damage, the Management estimated repair and damage loss 

of approximately Baht 2 million. Management believe that 

any losses arising as a consequence of the flooding will be 

recovered from insurance.

However, the flood crisis afforded the Company to get 

to know its rural ‘grass roots’ customers base more intimately 

and vice versa. As with other companies, Singer Thailand 

initiated its own flood relief activities and collaborated with 

other organizations in coordinating assistance and giving 

donations to the flood affected communities as well as 

undertaking various flood relief efforts both during and after 

the floods.. In the post-flood period, the Company sent out 

teams of service technicians to check, clean and repair people’s 

electrical appliances, regardless of brand and all services were 

free of charge. 

Plans for 2012 
For 2012, the Government has a huge task ahead in 

implementing urgent water management projects together with 

promoting and stimulating extensive private investments in 

order to quickly rehabilitate damaged key exports sectors, flood 

affected communities as well as ongoing consumer confidence. 

The NESDB predicts that if these revival activities are quickly 

realized, Thailand’s economy and overall GDP growth is ex-

pected to grow 5% to 6% YoY. 

Therefore, given the solid improvements achieved 

during 2011, for this year and within this projected positive 

business environment for 2012, throughout the year the 

Company will continue: 

• to focus on its growth strategies through expanding 

both its product range and customer base, in order 

to realize the vision of being the leader in consumer 

appliances hire purchase sales in the provincial areas 

of Thailand 

• to maintain ongoing internal operations improvements 

projects, and

• to improve its financial structure and standing 

which will facilitate to lower costs of funds for its 

increasing installment sales. 

The objective is to further strengthen the Company’s 

business foundations so that Singer Thailand can sustain its 

return to profitability over the coming years.

Comments on key Consolidated Financial Results for 
FY 2011

Statements of Income (summarized in the chart 
below)

With increased total revenues (10.3% YoY) but a slight 

increase in total expenses (5.9% YoY), Profit for the year 

increased by 59% to Baht 142.5 million. 

Even without the gain from employees’ benefit actuarial 

plan as in the case of 2010 and a marginal reduction on overall 

gross margins (due to change in product sales mix), other 

positive increases to the key components of the Statement of 

Income that helped drive overall increases in FY 2011 profits 

and earnings per share include:

• product sales increased by 14.6% YoY

• interest income increased by 14.9% YoY

• total revenues increased 10.3% YoY

• total expenses increased 5.9% YoY

• net comprehensive income increased 59.4% YoY

Report to the Shareholders
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งบกำาไรขาดทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ทั้งหมดเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 7% อันได้แก่

• ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 หรือเพิ่มขึ้นเท่�กับ 

158.1 ล้�นบ�ท จ�กบัญชีเช่�ซื้อ ณ สิ้นเดือนธันว�คม 

2554 เท่�กับ 143,099 บัญชี (เทียบกับปีก่อนที่เท่�กับ 

140,730 บัญชี)

• สินค้�คงเหลือสุทธิคงเหลือเท่�กับ 261.6 ล้�นบ�ท หรือ

เพิ่มขึ้นเท�่กับร้อยละ 11.0

หนี้สินทั้งหมด ณ สิ้นปี 2554 เมื่อเทียบกับปีก่อนมีดังนี้

• เจ้�หนี้ก�รค�้ทั้งหมดเท่�กับ 140.5 ล้�นบ�ท (เทียบกับปี

ก่อนที่เท่�กับ 76.6 ล�้นบ�ท)

• ยอดเงนิกู้ระยะย�วลดลงเหลอืเท�่กบั 638 ล�้นบ�ท (เทยีบ

กับปีก่อนที่เท�่กับ 729.1 ล้�นบ�ท) ทั้งนี้เนื่องม�จ�กก�ร

ชำ�ระคืนเงินกู้บ�งส่วนจ�กกระแสเงินสดที่ได้ม�ในก�ร

ดำ�เนินก�ร โดยที่ผลประกอบก�รที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

หน่วย-ล้านบาท 2554 2553 % การเปลี่ยนแปลง
ร�ยได้จ�กก�รข�ย 1,867.4 1,629.8 14.6%
ดอกเบี้ยรับจ�กก�รข�ยผ่อนชำ�ระ 516.0 449.2 14.9%
กำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์
ประกันภัยจ�กโครงก�รผลประโยชน์พนักง�น 77.0 -100.0%
ร�ยได้อื่น 14.5 18.3 -20.8%
รวมร�ยได้ 2,397.9 2,174.3 10.3%
ต้นทุนข�ย 1,086.0 935.5 16.1%
ค�่ใช้จ่�ยทั้งหมด 1,110.1 1,048.7 5.9%
ต้นทุนท�งก�รเงิน 57.8 55.6 4.0%
ภ�ษีเงินได้ 1.5 45.1 -96.7%
กำาไรสำาหรับปี 142.5 89.4 59.4%
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 17.7 51.8 -65.8%
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 160.2 141.2 13.5%
กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.53 0.33 59.4%

• ส่วนของผ้ถือหุ้น (shareholders equity) ณสิ้นปี 2554 

เท�่กบั 980.9 ล�้นบ�ท เมือ่เทยีบกบัปกีอ่นทีเ่ท�่กบั 847.7 

ล้�นบ�ท หรือเป็นเพิ่มขึ้นเท่�กับร้อยละ 16 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่�นม�จ�กคว�มพย�ย�มและคว�มเป็นมืออ�ชีพ

ของพนักง�นของบริษัทฯ ทุกๆด้�นท่ีได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นให้กับผลก�ร

ปฏิบัติง�นที่ดี จนทำ�ให้ผลประกอบก�รโดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2554 

นัน้ เปน็ไปดว้ยด ีและเอือ้ใหบ้รษิทัฯ เปน็ทีย่อมรบัของทกุๆฝ�่ยในตล�ด 

แมว้�่จะมอีปุสรรคในชว่งระยะเวล�ทีเ่กดิอทุกภยัครัง้ใหญท่ีผ่�่นม�กต็�ม 

สุดท้�ยน้ีต้องขอกล่�วขอบคุณพนักง�นทุกๆคน และผู้บริห�ร

ทุกๆ ท่�นของบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย ที่ได้ให้คว�มมุ่งมั่นและคว�ม

จริงใจในก�รทำ�ง�นเพื่อบริษัทฯ ม�โดยตลอด อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้น

ทุกๆท�่นที่ได้ให้ไว้ว�งใจและคว�มร่วมมือม�ด้วยดีโดยตลอดด้วย
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Consolidated Statement of Income

Report to the Shareholders

(in Baht – Million) Full Year 2011 Full Year 2010 % change YoY
Sales of goods 1,867.4 1,629.8 14.6%
Interest from installment sales 516.0 449.2 14.9%
Actuarial gains 77.0 -100.0%
Other income 14.5 18.3 -20.8%
TOTAL REVENUES   2,397.9 2,174.3 10.3%
Total Costs of Goods 1,086.0 935.5 16.1%
Total Expenses 1,110.1 1,048.7 5.9%
Finance costs 57.8 55.6 4.0%
Income tax 1.5 45.1 -96.7%
Profit for the year 142.5 89.4 59.4%
Other Net Comprehensive  Income 17.7 51.8 -65.8%
Total Comprehensive income 160.2 141.2 13.5%
EPS (Baht) 0.53 0.33 59.4%

Balance Sheets 
Total assets increased year-on-year by 7%, whereby, 

• installments receivables increased by 19% YoY (to 

Baht 370.2 million), with a total of 143,099 accounts 

as at end December 2011 compared to 140,730 as 

at end 2010.

• net inventories increased by 11% (to Baht 261.6 

million). 

 While as at end 2011 total liabilities saw increases in

• trade payables (totaling Baht 140.5 million compared 

to baht 76.6 million as at end 2010)

• long term debt has reduced to Baht 638 million 

(compared to Baht 729.1 million as at end 2010), 

because of sustained improved and positive net 

operating cash flow, and 

• total shareholders’ equity has increased by 16% 

YoY (to Baht 980.9 million compared to Baht 847.7 

million as at end 2010).

Lastly, as in past years, the efforts and professionalism 

of our employees have invaluably contributed to the overall 

operational performance results as well as reputation of the 

Company in the market place during 2011 - especially during 

the very difficult months of the flood crisis. We therefore would 

like to thank all our staff and other internal stakeholders of 

Singer Thailand for their continued loyalty and commitment; 

and in particular, we also wish to express our deep appreciation 

to our Shareholders for their continued support.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี  ปราโมช
Admiral Mom Luang Usni  Pramoj
ประธานกรรมการ / Chairman of the Board

กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age : 77 ปี / years

วุฒิการศึกษา / Education :
- B.A. (Jurisprudence), Oxford University

- Barrister - at Law, Gray’s Inn, London. U.K.

การอบรม / Director Training Program :
- Director Accreditation Program (DAP)

การถือหุ้นในบริษัท / Company Shareholdings :
76,500 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.03

76,500 Shares = 0.03 %

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ / Year of Directorship :
27 ปี ประธ�นกรรมก�ร : 11 ปี 

Director - 27 years, Chairman of the Board : 11 years

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น / Positions in other Companies :
ปัจจุบัน / Present

- องคมนตรี

- ผู้จัดก�รทรัพย์สินส่วนพระองค์

- ประธ�นกรรมก�ร บริษัท สัมม�กร จำ�กัด (มห�ชน)

- รองประธ�นกรรมก�ร มูลนิธิมห�วชิร�ลงกรณ์

- กรรมก�ร มูลนิธิอ�นันทมหิดล

- Privy Councilor

- Manager - H.M. Private Property (since 1969-Present)

- Chairman, Sammakorn PCL.

- Vice Chairman, The Mahavajiralongkorn Foundation 

- Director, Ananda Mahidol Foundation
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายบุญยง  ตันสกุล
Mr. Boonyong  Tansakul
กรรมการผู้จัดการ / Managing Director

อายุ / Age : 47 ปี / years

วุฒิการศึกษา / Education :
- ปริญญ�ตรี วิศวกรรมไฟฟ�้กำ�ลัง สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี

- Bachelor of Science in Electrical Engineering Degree King Mongkut’s 

Institute of Technology

- Northwestern University Kellogg Graduate School of Management, 

Certificate in Executive Development Program

- Sanno Institute of Management Thai-Japanese Technological Promotion 

Association, Certificate of Introductory Manufacturing Management

การอบรม / Director Training Program :
- Director Accreditation Program (DAP)

- Charter Director Class (CDC)

- TLCA - Executive Development Program (EDP)

การถือหุ้นในบริษัท / Company Shareholdings :
ไม่มี / N/A

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ / Year of Directorship :
4 ปี 8 เดือน / 4 years, 8 Month.

ประสบการณ์ / Work Experience :
ธ.ค.2552 - ปัจจุบัน - กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย

2551 - 2552 - รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย

2550- 2551 - กรรมก�ร, ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด 

    บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย

2547 - 2549 - ผู้จัดก�รประจำ�ประเทศไทย บจ. อิมเมชั่น (ประเทศไทย)

2546 - 2547 - ผู้จัดก�รทั่วไป บจ. ไซเบอร์ดิกส์เทคโนโลยี

2535 - 2546 - ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย และก�รตล�ด บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย

Dec. 2009 - Present - Managing Director, Singer Thailand PCL.

2008 - 2009 - Deputy Managing Director Singer Thailand PCL.

2007 - 2008 - Sales and Marketing Director 

    Singer Thailand PCL.

2004 - 2006 - Country Manager, Imation (Thailand) LTD.

2003 - 2004 - General Manager - Marketing, Sales and Services

    Cyberdict Technology Limited

1992 - 2003 - Sales and Marketing Manager, Singer Thailand PCL
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายอุดม  ชาติยานนท์  
Mr. Udom  Chatiyanonda
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / Chairman of Audit Committee

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Member of Nomination and Remuneration Committee

กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age : 76 ปี / years

วุฒิการศึกษา / Education :

- ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต และ ปริญญ�ตรี พ�ณิชย์ศ�สตร์บัณฑิต 

 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

- Bachelor Degree in Accounting and Bachelor Degree in Commerce

 Thammasat University

การอบรม / Director Training Program :
- Director Certification Program (DCP)

การถือหุ้นในบริษัท / Company Shareholdings :
ไม่มี / N/A

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ / Year of Directorship :
12 ปี / years

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น / Positions in other Companies :
ปัจจุบัน

- ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี่ จำ�กัด (มห�ชน)

- ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท พรีเมียรเอทเทอไพรซ์ จำ�กัด มห�ชน

- กรรมก�ร บริษัท พรีเมียร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

- กรรมก�ร บริษัท นครพิงค์ไนท์บร�ซ่�  จำ�กัด

 2532 - 15 ม.ค. 2542

- กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซล อิเล็คทริค จำ�กัด (มห�ชน)

Present

- Chairman of Audit Committee, Premier Technology PCL. 

- Chairman of Audit Committee, Premier Enterprise PCL.  

- Director, Premier Marketing PCL.

- Director, Nakornping Night Plaza Company Limited

 1989 - Jan 15, 1999

- Managing Director, Sanyo Universal Electric PCL.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายคริสโตเฟอร์  จอห์น  คิง
Mr. Christopher  John King
กรรมการอิสระ / Independent Director

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Chairman of Nomination and Remuneration Committee

กรรมการตรวจสอบ / Member of Audit Committee

อายุ / Age : 67 ปี / years

วุฒิการศึกษา / Education :

- Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK.

- Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore

การอบรม / Director Training Program :
- Director Certification Program (DCP)

การถือหุ้นในบริษัท / Company Shareholdings :
ไม่มี / N/A

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ / Year of Directorship :
 6 ปี / years

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น / Positions in other Companies :
2547 - ปัจจุบัน

- กรรมก�รธน�ค�ร/กรรมก�รอิสระ

- กรรมก�รตรวจสอบ

- กรรมก�รสรรห�, กำ�หนดค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

 ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)

2540 - 2547

- Partners, Linklaters (Thailand) Ltd.

2540 - 2546

- Managing Partners, Linklaters (Thailand) Ltd.

2004 - Present

- Director of the Board/ Independent Director

- Member of Audit Committee

- Member of the Nomination, Remuneration and 

 Corporate Governance Committee

 TMB Bank PCL.

1997 - 2004

- Partners, Linklaters (Thailand) Ltd.

1997 - 2003

- Managing Partners, Linklaters (Thailand) Ltd.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายพิพิธ  พิชัยศรทัต
Mr. Bibit  Bijaisoradat
กรรมการอิสระ / Independent Director

กรรมการตรวจสอบ / Member of Audit Committee

อายุ / Age : 50 ปี / years

วุฒิการศึกษา / Education :
- ปริญญ�ตรี รัฐศ�สตร์บัณฑิต ส�ข�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
- ปริญญ�โท พัฒนศ�สตร์มห�บัณฑิต (บริห�รธุรกิจ) สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
- Bachelor Degree, Political Science in International Relations, 
 Chulalongkorn University
- MBA Business Administration, NIDA

การอบรม / Director Training Program :
- Director Certification Program (DCP) 

- Audit Committee Program (ACP)

- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)

 Thai Institute of Directors (IOD)

- Succession & Effective Lead ship Development (CEO)

การถือหุ้นในบริษัท / Company Shareholdings :
ไม่มี / N/A

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ / Year of Directorship :
2 ปี 9 เดือน / 2 years, 9 Month.

ตำาแหน่งในบริษัทอื่น / Positions in other Companies :
2543 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร, บริษัท มงคลชัย พัฒน� จำ�กัด
2543 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดก�ร, สำ�นักง�นจัดก�รทรัพย์สินส่วนพระองค์
  รองผู้อำ�นวยก�ร, โครงก�รพัฒน�ส่วนพระองค์
2544 - ปัจจุบัน กรรมก�ร, บมจ. สุวรรณช�ด ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
2545 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ, กรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รสรรห�และ
  พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน, บมจ.ไทยประกันภัย
  กรรมก�ร, บมจ. สัมม�กร
2546 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ, บมจ.ระยองเพียวริฟ�ยเออร์
2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร, บริษัท รวมทนุไทย จำ�กัด
  กรรมก�ร, บจ. เพียวสัมม�กร ดีเวลลอปเม้นท์
2000 - Present Managing Director, Mongkolchaipattana, Co., Ltd.
2000 - Present Assistant Manager, H. M. Private Property Office
  Vice Director, H. M. Private Development Projects
  Director, Suvarnachad Co., Ltd.
2001 - Present Independent Director, Audit Committee, 
  Nominating & Remuneration, Thai Insurance PCL
Present Director/Audit Committee, Rayong Purifier Co., Ltd. 
  Director, Ruam Thai Thanu Co., Ltd.
  Director, Pure Summakorn Co., Ltd.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นาย ไพฑูรย์  ศุกร์คณาภรณ์  
Mr. Paitoon  Sukhanaphorn
กรรมการ / Director

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / Controller & Finance Director

อายุ / Age : 54 ปี / years

วุฒิการศึกษา / Education :
- ปริญญ�โท- บริห�รก�รเงิน จุฬ�ลงกรณ์มห�วิท�ย�ลัย
- ปริญญ�ตรี- บัญชีบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
- ปริญญ�ตรี- นิติศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงและสุโขทัยธรรมธิร�ช
- Master Degree in Finance, Chulalongkorn University 
- Bachelor Degree in Cost Accounting, Chulalongkorn University
- Bachelor Degree in Law, Ramkamhaeng University
- Bachelor Degree in Law, Sukhothaithammathirat University 

การอบรม / Director Training Program :
- Director Certification Program (DCP)
- TLCA Executive Development Program (EDP)

การถือหุ้นในบริษัท / Company Shareholdings :
4,000 หุ้น/0.001% / 4,000 shares/0.001%

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ / Year of Directorship :
3 ปี 8 เดือน / 3 years, 8 Month.

ประสบการณ์ / Work Experience :
2551 - ปัจจุบัน กรมก�ร และผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
พ.ค. 2550 - ธ.ค. 2551 รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน
  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
ต.ค. 2548 - เม.ย. 2550 ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ�่ยบัญชีและก�รเงิน
  บริษัท ยูนิไทยชิปย�ร์ดและเอ็นจิเนียริงค์ จำ�กัด 
เม.ย. 2538 - ก.ย. 2548 ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ�่ยก�รเงิน
  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
พ.ค. 2532 - มี.ค. 2538 ผู้ช่วยผู้จัดก�รฝ�่ยบัญชี
  บริษัท ยูนิไทยไลน์จำ�กัด (มห�ชน)
2008 - Present Director, Controller & Finance Director
  Singer Thailand PCL.
May 2007 - 2008 Deputy Controller & Finance Director
  Singer Thailand PCL.
Oct.2005 - Apr.2007 Senior Finance and Accounting Manager 
  Unithai Shipyard & Engineering Ltd.
Apr.1995 - Sep.2005 Senior Finance Manager
  Singer Thailand PCL.
May 1989 - Mar.1995 Assistance Accounting Manager
  Unithai Line PCL.
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายกาวิน จอห์น วอล์คเกอร์  
Mr. Gavin John Walker
กรรมการ / Director

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

Member of Nomination and Remuneration Committee

อายุ / Age : 42 ปี / years

วุฒิการศึกษา / Education :
- Wits University, South Africa, Bachelor of Commerce Degree

- Wits University, South Africa, Bachelor of Accounting Degree

- Chartered Accountant (South Africa)

- Harvard University Graduate School of Business Strategic, 

 Retail Management

- RAU University, South Africa - Diploma 

 ‘Financial Markets & Instruments’ 

การอบรม / Director Training Program :
- ไม่มี / N/A

การถือหุ้นในบริษัท / Company Shareholdings :
1% of Singer Asia Limited

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ / Year of Directorship :
5 ปี / years

ประสบการณ์ / Work Experience :
2006 - Present - Director
  - Member of Nomination and Remuneration Committee
   Singer Thailand PCL.
2005 - Present - President & CEO, Singer Asia Limited
2004 - 2005 - Managing Director, Ashton Chase Group Limited
2002 - 2003 - Managing Director, First Prize Solutions (PTY) Limited
1995 - 2002 - Chief executive (Previously Financial Director)
   Profurn Limited
1995 - 1995 - Marketing Manager, First National Bank Limited
1991 - 1995 - Audit and Corporate Finance, KPMG
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน์
Mr. Tobias Josef  Brown
กรรมการ / Director

อายุ / Age : 49 ปี / years

วุฒิการศึกษา / Education :
- South Eugene High School

- Brandeis University, Waltham, Massachusetts, USA.

การอบรม / Director Training Program :
- ไม่มี / N/A

การถือหุ้นในบริษัท / Company Shareholdings :
ไม่มี / N/A

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ / Year of Directorship :
8 ปี 4 เดือน / 8 years, 4 Month.

ประสบการณ์ / Work Experience :
2003 - Present - Director, Singer Thailand PCL.
Present - Managing Director, UCL Asia Limited
  - A Member of the Council of 
   Foreign Relations,
   UCL Asia Limited 
1991 - Board of Directors, 
   General Oriental Investments
1986 -1990 - Senior Vice President,
   Asia Securities
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คณะผู้บริหาร
Management

1. นายบุญยง ตันสกุล

 Mr. Boonyong Tansakul
 กรรมก�รผู้จัดก�ร

 Managing Director

2. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์

 Mr. Paitoon Sukhanaphorn
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

 Controller & Finance Director

3. นายคณิศร นุชนาฏ

 Mr. Kanisorn Nutchanart
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย

 Sales Director

4. นายสยาม อุฬารวงศ์

 Mr. Siam Uralwong
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสินเชื่อ

 Credit Director

5. นายสมพร กิจทวีสินพูน

 Mr. Somporn Kitthaveesinpoon
 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ด

  Marketing Director

1.3.4. 2. 5.
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คณะผู้บริหาร
Management

ชื่อ/สกุล
Name

ตำาแหน่ง
Position

สัดส่วนการถือ
หุ้น (%)

ณ 31/12/54 
No. of Shares held 
as at 31/12/11

คุณวุฒิทางการศึกษา 
Education

การอบรม
Director 
Training 
Program

ประสบการณ์ทำางาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

Work Experience 5 Years up

น�ยคณิศร  นุชน�ฏ
Mr. Kanisorn Nutchanart
อ�ยุ / Age : 56 ปี / years

ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยข�ย
Sales Director

5,000 หุ้น/ 
0.002%
5,000 share/
0.002%

- ปริญญ�โท ศิลปศ�สตร์
  ส�ข�กฏหม�ยธุรกิจ
  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิท�ย�ลัย
- ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ บัณฑิต 
  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
- ปรญิญ�ตร ีบรหิ�รธรุกจิ 
(เกยีรตนิยิม)

  มห�วทิย�ลยัหอก�รค้�ไทย
- Master of Arts: Economic 
Law,

  Chulalongkorn University
- Bachelor of Laws, 
  Thammasat University
- Bachelor of Business 
Administration (2 nd 
.Class Hons.)/ Marketing, 
University of the Thai 
Chamber of Commerce

ไม่มี
N/A

2554 - ปัจจุบัน
- ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
2552 - 2554
- ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2551 - 2551
- ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2545 - 2551
- ที่ปรึกษ�โครงก�ร บจ. เจอ�ร์ ซินเนอร์จี้
2544 - 2545
- ผูช่้วยกรรมก�รผูจ้ดัก�ร บจ. เพมโก้ อินเตอร์ไลท์
2541 - 2544
- ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ดสินค้�พิเศษ
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
2011 - Present
- Sales Director, Singer Thailand PCL.
2008 - 2011
- Sales and Marketing Director
  Singer Thailand PCL.
July 2008 - Dec. 2008
- Director of Operations, Singer Thailand PCL.
2002 - 2008
- Consultant, JR Synergy Co.,Ltd.
2001 - 2002
- Assistance Managing Director
  Pemco Interlight Co.,Ltd.
1998 - 2001
- Marketing Manager, Singer Thailand PCL.

น�ยสย�ม  อุฬ�รวงศ์
Mr. Siam  Uralwong
อ�ยุ / Age : 44 ปี / years

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยสินเชื่อ
Credit Director

ไม่มี
N/A

- บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รตล�ด
  มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ 
กรุงเทพฯ

- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจระหว่�ง
ประเทศ ส�ข�ธุรกิจระหว่�ง
ประเทศ มห�วิทย�ลัยโนว� 
เซ�ท์อิสเทิร์น มลรัฐ ฟลอริด� 
สหรัฐฯ

- Bachelor of Business 
Administration (B.B.A.) 
Major Marketing , 
Assumption University 
(ABAC)

- Master of International 
Business Administration 
- International Business, 
Nova Southeastern 
University Florida, U.S.A

ไม่มี
N/A

ต.ค. 2551 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
ก.ย. 2549 - ก.ย.2551
- ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
เม.ย.2546 - ส.ค.2549
- ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ด 
  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
ธ.ค. 2542 - มี.ค.2546
- ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
Oct. 2008 - Present
- Credit Director, Singer Thailand PCL.
Sep. 2006 - Sep. 2008
- Business Development Director
  Singer Thailand PCL.
Apr. 2003 - Aug. 2006
- Marketing Director, Singer Thailand PCL.
Dec. 1999 - Mar. 2003
- Marketing Manager, Singer Thailand PCL.

น�ยสมพร กิจทวีสินพูน
Mr. Somporn Kitthaveesinpoon
อ�ยุ / Age : 42 ปี / years

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รตล�ด
Marketing Director

1,000 หุ้น/ 
0.0004%
1,000 share/
0.0004%

- บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รจัดก�ร
ทั่วไป มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ 
กรุงเทพฯ

- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจระหว่�ง
ประเทศ ส�ข�บริห�รธุรกิจ
ระหว่�งประเทศ มห�วิทย�ลัย
เซ�ท์แบงค์ (โดยคว�มร่วมมือ
กับมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ), 
ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ

- Bachelor of Business 
Administration 
(B.B.A.) Major General 
Management, Assumption 
University (ABAC)

- Master of  Science in 
International Business 
Management (in 
collaboration with 
Assumption University), 
London, England

ไม่มี
N/A

ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน
- ผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ด บมจ. ซงิเกอร์
ประเทศไทย
2552 - 2554
- ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
2548-2552
- ผู้จัดก�รผลิตภัณฑ์อ�วุโส บมจ. ซงิเกอร์
ประเทศไทย
2545-2552
- ผู้จัดก�รผลิตภัณฑ์ บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย
July 2011 - Present
- Marketing Director, Singer Thailand PCL.
2009 - 2011
- Marketing Manager, Singer Thailand PCL.
2005-2009
- Senior Product Manager, Singer Thailand PCL.
2002-2005
- Product Manager, Singer Thailand PCL.
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คณะกรรมการ

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปร�โมช ประธ�นกรรมก�ร 

  และกรรมก�รอิสระ

น�ยบุญยง ตันสกุล  กรรมก�รผู้จัดก�ร

น�ยอุดม ช�ติย�นนท์ กรรมก�รอิสระ

น�ยคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมก�รอิสระ

น�ยพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมก�รอิสระ

น�ยโทไบอัส โจเซฟ บร�วน์  กรรมก�ร

น�ยก�วิน จอห์น วอล์คเกอร์  กรรมก�ร

น�ยไพฑูรย์ ศุกร์คณ�ภรณ์ กรรมก�ร

คณะกรรมการตรวจสอบ

น�ยอุดม ช�ติย�นนท์  ประธ�นคณะกรรมก�ร

  ตรวจสอบ

น�ยคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมก�รตรวจสอบ

น�ยพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

น�ยคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง  ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�

  และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

น�ยอุดม ช�ติย�นนท์  กรรมก�รสรรห�

  และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

น�ยก�วิน จอห์น วอล์คเกอร์ กรรมก�รสรรห�

  และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะผู้บริหาร

น�ยบุญยง ตันสกุล กรรมก�รผู้จัดก�ร

น�ยไพฑูรย์ ศุกร์คณ�ภรณ์  ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยบัญชี

  และก�รเงิน

น�ยคณิศร นุชน�ฏ ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยข�ย

น�ยสย�ม อุฬ�รวงศ์  ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยสินเชื่อ

น�ยสมพร กิจทวีสินพูน ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ยก�รตล�ด

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
Board of Directors and Management

Board of Directors

Admiral Mom Luang Usni Pramoj Chairman of the Board 

  and Independent Director

Mr. Boonyong Tansakul Managing Director

Mr. Udom Chatiyanonda Independent Director

Mr. Christopher John King Independent Director

Mr. Bibit Bijaisoradat Independent Director

Mr. Tobias Josef Brown Director

Mr. Gavin John Walker Director

Mr. Paitoon Sukhanaphorn Director

Audit Committee

Mr. Udom Chatiyanonda Chairman of Audit 

  Committee

Mr. Christopher John King Member

Mr. Bibit Bijaisoradat Member

Nomination and Remuneration Committee

Mr. Christopher John King Chairman of Nomination

  and Remuneration Committee

Mr. Udom Chatiyanonda Member

Mr. Gavin John Walker Member

Management

Mr. Boonyong Tansakul Managing Director

Mr. Paitoon Sukhanaphorn Controller & Finance

  Director

Mr. Kanisorn Nutchanart Sales Director

Mr. Siam Uralwong Credit Director

Mr. Somporn Kitthaveesinpoon Marketing Director
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Board of
Directors คณะกรรมการ

Audit
Committee

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Internal
Audit
DEPT.

Manager

ผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

Controller
& Finance
Director

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

HR &
Administration

DEPT.
Manager

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

และบริหาร

Company
Secretary

IR & Public
Communication

Manager

เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร

Managing
Director

กรรมการ
ผู้จัดการ

Sales
Director

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายขาย

Marketing
Director

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายการตลาด

Credit
Director

ผู้อำานวยการ
ฝ่ายสินเชื่อ

Nomination &
Remuneration

Committee

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

แผนผังองค์กร
Organization Chart
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ข้อมูลจำาเพาะของบริษัท
Company Profile

ชื่อ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ทะเบียนเลขที ่0107537000050 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

เลขที่ 72 อ�ค�ร กสท โทรคมน�คม ชั้น 17

ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก 

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท ์: 0-2352 4777 

โทรสาร : 0-2352 4799

ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) : 0-2234-7171

www.singerthai.co.th

ธุรกิจหลัก

 • จำ�หน่�ยเครื่องใช้ไฟฟ�้, จักรเย็บผ�้, ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ

ออนไลน์ และอื่นๆ ภ�ยใต้ก�รข�ยผ่อนชำ�ระ

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกร�คม - 31 ธันว�คม

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ที่ปรึกษ�กฎหม�ยแชนด์เล่อร์และทองเอก จำ�กัด

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

นายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ทุนจดทะเบียน

270,000,000 บ�ท ( หุ้นส�มัญ 270,000,000 หุ้น

มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท )

ทุนชำ�ระแล้ว : 270,000,000 บ�ท

วันที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

28 มิถุน�ยน 2527

Name 

Singer Thailand Public Company Limited

Registration No. 0107537000050

Head Office

72 , CAT Telecom Tower, 17th Floor,

Charoen Krung Road, Bangrak, 

Bangkok 10500

Telephone : (66) 2352 4777 
Fax : (66) 2352 4799
Call Center : 0-2234-7171
www.singerthai.co.th

Main Business

 • Sale on Hire Purchase of Home Appliance, Sewing 

Machine, Air Time Vending Machine and Other 

Products 

Accounting Period

January 1 to December 31

Legal Advisor

Chandler and Thong - Ek Law Offices Ltd.

External Auditor

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

Registrar 

Thailand Securities Depository Company Ltd. 

Registered Capital

Baht 270,000,000 (at 270,000,000 Ordinary Shares with a Par 

Value of Baht 1.00)

Paid-up Capital : Fully paid up at Baht 270,000,000 

Date of Listing on the SET

June 28, 1984
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัจจัยสำาคัญ
Vision Mission Values

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำ�ตล�ดเครือข่�ยข�ยตรงพร้อมบริก�รด้�นสินเชื่อและเช่�ซื้อ

สำ�หรับผู้บริโภคในประเทศ

พันธกิจ
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของมนุษย์ด้วยสินค้�และก�รบริก�รที่ดีมีคุณภ�พ  

ด้วยร�ค�ที่ซื้อห�ได้

คุณค่า
บริษัทฯ ไม่ได้มีเป้�หม�ยเพียงแค่ทำ�กำ�ไรม�กๆ แต่ต้องเป็นบริษัทท่ีมี

ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี และมีคุณค่�ที่ควรรักษ�และใส่ใจ ดังนี้

บุคลากร เร�เชื่อมั่นในพลังของบุคล�กร ซึ่งเป็นกุญแจของคว�ม

สำ�เร็จในก�รดำ�เนนิธรุกจิบรกิ�รของเร� ดงันัน้บคุล�กรของ 

ซงิเกอร์ประเทศไทย จะต้องมีทัง้คว�มสขุและ ภ�คภมูิใจใน

บริษัท รวมทั้งมีโอก�สที่จะก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�น

ลูกค้า เร�มีเป้�หม�ย ที่จะมีลูกค้�ใช้บริก�รของเร�ตลอดชีวิตด้วย

ก�รสร้�งฐ�นลกูค้�ทีมี่คว�มจงรกัภกัด ีสนิค้�คณุภ�พดี ชำ�ระ

เงินที่ตรงเวล� ติดต�มดูแลอย่�งใกล้ชิด และสมำ่�เสมอ

ผู้ถือหุ้น เร�ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่�และคุ้มแก่ก�รลงทุน

คู่ค้า เร�พัฒน�คู่ค้�เพื่อเป็นพันธมิตรให้ก้�วหน้�และเติบโตไป

ด้วยกัน 

คู่แข่ง เร�ยอมรับและให้เกียรติ สำ�หรับคว�มมุ่งม่ันในก�รสร้�ง

มูลค่�ตล�ดร่วมกัน

ชุมชน เร�ดำ�เนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม พร้อมตระหนักถึง

คว�มรับผิดชอบต่อชุมชน 

การสื่อสาร เร�เชือ่มัน่ในประสทิธภิ�พของก�รสือ่ส�รแบบ 2 ท�งภ�ยใน

องค์กร 

ภาวะผู้นำา เร�เชื่อมั่นในประสิทธิผลของภ�วะผู้นำ� ไม่เพียงแต่จะเป็น

ผู้จัดก�รที่ดีเท่�นั้น บุคล�กรทุกระดับ จะต้องมีคว�มมุ่งมั่น

สู่คว�มเป็นผู้นำ�ที่ดีเลิศ

Vision
To be the market leader of direct sales and consumer finance 
in the country.
Mission 
To improve the quality of life of people by offering high quality 
products and service at affordable prices
Values
In order to realize our goal of making Singer Thailand not only 
a highly profitable company but also one of the best managed 
Companies in Thailand, there are common values we must 
share and cherish:
People We believe in our employees, who are 

key success factor in our business. Thus, 
all employees of Singer Thailand must be 
both happy to work for and feel proud of 
the Company with good opportunities for 
career advancement.

Customers It is our goal and also not unusual for Singer 
Thailand to have life time customers purchase 
products from the Company over the years.

 The Company has built this loyal customer 
base by providing good quality products, 
ensuring timely collections and close follow-
up of accounts. It is important that this 
continues in the future and that we maintain 
constant focus on our customers.

Shareholders We provide a reasonable return to our 
shareholders while safeguarding their 
investment.

Partners We develop our suppliers to be partners in 
progress and share our growth with them.

Competitors We respect our competitors and recognize 
their contribution to market value.

Community We conduct our business by conforming to 
the ethics of our Country and share the social 
responsibility of the less fortunate.

Communications  We believe that good and sustained internal 
communication is critical to all our business 
activities. However, this communication 
must be in ‘two-way’ in order to be effective 
- from Management to employees but also 
from employees to the Management.

Leadership We believe in effective leadership. Being a 
good manager is not enough, all Executives, 
Managers  and Supervisors should also aim 
at being great leaders.  

 All great leaders have the following qualities: 
They listen, they communicate well, and they 
give credit to others for their successes and take 
full responsibility for poor results. Great leaders 
also inspire others and they always learn from 
their successes as well as their failures.
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ปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เพื่อเป็นก�รตระหนักถึงคว�มเสี่ยงต่�งๆที่อ�จเกิดขึ้นและ

ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯจึงได้มีก�รกำ�หนดหลักก�ร

และแนวท�งในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุง

กระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้�งม�ตรฐ�นและคว�ม

พร้อมในก�รรองรับคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นได้ในอน�คต ทั้งนี้หลักก�ร

และกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งพร้อมประเภท คว�มเสีย่งทีอ่�จจะเกิด

ขึ้นและส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

 • หลักการในการบริหารความเสี่ยง
บรษิทัฯ มกี�รบรหิ�รคว�มเสีย่งในหล�ยด้�นด้วยกนั ได้แก่ ก�ร

บรหิ�รคว�มเส่ียงด้�นบญัชลีกูหนีเ้ช่�ซือ้ ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด้�นตล�ด 

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติ

ก�ร และก�รบริห�รคว�มเสีย่งด้�นอืน่ๆ เช่น คว�มเสีย่งจ�กภยัธรรมช�ติ 

อันได้แก่ นำ้�ท่วม แผ่นดินไหว สึน�มิ เป็นต้น โดยบริษัทฯยึดหลักก�ร

ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ดังนี้ 

- ก�รมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบในก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของหน่วย

ธุรกิจและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยธุรกิจ ซึ่งดำ�เนิน

ธุรกิจที่ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยง มีหน�้ที่ต้องรับผิดชอบต่อก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยงต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�งต่อเนื่อง เพ่ือให้

ระดบัคว�มเสีย่งทีเ่กดิขึน้ดงักล่�ว มีคว�มเหม�ะสมกบัอตัร�

ผลตอบแทนที่กำ�หนดภ�ยใต้ระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ขณะที่หน่วยง�นสนับสนุน ซึ่งมีหน้�ที่สนับสนุนก�รปฏิบัติ

ง�นให้แก่หน่วยธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยร่วมกันนั้น จะ

รับผิดชอบก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร ซึ่งเกิดขึ้น

จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ

- ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมคว�มเสี่ยงโดยหน่วย

ง�นทีเ่ป็นเอกเทศ โดยกระบวนก�รควบคมุมีคว�มเป็นอสิระ 

และมหีน่วยง�นควบคมุ ทำ�หน้�ทีร่บัผดิชอบในก�รให้คว�ม

เห็นเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นอิสระ

และเชื่อถือได้ รวมทั้งก�รควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ภ�ยใต้

ระดับที่ยอมรับได้

- ก�รมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ชัดเจน โดยคณะ

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์ก�ร จะทำ�หน้�ที่กำ�หนด

นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ภ�ยใต้แนวท�งที่คณะกรรม

ก�รบริษัทฯกำ�หนด

- ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวมคว�มเสี่ยงทุกประเภทท่ีเกิด

ขึ้นจ�กก�รดำ�เนินธุรกรรม โดยก�รบริห�รคว�มเส่ียง ควร

คำ�นงึถงึก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทกุประเภท ซึง่เกดิขึน้ในก�ร

ดำ�เนินธุรกรรม อีกทั้งยังจะต้องครอบคลุมถึงทุกระดับง�น

ภ�ยในองค์กร

- ก�รวดัผลง�นโดยปรบัคว�มเสีย่งของหน่วยธุรกจิ โดยหน่วย

ง�นธรุกจิจะได้รบัก�รประเมนิผลง�น ต�มประสทิธภิ�พของ

ก�รทำ�ง�นที่ปรับด้วยคว�มเสี่ยงแล้ว

 • กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ก�รบริห�รคว�มเส่ียงของบริษัทฯ เป็นไปอย่�งมี

ประสิทธิผล บริษัทฯ จึงมีกระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียง ซึ่งประกอบ

ด้วยขั้นตอนหลักต�่งๆ ดังนี้

- การระบุความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีก�รบ่งช้ีถึงคว�ม

เสี่ยง ทั้งในแง่ของประเภทคว�มเสี่ยง ส�เหตุ และปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับคว�มเส่ียงท้ังท่ีเป็นปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก 

ตลอดจนมีก�รพิจ�รณ� หรือค�ดก�รณ์ถึงคว�มเสี่ยงที่

บริษัทฯ กำ�ลังประสบอยู่ หรือคว�มเส่ียงใหม่ท่ีมีโอก�สจะ

เกิดขึ้นในอน�คต

- การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีก�รนำ�เครื่อง

มือ และวิธีก�รต่�งๆ ที่เหม�ะสม ม�ใช้ประเมินคว�มเสี่ยง 

ซึ่งกระบวนก�รดังกล่�วจะต้องได้รับก�รตรวจสอบ อนุมัติ 

และทบทวน ภ�ยใต้กรอบระยะเวล�ที่เหม�ะสม

- การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมี

ก�รติดต�ม และควบคุมก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยคว�ม

เสีย่ง ระเบยีบปฏบิติัท่ีเกีย่วข้องกบัคว�มเสีย่ง และขอบเขต

ของคว�มเสีย่ง เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบ�ยคว�มเสีย่งและ

ระดบัคว�มเสีย่งที่ได้รบัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รบรษิทัฯโดย

มกี�รตดิต�มและควบคมุคว�มเสีย่งดงักล่�วอย่�งสมำ�่เสมอ

และต่อเนื่อง

- การรายงานความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของก�รร�ยง�นคว�ม

เสีย่งประเภทต่�งๆ อย่�งครอบคลมุ ซึง่จะต้องมคีว�มเหม�ะ

สมและเพียงพอ เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงคว�มสูญเสียท�งก�รเงิน และสนับสนุนให้

หน่วยธรุกจิส�ม�รถดำ�เนนิง�นได้อย่�งต่อเนือ่ง กระบวนก�รบรหิ�รคว�ม

เสี่ยงที่ดี ยังได้รับก�รออกแบบให้คำ�นึงถึงก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�วะ

แวดล้อม ทั้งที่เป็นสภ�วะปกติและสภ�วะวิกฤติด้วย 
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Risk Factors

OVERVIEW OF THE COMPANY’S RISKS  
MANAGEMENT PROGRAMS 

Recognizing the various risks that may occur and have 
an adverse impact on the operations of the Company, Singer 
Thailand had defined its principles and guideline on risks 
management practices as well as on continuously reviewing 
ways to improve its operational procedures, so as to enhance 
both the standards and level of readiness in effectively managing 
possible risks that may occur in the future. 

Therefore, a summary of the Company’s principles 
and guideline relating to risks management practices are given 
below. 

Principles on Risks Management 
The Company has defined various principles in regard 

to managing various types of risks that may occur that include:  
• risks relating to hire purchase installment accounts 

receivables
• risks relating to the electrical appliances market and 

business environment
• risks relating to the liquidity of the Company
• operational risks, and  
• other types of risks

The core principles for risks management by the 
Company are:

• Responsibility and active participation of each 
business unit within the Company regarding the 
management of risks 

• Responsibility for overall risks management 
activities by an independent group within the 
Company

• Having clear policies for the management of risks
• Indentifying all possible risks areas throughout the 

operations of the Company
• Evaluation of each business unit’s performance to 

include criteria on effective risks management 

Risks Management Process
In order that the Company can effectively manage 

all types of possible risks, it has defined the following resiks  
management practices and procedures: 

• Identification of risks : To identify all possible risks 
in terms of types, causes, the internal and external 
factors resulting in their occurrence, and to review 

current as well as other possible future risks that 
may occur. 

• Assessment of risks : Making use of various 
tools and procedures in effectively assessing the 
identified risks, whereby the appropriateness of such 
procedures need to be approved by management as 
well as reviewed on a regular basis.  

• Monitoring the management of risks : The process 
in the actual management of identified risks need 
to be monitored on a continuous basis in terms of 
the established policies, types and levels of risks, 
and means of managing them that have already been 
approved by the Management.     

• Reporting of risks : Comprehensive reporting of the 
various types of identified risks need to be made in 
order to facilitate both effective and efficient means 
of management them. 

Whereby, the overall objective of these processes is to 
avoid any adverse financial impact for the Company as well as to 
enable each business unit to effectively undertake their business 
activities. Further, effective risks management processes need 
to be regularly reviewed to ensure their appropriateness to the 
ever-changing environment - both in normal circumstances as 
well as in times of crisis.  

Types of Risks  
The various types of possible risks for the Company include :
• Risks relating to the market 
Risks in terms of the market involve the overall business 

environment as well as the total revenues and operations of 
the Company, whereby the Company derives its business and 
income from 2 core sources : 

1. The distribution and sales of such products as 
household electrical appliances, sewing machines, 
freezers/coolers, on-line mobile phone air time 
vending machines, and coin-operated drinking 
water vending machines. All these products involve 
intense competition, requiring the application of 
the latest technology in being able to constantly 
come up with innovative new features and offerings 
throughout the respective product’s life cycle. 

 However, given that the Company only distributes 
and sells and does not manufacture these products 
itself, there is no direct threat from technology 
related risks for the Company’s strategies and 
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คว�มเสี่ยงที่อ�จจะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการขาย
คว�มเสี่ยงในด้�นก�รตล�ดและก�รข�ย หม�ยถึง คว�มเสี่ยง

ต่อร�ยได้ หรือก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งร�ยได้หลักม�จ�กองค์

ประกอบ 2 ส่วนที่สำ�คัญได้แก่

1. ก�รจำ�หน่�ยสินค้� ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น 

จักรเย็บผ้� ตู้แช่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ และ 

ตู้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญ ซึ่งสินค้�เหล่�นี้เป็นสินค้�ที่มีก�ร

แข่งขันกันสูงต้องอ�ศัยก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีไปต�ม

วงจรของสินค้�แต่ละชนิดอยู่ตลอดเวล� แต่เนื่องจ�กบ

ริษัทฯเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยไม่ได้เป็นผู้ผลิตดังนั้นคว�มเสี่ยง

ในด้�นเทคโนโลยีจึงไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับกลยุทธ์

ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับ บริษัทฯได้มี

ก�รสืบห�ผู้ผลิตที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รผลิตสินค้�

และบริก�ร แต่ไม่มีช่องท�งก�รจำ�หน่�ยที่บริษัทฯส�ม�รถ

เข้�ไปช่วยเหลือพร้อมทั้งเชิญม�เป็นพันธมิตรท�งก�รค้� 

จึงทำ�ให้สินค้�ของบริษัทฯมีก�รพัฒน�ไปอยู่ตลอดเวล�  

ยิ่งไปกว่�น้ันบริษัทฯได้ มีก�รตั้งสำ�รองสินค้�ล้�สมัยและ

เสื่อมคุณภ�พ เพื่อรองรับคว�มเสี่ยงดังกล่�วบ�งส่วนท่ีจะ

ม�กระทบกับงบก�รเงินของบริษัทฯ 

2. ดอกเบี้ยรับจ�กก�รให้เช่�ซื้อ ซึ่งระบุไว้ในอัตร�คงที่ใน

สัญญ�เช่�ซื้อต�มสภ�วะก�รแข่งขัน และอัตร�ดอกเบี้ยใน

ตล�ด ถงึแม้ว่�อตัร�ดอกเบีย้เงนิกูย้มืของบริษทัจะเป็นอตัร�

ดอกเบีย้ลอยตวั แต่ห�กมีก�รข้ึนอตัร�ดอกเบีย้เงนิกู ้บรษิทั

กจ็ะให้มกี�รพจิ�รณ�ดคูว�มเหม�ะสมก่อนแล้วให้มีก�รปรบั

อัตร�ดอกเบี้ยเช่�ซื้อขึ้นต�มเพื่อเป็นก�รชดเชยผลกระทบ

ของต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงด้านบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ
บัญชีลูกหนี้เช่�ซื้อถือเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รดำ�เนินธุรกิจ 

เพร�ะม�กกว่�ร้อยละ 90 ของก�รข�ยเป็นก�รข�ยแบบเช่�ซื้อ บริษัท

จึงให้คว�มสำ�คญัม�ก เพือ่ลดคว�มเสีย่งทีอ่�จจะเกดิจ�กบญัชลีกูหนีเ้ช่�

ซ้ือ อันได้แก่ก�รเก็บเงินไม่ได้ หนี้สูญ และก�รทุจริตจ�กบัญชีลูกหน้ี 

บริษัทจึงได้กำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆ ในก�รกำ�กับดูแลบัญชีลูกหน้ีอย่�ง

เข้มงวดตัง้แต่ขัน้ตอนของก�รพิจ�รณ�คว�มน่�เชือ่ถอื (Credit Scoring) 

ก�รติดต�ม ก�รประเมินผล ตลอดจนก�รฟ้องร้อง ก�รดำ�เนินคดีต�ม

กฎหม�ยในกรณีผิดนัดชำ�ระหนี้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนของก�รปฏิบัติก�ร 

(Operation) นอกจ�กนั้นบริษัทได้มีก�รจัดตั้งฝ่�ยสินเชื่อและบริห�ร

คว�มเสี่ยง (Credit & Risk Department) แยกเป็นอิสระจ�กก�รข�ย

และก�รเก็บเงินเพ่ือให้ก�รทำ�ง�นสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น สินเชื่อเช่�

ซื้อทั้งหมดจะต้องมีผู้คำ้�ประกันหรือหลักทรัพย์คำ้�ประกัน หลังจ�กที่

บริษัทได้ให้มีก�รตรวจสอบเครดิตของลูกค้�ก่อนท่ีจะมีก�รข�ยแล้วโดย

แผนกอนุมัติเครดิตก่อนข�ย (Credit Control Officers) อันเป็นผล

ทำ�ให้ยอดข�ยของบริษัทลดลงม�ก็ต�ม บริษัทก็ยังคงให้มีก�รตรวจสอบ

เครดติของลกูค้�ก่อนข�ยต่อไป พร้อมทัง้ยงัให้มกี�รขย�ยก�รตรวจสอบ

เครดิตก่อนข�ยเพิม่ขึน้อกีเพือ่ให้ได้บญัชีใหม่ท่ีมคีณุภ�พ และยังให้มกี�ร

พัฒน�ปรบัปรงุฐ�นข้อมลูของลกูค้� และวธิกี�รปฏบิติัก�รด้�นสนิเชือ่ให้

มคีว�มถกูต้องและมปีระสทิธภิ�พม�กยิง่ขึน้ เพือ่ลดคว�มเสยีห�ยทีอ่�จ

จะเกดิจ�กบญัชเีช่�ซือ้ พร้อมทัง้ให้มกี�รต้ังสำ�รองคว�มสญูเสยีทีอ่�จจะ

เกดิจ�กบญัชลีกูหนีอ้ย่�งต่อเนือ่งโดยใช้หลกัคว�มระมดัระวงัโดยให้มีก�ร

ตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญทันทีที่มีก�รข�ยเช�่ซื้อ เพื่อลดคว�มเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นกับงบก�รเงิน

ในด้�นก�รกำ�กบัดแูล นอกจ�กบรษิทัฯ ยงัคงเน้นให้มกี�รปฏบิตัิ

ต�มนโยบ�ยไม่ยอมให้มีก�รทุจริต (Zero Tolerance) ท่ีเริ่มนำ�ม�ใช้

ต้ังแต่ปี 2553 แล้วบรษิทัฯ ยงัได้จดัให้มกี�รทำ�ประกนัภยัพนกัง�นทจุรติ 

(Employee Fidelity Insurance) ขึ้นในเดือนตุล�คม 2554 เพื่อลด

คว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รทุจริตภ�ยในองค์กร อันถือเป็น

ม�ตร�ก�รหนึ่งที่ทำ�ให้กำ�ไรของบริษัทเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงในการผลิต
สินค้�ส ่วนใหญ่ท่ีบริษัทจำ�หน่�ยม�จ�กก�รจ้�งผลิตแบบ OEM 

(Original Equipment Manufacturer) ซึ่งต้องอ�ศัยผู ้ผลิตที่มี

ประสบก�รณ์และคว�มชำ�น�ญในก�รผลิต โดยบริษัทได้ให้มีก�รติดต่อ

กับผู้ผลิตหล�ยร�ยไม่เจ�ะจงเฉพ�ะร�ยใดร�ยหน่ึงในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

เพื่อไม่ให้ก�รผลิตของบริษัทถูกผูกข�ดโดยผู้ผลิตร�ยใดร�ยหนึ่งเท่�นั้น 

อกีทัง้ทำ�ให้เกดิอำ�น�จต่อรองในก�รสัง่ซือ้สนิค้�เพือ่ให้ได้ต้นทนุทีเ่หม�ะ

สมในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทจำ�เป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจ�กก�รกู้

ยมืทัง้จ�กธน�ค�ร สถ�บนัก�รเงนิ ตลอดจนนกัลงทนุสถ�บนั ซึง่มีคว�ม

ไม่แน่นอนเกิดขึ้นต�มสภ�วะของตล�ดเงินและตล�ดทุนท้ังในประเทศ

และต่�งประเทศ ดังนัน้บรษิทัย่อมได้รบัผลกระทบจ�กก�รเปลีย่นแปลง

ปัจจัยความเสี่ยง
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operations. Moreover, the Company has continuous 
sought out those manufacturers who have the 
appropriate manufacturing and services capability 
as well as know-how, but who do not themselves 
have the distribution or sales network that Singer 
Thailand has to offer in both parties becoming viable 
strategic business partners. Therefore, the products 
offered by the Company are continuously being 
developed to include new features and offerings; and 
further the Company also makes provisions to cover 
those products that may possibly become outdated 
or defective, in order to avoid any potential impact 
to its financial status.  

2. Installment payments interest income received 
from hire purchase sales, which is fixed and clearly 
stated in the sales agreements in accordance with 
the applicable competitive environment and market 
rates. However, given that the Company borrows 
money at floating and variable interest rates, the 
Company will continue to review the situation 
as needed, and may decide to adjust the interest 
rates used for hire purchase sales  to appropriately 
compensate for the applicable current higher interest 
rates of its borrowings accordingly.

Risks relating to the hire purchase accounts or 
installments receivables 

Hire purchase installment accounts are a core element 
and the heart of the Company’s operations and business since 
more than 90% of its total sales are made on a hire purchase 
basis. Therefore, the Company gives great importance to this 
aspect of the business, in order to minimize potential risks 
relating to these hire purchase accounts in terms of being unable 
to make payment collections, having delinquent accounts and 
bad debts as well as any possible fraudulent sales or accounts.

The Company has, thus, various measures regarding the 
stringent oversight and management of hire purchase sales and 
accounts - from the use of credit scoring methods in the pre 
selling stage, close monitoring and of payment and collections 
status, continuous reviews of hire purchase accounts, and 
including taking immediate legal action in the event of any 
consecutive non-payments - whereby all these procedures 
are part of the core operations of the Company. Additionally, 
the Company has established a dedicated full time Credit and 
Risks Department that is fully independent from the Sales 

and Collections Departments for the sake of expediency and 
flexibility.  All hire purchase sales require a guarantor or a 
security in the form of some sort of asset.  

While having a comprehensive pre-selling credit check 
process of the prospective hire purchase customers by Credit 
Control Officers of the Company may result in some decrease in 
sales revenues, however the Company still continued with this 
pre-selling procedure and even made them more stringent, so 
that the Company may acquire only the most qualified new hire 
purchase customers as well as good quality installment accounts. 
Furthermore, improvements to the customers’ information and 
database as well as ongoing enhancements to credit control 
procedures have been implemented to make them even more 
appropriate and effective. These actions are taken in order to 
reduce and minimize any potential losses relating to these hire 
purchase accounts, together with continuous provisions in the 
Company’s accounts to cover any possible bad debts and losses 
resulting from delinquent hire purchase accounts, whereby 
possible bad debts provisions are made for all hire purchase 
sales as soon as they are executed.     

In terms of sales management process, as of 2010, the 
Company also has established a strict ‘zero tolerance’ policy 
and associated practices relating to any potential fraudulent 
activities, whereby in October 2011 the Company has put in 
place an ‘employee fidelity insurance’ policy to cover against 
and minimize possible damages or losses resulting from 
any internal fraudulent actions.  This is one reason why the 
Company’s Net Profit has continued to increase.

Risks relating to the manufacture of the products 
The majority of the products sold by the Company 

are manufactured by third parties on an OEM basis, thus 
requiring manufacturers who are well experienced and have the 
appropriate expertise. The Company has several manufacturing 
sources without having to be dependent on any single production 
source. This is in order to avoid being caught in a captive 
manufacturing situation as well as to being able to have more 
bargaining flexibility and achieve the most appropriate products 
cost base for the Company as much as possible. 

Risks relating to the Company’s financial status 
The business of the Company requires the use of 

borrowed funds from various financial institutions and 
commercial banks as well as institutional investors, whereby 
there are always degrees of uncertainties and volatility within 

Risk Factors
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ของสภ�พคล่องท�งก�รเงินและอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้น บริษัท

มีนโยบ�ยก�รกู้ยืมจ�กธน�ค�ร สถ�บันก�รเงิน และนักลงทุนสถ�บัน 

โดยไม่เจ�ะจงกู้จ�กธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงินใดสถ�บันหนึ่งเท่�นั้น 

เพื่อกระจ�ยคว�มเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ 

จ�กสญัญ�ขย�ยระยะเวล�ก�รชำ�ระหนีก้บัเจ้�หนีส้ถ�บนัก�รเงนิ

ทีท่ำ�ขึน้ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิ�ยน 2552 เพ่ือขย�ยระยะเวล�ของเงนิกูแ้ละ

วงเงินเบิกเกินบัญชีทั้งหมดรวม 1,026.2 ล้�นบ�ท ออกไปเป็นระยะ

เวล� 6 ปีโดยเงินกู้งวดสุดท้�ยจะครบกำ�หนดชำ�ระในวันที่ 30 มีน�คม 

2558 ทำ�ให้บริษัทมีสภ�พคล่องในก�รดำ�เนินธุรกิจโดยสังเกตุได้จ�ก

อัตร�ส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) ของบริษัทฯ เท่�กับ 3.8 เท่�  

ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2554 อันประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นเท่�กับ 97.3 

ล้�นบ�ท และเงินกู้ระยะย�วเท่�กับ 638.0 ล้�นบ�ท แต่จ�กสัญญ�

ดังกล่�วอัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทฯจะขึ้นอยู่กับอัตร�ดอกเบี้ยเฉลี่ย

ขั้นตำ่�ของธน�ค�ร (MLR) ซึ่งเป็นอัตร�ดอกเบี้ยลอยตัวที่ถือว่�ยังคงมี

คว�มเสีย่งอยูจ่�กก�รเปลีย่นแปลงขึน้ลงของตล�ดก�รเงนิแต่กย็งัอยู่ใน

ก�รควบคุมของธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทในด้�นของก�รนำ�เข้�สินค้�จ�กต่�งประเทศ โดย

เฉลี่ยมีมูลค่�ไม่เกินร้อยละ 6 ของยอดข�ยของบริษัทซึ่งมีผลกระทบ

เล็กน้อยกับต้นทุนของสินค�้ที่นำ�เข้�อันได้แก่ จักรเย็บผ้� แต่บริษัทฯก็

ส�ม�รถลดผลกระทบดงักล่�วได้จ�กก�รขึน้ร�ค�ข�ย ประกอบกบัก�รลด

อตัร�ภ�ษนีำ�เข้�ของจกัรเยบ็ผ้�จ�กประเทศจนีต�มนโยบ�ยของรฐับ�ลใน

ก�รเปิดก�รค้�เสรี (Free Trade Agreement- FTA) กับประเทศจีน 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำาเนินการของรัฐบาล
ธุรกิจเช่�ซื้อน้ีเป็นธุรกิจที่มีก�รแข่งขันกันสูงม�กทำ�ให้รัฐบ�ล

ให้คว�มสำ�คญัทีจ่ะเข้�ม�ควบคมุ โดยก�รจดัตัง้สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขึ้นม�ดูแลมิให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่�ซื้อ

เอ�เปรยีบผูบ้ริโภคและในขณะเดยีวกนักรมพัฒน�ธรุกจิก�รค้� กระทรวง

พ�ณชิย์ ได้มปีระก�ศให้ธรุกจิให้เช่�ซือ้เครือ่งใช้ไฟฟ้�เป็นธรุกจิทีค่วบคมุ

สัญญ� พ.ศ. 2544 เพื่อนำ�ม�เป็นหลักปฏิบัติในเรื่องก�รกำ�หนดอัตร�

ดอกเบ้ีย ค่�ธรรมเนียมก�รผิดนัดชำ�ระหนี้ หรือค่�ปรับในก�รชำ�ระหน้ี

ล�่ช้� ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดก�รเอ�รัดเอ�เปรียบกับผู้บริโภคได้ ตลอดจนก�ร

ออกกฏหม�ยให้ผู้ประกอบก�รค้�ต้องมีคว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้� 

(Product Liabilities) ต่อผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทจึงได้กำ�หนดแนวท�ง

ก�รปฏบิตัเิกีย่วกบัธรุกจิเช่�ชือ้ของบริษทั ตลอดจนก�รรับประกนัสนิค้�ที่

จำ�หน่�ยให้สอดคล้องกบัแนวท�งทีท่�งร�ชก�รกำ�หนด พร้อมกบัตดิต�ม

ข้อมลูข่�วส�รดังกล่�วตลอดเวล� เพือ่นำ�ม�พฒัน�ปรบัปรงุให้ก�รดำ�เนนิ

ง�นของบรษิทัสอดคล้องกบักฏระเบยีบของรฐับ�ล ดังจะเหน็ได้จ�กก�ร

ทีบ่รษิทัได้รบัประก�ศเกยีรตคิณุจ�ก สคบ. ในด้�นก�รจดัทำ�ฉล�กสนิค้� 

ก�รโฆษณ�สินค้� และสัญญ�เช่�ซื้อที่เป็นธรรมต่อลูกค้� เมื่อวันที่ 21 

มกร�คม 2546 และเมื่อวันที่ 21 กันย�ยน 2550 ต่อเนื่องถึงปี 2551 

ในฐ�นะผู้ประกอบก�รที่พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค เป็นต้น

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
จ�กเหตุก�รณ์อุทกภัย แผ่นดินไหว และสึน�มิ ที่ผ่�นม�จะพบ

ว่� ภยัธรรมช�ติได้เข้�ม�เป็นปัจจยัทีส่ำ�คญัในก�รดำ�เนนิธรุกจิอนัหนึง่ที่ 

บรษิทัฯจะต้องให้คว�มสำ�คญั เพร�ะมนัจะส่งผลให้เกดิคว�มเสยีห�ยกบั

ทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทฯได้ คว�มเสี่ยงนี้เป็นคว�มเสี่ยงที่บริษัทฯ

ไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้ แต่ส�ม�รถลดคว�มเสียห�ยหรือห�ท�งป้องกัน

ได้ด้วยก�รเตรียมพร้อม ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�งพนักง�นทุกคนที่

จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ เพร�ะบริษัทฯได้มีก�รมอบหม�ยให้ผู้

จัดก�รร้�นทำ�ก�รบริห�รร้�นเสมือนหน่ึงเป็นเจ้�ของหรือผู้ประกอบก�ร 

(Entrepreneur) เองที่จะตอ้งปกป้องและดูแลร้�นและทรพัยส์ินภ�ยใน

ร�้นรวมทั้งธุรกิจของบริษัทฯเสมือนหนึ่งเป็นของตนเอง อีกทั้งร�้นของ 

บริษัทฯนั้นตั้งกระจ�ยไปต�มพื้นที่ต�่งๆทั่วประเทศไทย อันถือเป็นก�ร

กระจ�ยคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้น กล่�วคือห�กมีภัยธรรมช�ติเกิดขึ้น

ที่ท้องที่หนึ่ง ร้�นอื่นๆที่อยู่ในท้องที่อื่นก็ยังคงส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจต่อ

ไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ย่ิงไปกว่�น้ันลักษณะของก�รดำ�เนินธุรกิจของ 

บริษัทฯก็อ�ศัยก�รเดินตล�ด (Canvassing) ที่ไม่ได้เป็นก�รข�ยที่ร้�น

เท่�นั้น ภัยธรรมช�ติที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ทำ�ให้ก�รข�ยของร้�นหยุดลงแม้

จะเกิดนำ้�ท่วมท่ีร้�นก็ต�ม ดังได้ปร�กฏแล้วกับเหตุก�รณ์นำ้�ท่วมที่เกิด

ขึ้นในหล�ยจังหวัดในภ�คกล�งและกรุงเทพฯท่ีผ่�นม� แต่ผลก�รข�ย

และก�รเก็บเงินของบริษัทฯก็ยังดำ�เนินต่อไปได้และก็ส�ม�รถฟื้นตัว

กลับม�อยู่ในภ�วะปรกติได้ภ�ยในระยะเวล�สั้นๆ และเพื่อเป็นก�รลด

คว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดกับทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยธรรมช�ติ บริษัทฯ

ก็ยังได้มีก�รโอนคว�มเสี่ยงนี้ด้วยก�รทำ�ประกันภัยที่เรียกว่� All Risk 

กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยด้วย

ความเสี่ยงจากทรัพยากรบุคคล
ทรัพย�กรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่สำ�คัญอีกอย่�งหนึ่งของคว�ม

สำ�เรจ็ของบรษิทั และเป็นสิง่ทีท่ำ�ให้เกดิคว�มเสีย่งต่อก�รดำ�เนนิง�นของ

บรษิทัได้ เช่น ก�รเกษยีณอ�ย ุก�รล�ออก เป็นต้น ทีอ่�จจะมผีลทีท่ำ�ให้

ปัจจัยความเสี่ยง
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both the local and global the financial and capital markets. 
Therefore, the Company is continuously being affected by the 
level of liquidity and interest rates fluctuations within these 
markets, and thus the Company has a policy of not being 
dependent on any one specific source of funds - whether they are 
financial institutions, commercial banks or institutional investors 
- in order to diversify the risks relating to its sources of funds.  

Through the agreements made with financial institutions 
in November 2009 in order to have an extension to the 
repayment of the Company’s overdrafts and loans (totaling 
Baht 1,026.2 million) of 6 years whereby the last repayment 
installment is due on March 30, 2015, the Company has been 
able to achieve a more appropriate level of liquidity in order 
to effectively operate its business. This is evident from the 
Company’s current  ratio of 3.8 as at the end of December 2011, 
which is comprised of Baht 97.3 million in short term loans 
together with long term loans of Baht 638.0 million.  However, 
through the above mentioned agreements relating to the loans 
repayments extension, the Company’s borrowings are based 
the applicable current commercial banks ‘MLR’ interest rate, 
which is a floating rate of interest and thus implies an inherent 
financial risk for the Company in being dependent upon the 
ever-changing environment of the financial and capital markets. 

Further, there is also some risk for the Company relating 
to the applicable foreign exchange rates since it imports some 
of its products from overseas sources – which, on average, 
account for some 6% of its total sales and thus imposes only 
a slight risk on the costs of imported products, namely sewing 
machines. However, the company is able to minimize this risk 
in being able to increase the selling price as well as due to the 
reduction of import duties for sewing machines imported from 
China as a result of the Government’s policy to implement a 
Free Trade Agreement with China 

Risks relating to Government’s regulations and actions 
The hire purchase business is a very competitive 

business, resulting in the Government paying considerable 
attention as well as implementing various controls and 
regulations - such as establishing the Office of The Consumers 
Protection Board to ensure that no hire purchase business 
company takes undue advantage of unknowing consumers. 

At the same time, the Business Development Department 
of the Ministry of Commerce has announced that hire purchase 
sales of electrical appliance is a “controlled business”, 

in y2001 whereby regulations are enforced regarding various 
aspects of the hire purchase agreement which may be potential 
areas for consumers to be taken advantage of, namely : the rate 
of interest charged, fees for overdue payments, and penalties for 
late payments.  Also, these regulations involve hire purchase 
companies being liable for potential product liabilities in regard 
to the quality and safety of the electrical products sold.

Therefore, the Company has defined specific operational 
procedures for its hire purchase sales activities that also include 
products guarantees as well as constant follow-up on the latest 
developments on the part of the Government’s actions in this 
regard, so that the Company can fully comply to all the official 
rules and regulations.

Further, the Company has been recognized and awarded 
various certificates by the Office of The Consumers Protection 
Board - relating to its products labeling, its products advertising 
campaigns, and its hire purchase agreements that are considered 
to be fair and equitable for its customers - on January 21, 2003,  
on  September 21, 2007 and again in 2008 for being a company 
that constantly protects consumer’s rights.

  

Risks relating to the occurrence of natural disasters 
From the recent flood crisis in (Thailand) at the end 

of 2011, earthquakes and tsunami (in Japan and in Thailand), 
natural disasters have now become an important everyday fact 
of life and risk factor in operating a business, to which the 
Company must now start to give more importance since these 
disasters can result in potentially extensive damages to the 
Company’s property and overall operations.  Such risks cannot 
be avoided by the Company, but it can endeavor to minimize 
the potential adverse effects and damages as well as find ways 
to protect itself and its assets as much as possible though being 
fully prepared and through the proactive cooperation of all its 
employees. 

Thus, the Company has assigned all branch Managers 
to look after and manage their outlets and all related assets 
in their responsibility as if they were the owner or a business 
entrepreneur. Further, given that the branches are spread 
out throughout the country, the potential effects from risks 
of occurrence of natural disasters are diversified and thus 
minimized to a certain extent; whereby should a natural disaster 
occur in one area causing damages to branches located there, 
other branches nearby that are unaffected can always continue 
to operate without interruption. 

Risk Factors
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เกิดก�รหยุดชะงักของธุรกิจได้ บริษัทจึงได้ให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�น

ทุกคนและดูแลเอ�ใจใส่ ทุกข์ สุข ของพนักง�นทุกคนเสมือนหนึ่งเป็น

คนในครอบครัวเดยีวกัน พร้อมสนบัสนนุให้ทำ�ง�นต�มตำ�แหน่งทีเ่หม�ะ

สมกบัหน้�ทีค่ว�มส�ม�รถและด้วยก�รฝึกอบรมพนกัง�นทกุระดบัอย่�ง

ต่อเนือ่งสมำ�่เสมอ บริษทัฯได้มีก�รตัง้สำ�รองกองทนุพนกัง�นเกษยีณอ�ยุ 

(Retirement Funds) เพือ่มิให้มีผลกระทบกบังบก�รเงนิเม่ือมีพนกัง�น

เกษียณอ�ยุเกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากการยึดสินค้าคืน
ปกตธิรุกิจเช่�ซ้ือมีคว�มเสีย่งในด้�นก�รยดึสนิค้�คนืและถอืเป็น

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ก�รยึดสินค้�คืนนั้นเป็นคว�มเสี่ยงต่อก�รลด

ลงของยอดข�ยและมีผลทำ�ให้สินค้�คงเหลือมีจำ�นวนม�กก็ต�ม ในอีก

ด้�นหนึ่งก็ถือเป็นก�รชดเชยต่อคว�มเสียห�ยที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�ร

หยุดชำ�ระเงินของลูกค้�ได้ เพร�ะบริษัทยังส�ม�รถนำ�สินค้�เหล่�นั้น

ม�จำ�หน่�ยในตล�ดสินค้�มือสองได้อีกด้วย อันถือเป็นกลยุทธ์ท�งก�ร

ตล�ดอีกรูปแบบหนึ่ง

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

คว�มเส่ียงด้�นปฏบิตักิ�ร หม�ยถงึคว�มเสีย่งเนือ่งจ�กคว�มผดิ

พล�ด หรือคว�มไม่เพยีงพอของกระบวนก�รทำ�ง�น พนกัง�น ระบบง�น 

หรือระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ และเหตุก�รณ์หรือปัจจัยภ�ยนอก ซึ่ง

ทำ�ให้ได้รบัคว�มเสยีห�ยต่อร�ยได้หรอืบญัชเีช่�ซือ้ของบรษิทัทัง้ท�งตรง

และท�งอ้อม

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
คว�มเสี่ยงด�้นปฏิบัติก�รปร�กฏอยู่ในทุก กระบวนก�ร หน่วย

ง�น รวมถึงระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย

ต่อบริษัท ลูกค้� รวมท้ังผู้ถือหุ้น บริษัทเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�ร

บรหิ�รคว�มเสีย่งด้�นปฏบิตักิ�รเสมอม� และได้มนีโยบ�ยให้ดำ�เนนิก�ร

บรหิ�รคว�มเสีย่งด้�นปฏบิตักิ�ร รวมถงึได้มกี�รพฒัน�กรอบก�รบรหิ�ร

คว�มเสีย่งด้�นปฏบิตักิ�รอย่�งต่อเนือ่ง โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ให้ทกุ

หน่วยง�นมกี�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด้�นปฏบิตักิ�รอย่�งเหม�ะสม โดยคำ�นงึ

ถงึก�รควบคมุคว�มเสีย่งและประสทิธิภ�พของกระบวนก�รทำ�ง�น มกี�ร

บรหิ�รคว�มเสีย่งอย่�งเป็นระบบ มมี�ตรฐ�นเดยีวกนั มกี�รประเมนิและ

ป้องกนัคว�มเสีย่งก่อนทีจ่ะเกดิคว�มเสยีห�ย นอกจ�กนี ้ผูบ้รหิ�รระดบั

สูงส�ม�รถเห็นภ�พรวมของคว�มเส่ียง เพ่ือให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมี

ประสิทธิผล ส�ม�รถใช้เป็นข้อมูลในก�รตัดสินใจสำ�หรับธุรกิจ รวมทั้ง

สอดคล้องต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยต�่งๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจ�กนี้ บริษัทได้จัดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงและ

ประสิทธิภ�พของก�รควบคุมคว�มเสี่ยงสำ�หรับธุรกิจใหม่ๆและระบบ

ง�นใหม่ต่�งๆ ทีน่ำ�ม�ใช้ เพือ่ให้มัน่ใจว่�ธรุกจิและระบบง�นใหม่ดงักล่�ว 

มีคว�มเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกระบวนก�รควบคุมที่เหม�ะ

สม ก่อนที่จะเริ่มให้บริก�รแก่ลูกค�้ 

ท้ังน้ีบริษัทยังคงมุ่งท่ีจะพัฒน�ระบบและกระบวนก�รในก�ร

บริห�รคว�มเส่ียงด้�นปฏิบัติก�รตลอดจนเครื่องมือท่ีทันสมัยม�กขึ้น

อย�่งต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง
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Moreover, the Company’s business model involves sales 
representatives going out into the communities and directly 
canvassing prospects and customers rather than making sales 
only from the branch outlets; thus flooding will not significantly 
disrupt the operations of these branches. This was evident from 
the recent flood situation in the central provinces and many 
parts of outer Bangkok; whereby normal levels of sales and 
collections outputs by the Company’s representatives continued 
without any significant disruption or negative impact being 
experienced, and as soon as the floods receded full operations 
resumed almost immediately. Also, in the event of any major 
disaster or business disruption, the Company is able transfer 
the associated risks through its ‘all risks’ insurance coverage 
with the Muang Thai Insurance company. 

 

Risks relating to the human resources of the Company 
Human resources are a critical success factor for the 

Company and thereby is a key risk in regard to the retirement 
or resignation of key employees that may result in some degree 
of disruption to the Company’s operations. The Company, thus, 
gives great importance and value towards all employees through 
looking after their welfare as of they are a member of the same 
family, as well as in supporting them in appointing them to 
positions of responsibilities appropriate to their capabilities and 
in affording continuous training opportunities for employees 
at all levels. Also, the Company has established an Employee 
Retirement Fund so that the financial status of the Company 
is not affected in any significant way when employees reach 
retirement.

Risks relating to repossessing products 
Repossession of products is an unavoidable and inherent 

risk in the hire purchase business, even if it means that sales 
revenue will decrease while inventories will increase. From 
another viewpoint, repossession is an alternative means to 
minimize possible losses from the halting of payments flow 
from delinquent installment accounts, since the Company can 
resell the repossessed goods in the used- merchandise market 
which is another key business strategy. 

Risks relating to the Company’s overall operations 
This relates to the possible mistakes made, to the 

insufficiencies of as well as inefficiencies in the established 
operational procedures and processes or in the information 

technology systems in use, or to the lack of sufficient capability 
on the part of employees, as well as to external events - all of 
which factors may result in both direct and indirect adverse 
effects on the Company’s revenues and installment accounts. 

Guidelines and Procedures on managing operational 
risks

Operational risks are inherent in all operational 
procedures and processes, all business units as well as in the 
information technology systems deployed, all of which aspects 
can result in losses and adverse effects for the Company, its 
customers and its Shareholders.   

The Company has always recognized the importance of 
being able to effectively manage all such business operational 
risks by defining related policies and procedures to be observed 
as well as in implementing continuous training about these 
policies and procedures. The primary objective of these actions 
is to have each and every business unit within the Company 
implement the appropriate and proper management of such 
risks through having in place effective working procedures to 
control these risks together with a systematic risks management 
program of the same standard, with which to assess the relevant 
risks so as to protect them from occurring and thus avoid any 
potential damages. Additionally, senior Management is then 
able to have a good overview of all the possible risks in order 
to effectively manage them through having accurate information 
on hand and being able to make sound business decisions that 
will also fully comply to all the relevant and applicable rules 
and regulations in effect.

Moreover, the Company has a process to evaluate the 
risks and effectiveness of risks managements programs relating 
to any new business activity or operational procedures, so that 
it can be confident that such identified risks relating to any 
new business activities or procedures are at acceptable levels, 
as well as that the measures to manage them are appropriate 
and effective prior to their being introduced to its customers.

Lastly, the Company is committed to continuously 
develop programs and procedures in effectively managing 
identified operational risks and to make use of any latest risk 
management tools available.

Risk Factors
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แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

จ�กก�รประม�ณก�รของกระทรวงก�รคลัง เศรษฐกิจไทยใน

ปี 2554 มีก�รเติบโตเพียงเล็กน้อยโดย GDP เทียบปีต่อปีแล้วมีก�ร

ขย�ยตัวอยู่ระหว่�งร้อยละ -1 ถึง 0.5 ทั้งนี้เนื่องม�จ�กผลกระทบของ

มห�อุทกภัยที่เกิดขึ้นในไตรม�สที่สี่ของปี 2554 ที่ทำ�ให้เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเกิดก�รหดตวัลงเม่ือเทยีบปีต่อปีแล้วเท่�กบัร้อยละ 9 มลูค่�

ก�รส่งออกสนิค้�ขย�ยตวัร้อยละ 17.2 ก�รบริโภคของครวัเรอืนและก�ร

ลงทุนรวมขย�ยตัวร้อยละ 2.5 และ 4.7 ต�มลำ�ดับ ส่วนเงินเฟ้อทั่วไป

อยู่ที่ร้อยละ 3.8 อัตร�ก�รว่�งง�นร้อยละ 0.7 และดุลบัญชีเดินสะพัด

เกินดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP 

ก�รประม�ณก�รแนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2555 ค�ดว่�จะขย�ย

ตัวอยู่ระหว�่งร้อยละ 4.5 - 5.5 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่เศรษฐกิจมีอัตร�

ก�รเพิม่ขึน้เพยีงเล็กน้อย โดยมีแรงกระตุน้จ�กอปุสงค์ทัง้ภ�ยในประเทศ

และต�่งประเทศ เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วค�ดว่�มูลค่�ก�รส่งออกสินค้�

จะขย�ยตัวร้อยละ 17.0 -19.0 ก�รบริโภคของครัวเรือนและก�รลงทุน

รวมขย�ยตัวร้อยละ 4.4 และ 10.3 ต�มลำ�ดับ อัตร�เงินเฟ้อท่ัวไปอยู่

ในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.0 อัตร�ก�รว่�งง�นร้อยละ 0.7 และดุลบัญชีเดิน

สะพัดเกินดลุร้อยละ 1.2 ของ GDP อย่�งไรกต็�มจ�กสถ�นก�รณ์วกิฤต

เศรษฐกจิโลกทีย่งัไม่คลีค่ล�ยประกอบกบัค่�เงนิบ�ททีย่งัคงผนัผวนทำ�ให้

อปุสงค์จ�กต่�งประเทศต่อสนิค้�ส่งออกบ�งอย่�งของประเทศไทยลดลง

อย่�งต่อเน่ืองอันได้แก่ผลติภณัฑ์เสือ้ผ้�และเครือ่งประดบั ส่วนประกอบ

อเิลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองรบัวทิยแุละโทรทศัน์ ทีห่ดตวัร้อยละ 26.5, 9.8 

และ 39.4 ต�มลำ�ดับ 

ภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญ่สุดในรอบหล�ยสิบปีมีผลกระทบอย่�ง

รนุแรงต่อภ�วะเศรษฐกจิและทำ�ให้เศรษฐกจิไทยปี 2554 มีแนวโน้มขย�ย

ตวัได้ตำ�่กว่�ทีค่�ดก�รณ์ไว้ แม้ว่�เศรษฐกจิไทยในช่วง 3 ไตรม�สแรกของ

ปี ขย�ยตวัได้ร้อยละ 3.1 คว�มเสยีห�ยในวงกว้�งและก�รหยดุชะงักของ

กิจกรรมท�งเศรษฐกิจส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยไตรม�สสุดท้�ยมีแนวโน้ม

หดตัว โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมก�รผลิตของ 7 นิคมอุตส�หกรรม จ�ก

จำ�นวน 15 แห่งทัง้ประเทศ และส่งผลกระทบต่อเนือ่งให้ภ�คก�รส่งออก

ในไตรม�สสดุท้�ยมแีนวโน้มลดลง ส่งผลให้กจิกรรมท�งเศรษฐกจิชะลอ

ตัวอันส่งผลกระทบต่อ GDP ในไตรม�สที่สี่ของปี 2554 เปรียบเทียบ

กับปีก่อนลดลงร้อยละ 9

ขณะที่ภ�พรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ค�ดว่�เศรษฐกิจไทย

จะฟื้นตัวในรูปแบบ V-Shape โดยงวด ไตรม�สแรกของปี 2555 จะ

ติดลบต่อเนื่องจ�กงวดไตรม�สสุดท้�ยของปี 2554 เพียงเล็กน้อยร�ว 

0.2% ก่อนจะกลับม�เติบโตอย่�งต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2555 

ซึ่งจะทำ�ให้ GDP Growth ทั้งปีโตร�ว 4.1% เพิ่มขึ้นจ�กประม�ณก�ร

เดิมเล็กน้อยที่ 4.0% เนื่องจ�กฐ�นที่ตำ่�ลง โดยค�ดว่�ตัวจักรสำ�คัญใน

ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2555 น�่จะม�จ�ก ก�รใช้จ่�ย และ ก�ร

ลงทุนของภ�ครัฐเป็นหลัก จ�กเดิมที่เคยค�ดว�่ภ�คเอกชนจะเป็นผู้ขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลัก ทั้งนี้เป็นผลจ�กวิกฤตินำ้�ท่วม กดดันภ�ค

เอกชนโดยตรง ก�รใช้จ่�ยภ�ครฐัจะเตบิโตร�ว 6.9% และก�รลงทนุภ�ค

รัฐเพิ่มขึ้น 4.3% จ�กช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในธุรกิจแบบเช่�ซื้อ มีส่วนแบ่งตล�ดในประเทศอยู่ 2 กลุ่ม

หลักๆ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีฐ�นลูกค�้และลักษณะที่ต�่งกัน

กลุ่มแรกมีผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บจ. จี

อี แคปปิตอล (ประเทศไทย) และ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ ซึ่งผู้

ประกอบก�รแต่ละร�ยน้ัน นอกเหนือจ�กก�รให้บริก�รธุรกิจเช่�ซื้อ

เครือ่งใช้ไฟฟ้�แล้วยงัมบีรกิ�รสนิเชือ่เช่�ซือ้สนิค้�อกีหล�ยประเภท เช่น 

อุปกรณ์สื่อส�ร เครื่องใช้สำ�นักง�น เฟอร์นิเจอร์ รถจักรย�นยนต์ และ

เครื่องดนตรี เป็นต้น

กลุ่มท่ีสองซึ่งจะมุ่งเน้นในด้�นสินค้�ที่มีอ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�น

และสินค้�จำ�พวกเครื่องใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น ปัจจุบันคงมีเพียง บมจ. 

ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่�นั้นที่ยังดำ�เนินธุรกิจก�รข�ย

ตรงแบบเช่�ซือ้ผ่�นท�งร้�นส�ข� และ พนกัง�นข�ย / พนกัง�นเกบ็เงนิ 

จ�กก�รท่ีเครื่องใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�นอันได้แก่ โทรทัศน์ และ 

ตู้เย็น ซึ่งถือเป็นสินค�้ที่มีสัดส่วนก�รครอบครองที่สูง จึงทำ�ให้ก�รเพิ่ม

ยอดข�ยเป็นไปได้ย�ก แต่ผู้บริห�รของบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยกลับ

มองว่�ส�ม�รถที่จะเพิ่มยอดข�ยได้ด้วยก�รนำ�หลักก�รตล�ดของสินค้�

ทดแทน (Replacement Market) โดยอ�ศัยกลยุทธ์ตีแลก (Trade-in) 

สินค้�เครื่องใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�นของลูกค้�ทุกชนิดทุกย่ีห้อม�แลกกับ

สนิค้�เครือ่งใช้ไฟฟ้�ใหม่ของซงิเกอร์พร้อมกบัเงือ่นไขรบัส่วนลดระหว่�ง 

1,000 - 5,000 บ�ทพร้อมทั้งก�รผ่อนสบ�ยๆและก�รบริก�รอย่�งยอด

เย่ียมกับร้�นส�ข�ซิงเกอร์ท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ยของ

บริษัทในก�รขย�ยตล�ดของสินค�้ทุกชนิดที่บริษัทจัดจำ�หน่�ย

จักรเย็บผ้า
สินค้�อุปโภคบริโภคหล�ยประเภทที่ผลิตใช้ในชีวิตประจำ�วัน 

อ�ทิ เสื้อ ก�งเกง กระโปรง กระเป๋� รองเท�้ ผ้�ปูที่นอน ปลอกหมอน 

ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ใช้จกัรเยบ็ผ้�ในก�รผลติทัง้สิน้ จกัรเยบ็ผ้�จงึเป็นสนิค้�

ที่ใช้กนัอย่�งแพร่หล�ย ทัง้ในรปูของธรุกจิขน�ดใหญ่ ขน�ดกล�ง ขน�ด

ย่อม รวมถึง จักรเย็บผ�้ทั่วไปที่สำ�หรับใช้ภ�ยในบ้�น ตล�ดของจักรเย็บ

ผ้�ส�ม�รถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ�้

อุตส�หกรรมที่นำ�ม�ใช้ตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคในเชิงอุตส�หกรรม 

และจักรเย็บผ้�ธรรมด�ที่นำ�ม�ใช้ตัดเย็บภ�ยในครัวเรือน สำ�หรับยี่ห้อ

ท่ีว�งจำ�หน่�ยอย่�งแพร่หล�ยในตล�ดจักรเย็บผ้�ในประเทศไทย ได้แก่ 

ซิงเกอร์ จ�โนเม่ เอลวิร่� บร�เดอร์ และจูกิ ทั้งยังมีจักรเย็บผ�้ร�ค�ถูก

ทีน่ำ�เข้�จ�กประเทศจนีอกีหล�กหล�ยยีห้่อทีเ่ข้�ม�แข่งขนักนัในธรุกจินี้ 

เนื่องจ�กจักรเย็บผ้�เป็นผลิตภัณฑ์ที่คงทนและมีอ�ยุก�รใช้

ง�นย�วน�นพอสมควร ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับก�รใช้ง�นท่ีเหม�ะสมกับจักร

เย็บผ้�แต่ละประเภทด้วย ปัจจุบันตล�ดมีคว�มต้องก�รซื้อจักรเย็บผ้�

ม�กขึ้นเนื่องด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้�ม�ช่วยในก�รพัฒน�
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Industry Trends and Market Dynamics

According to the Ministry of Finance’s estimated/actual 
economic data, the Thai economy achieved only a very marginal 
FY/2011 GDP growth of -1% to 0.5% year-on-year (YoY) due 
to the significant Q4/11 flood induced economic contraction (of 
9% YoY) and total exports growth of 17.2% YoY. Domestic 
consumption and total private investments increased YoY by 
2.5% and 4.7% respectively, while inflation averaged 3.8% 
for the year, unemployment was 0.7%, and Thailand’s current 
account balance showed a surplus of 2.2% of GDP.

For 2012, full year GDP growth is expected to be in 
the range of 4.5 - 5.5% YoY, which is an increase over the 
FY/2011 very marginal economic growth, as a result of being 
driven by local as well as overseas demand for goods and 
exports (which is projected to grow by 17 -19.0% YoY) with 
domestic consumption and total private investments forecasted 
to increase YoY by 4.4% and 10.3% respectively, and inflation 
for this year is projected to average 3.5 - 4.0%. Unemployment 
should remain at 0.7% and Thailand’s current account balance 
is expected to show a surplus of 1.2% of GDP. However, given 
that the global economic crisis has not yet eased and that the 
value of Thai Baht is still fluctuating at a fairly high level 
(versus major foreign currencies), export demand for certain 
Thai goods will still show continued decline - such as clothing 
products and garments, electronic components, and audio and 
VDO appliances which are expected to drop by 26.5% and 
9,8% and 39.4% on a YoY basis respectively. 

The devastating flood crisis at the end of 2011 was the 
worst and most widespread flooding seen for over 50 years, 
and had very significant and considerable impact on the Thai 
economy last year - resulting in the an overall GDP growth that 
was far below the initial very positive expectations, which was 
based on the average GDP growth of 3.1% for the first three 
quarters of 2011. The extensive damages together with the 
disruptions to various economic activities is expected to result 
in a drastic decline in the overall GDP growth for Q4/11. This 
is especially so for the key manufacturing operations, located 
within the key 7 industrial estates (out of the country’s total of 
15) situated in the flood affected area, that had to close down and 
thus critically impacting key export sectors which is expected 
to show a sharp drop in value for the last quarter of last year. 
This unexpected decline in the overall economic activities will 
result in a YoY GDP contraction of 9% for Q4/11. 

Thus, after this negative economic environment, the 
overall economy for 2012 is expected to be a “V shape” 
growth, although Q1/12 will still see a marginal decrease of 

0.2% YoY before the economy will revive sharply to achieve 
projected overall FY/2012 GDP growth of 4.1% YoY (which 
is a slight improvement on the previous forecast of 4.0%) since 
this revival is founded on a low starting base. The key engine to 
drive this steep economic growth will now be both the increased 
in public sector expenditures and infrastructure investments, 
whereas prior growth forecasts were based on assumed private 
sector investments. This is a direct result of the recent flooding 
disaster that had a direct impact on private sector sentiments 
and expenditures. While in order to revive and re-stimulate the 
economy, the public sector is forced to increase expenditures 
and investments for major infrastructure projects, whereby 
both public sector expenditures and investments are expected 
to grow 6.9% and 4.3% compared to the same period last year. 

Electrical Appliances Hire Purchase Business
The hire purchase business in Thailand consists of 2 

major groups of players, each with its own extensive customer 
base and differing characteristics.

The major players in the first group are: GE Capital 
(Thailand) Co. Ltd. and Aeon Thana Sinsap (Thailand) 
Co. Ltd., whereby apart from their core business of offering 
hire purchase sales of electrical home appliances, they also 
have hire purchase facilities for other equipments, such as 
: communications equipments, office equipment, furniture, 
motorcycles and musical instruments. 

The second group concentrates on only offering hire 
purchase sales products that have a long life span and usage, 
such as home appliances; whereby Singer Thailand is the 
only company in this group to have its own direct sales force 
and dedicated collections team working from its widespread 
branch network. 

Given that common household appliances (such as TVs 
and refrigerators) already have a high ownership rate; thus it 
is difficult to achieve increased sales and market penetration. 
However, Singer Thailand’s Management viewed this as an 
good opportunity to proactively deploy a ‘replacement sales’ 
strategy, based on allowing trade-in of all brands of household 
appliances when buying a new appliance from Singer Thailand, 
together with a discount of between Baht 1,000 - 5,000 as well 
as practical hire purchase terms and good after sales services 
from the many Singer branches located throughout the country. 
This is seen as a key element in enabling Singer Thailand to 
achieve its goal of actively expanding its customer base for all 
the various products offerings of the Company. 
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ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้�ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น จนกล�ยเป็นจักรเย็บผ้�

คอมพวิเตอร์ ทีม่รีปูลกัษณ์สวยง�ม ทนัสมัย กะทดัรัด ใช้ง�นง่�ย ส�ม�รถ

ประดษิฐ์ง�นได้หล�กหล�ยเหม�ะกบัยคุสมัยทีเ่ปลีย่นไปทีก่ำ�ลงันยิมง�น

ประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว DIY (Do It Yourself)

การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่สำาคัญ
ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆที่ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นก�รเงินให้

กับผู้บริโภค (Consumer Finance)ที่ไม่ใช่ธน�ค�ร (Non-bank) โดยที่

มีบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นบัตรเครดิต (Credit Card) อันได้แก่ 

American Express (Thai) (AMEX), General Card Services-

GE/, Krungsri Ayuthaya Card (Central cards, Krungsri cards), 

Krungthai Card (KTC), และ Tesco Card Services (Tesco cards) 

ส่วนบริษัทดำ�เนินธุรกิจ Non-bank อันได้แก่ AEON Thailand, 

G.E. CAPITAL (Thailand) , Easy Buy; ซึ่งมุ่งเน้นในก�รทำ�ธุรกิจ

เช่�ซือ้ และสนิเชือ่ส่วนบคุคล (Personal Loan) และSinger Thailand 

(SINGER) ทีมุ่ง่เน้นเฉพ�ะธรุกจิเช่�ซือ้ที่ได้ดำ�เนนิธรุกจิม�ตลอดระยะ

เวล�กว่� 120 ปี 

บริษัทที่เป็น Non-bank ดังกล่�ว อันได้แก่ GE, Aeon, และ 

Easy Buy เป็นบริษัทที่ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดถือหุ้นโดยต่�งช�ติ จะมุ่ง

เน้นธุรกิจท�งข�ยแบบเช่�ซือ้และสนิเชือ่ส่วนบคุคล (Personal Loans) 

กับลูกค้�กลุ่ม AA ที่มีประวัติดีและมีร�ยได้ประจำ�ไม่น้อยกว่� 4,000 

บ�ท ในขณะที่ SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกค้�ที่อยู่ในต่�งจังหวัด 

ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจก�รเกษตรอันถือเป็นกลุ่มฐ�นร�ก บริษัท

เหล่�นีด้ำ�เนินธรุกิจแบบข�ยตรงซึง่นำ�ต้นทนุท�งก�รเงนิพร้อมค่�ใช้จ่�ย

ของก�รให้บริก�รก่อนและหลังก�รข�ยม�รวมอยู่ในอัตร�ที่คิดกับลูกค้�

ก�รแข่งขันของบริษัทในกลุ่มเหล่�นี้จะแตกต่�งกันโดยท่ีบริษัท

ในกลุ่มแรก (AEON, GE Capitalและ Easy Buy) จะแข่งขันกันใน

เรื่องของคว�มรวดเร็วในก�รอนุมัติเครดิต และ อัตร�ดอกเบี้ย บริษัท

ที่มีกลุ่มลูกค้�เป็นเกษตรกรในชนบทจะแข่งกันในเร่ืองของก�รรักษ�

คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับประช�ชนในท้องถิ่น และก�รเสนอบริก�รที่ดีทั้ง

ก่อนก�รข�ยและหลังก�รข�ย ยิ่งไปกว่�นั้นก�รให้บริก�รก�รข�ยตรงท่ี

ให้กับลูกค้�ก็จะต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของลูกค้�โดยก�รนำ�เสนอบริก�ร

และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

กลยุทธ์ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทยและ 
การวิเคราะห์ SWOT

จุดแข็งและโอกาสของบริษัท
- ซิงเกอร์เป็นเครือ่งหม�ยก�รค้�ทีอ่ยูคู่ส่งัคมม�น�นกว่� 120 

ปี ในประเทศไทย มีคว�มเข้มแข็ง ในเรื่องคุณภ�พสินค้� 
คว�มแข็งแรงทนท�น ก�รบริก�รถึงบ้�น และก�รควบคุม
คุณภ�พอย่�งเข้มงวด

- ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้�

ภ�ยในบ้�น

- มีร้�นส�ข�ครอบคลุมทั่วประเทศ

- พนักง�นได้รับก�รฝึกอบรมเป็นอย่�งดีในก�รติดต่อกับ

ลูกค�้

- ทีมผู้บริห�รที่มีประสบก�รณ์

- กลยุทธ์ก�รตล�ดของก�รตีแลก (Trade-in) ที่ถูกนำ�ม�ใช้

ในตล�ดแลกเปลี่ยน (Replacement Market) ของเครื่อง

ใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น

- ไม่มีคู่แข่งขันโดยตรง

- กลุ่มเป้�หม�ยหลักเป็นประช�กรร�กหญ้� กว�่ 70% ของ

ประช�กรประเทศไทยท่ีมักจะถูกปฏิเสธสินเช่ือจ�กระบบ

ปกติ เพร�ะเหตุเพียงไม่มีร�ยได้ประจำ�ที่แน่นอน

- ในพ้ืนที่ชนบทมีผู้ประกอบก�รร�ยเล็กที่ต้องก�รสินเชื่อใน

ก�รซือ้สนิค้�ไปประกอบอ�ชพี ที่ไม่ต้องลงทนุด้วยเงนิก้อน

ใหญ่ในคร�วเดียว

- มีเครือข่�ยก�รจัดจำ�หน่�ยที่ครอบคลุม และสนับสนุนก�ร

ขย�ยตล�ดเข้�สู่กลุ่มผู้ประกอบก�รเชิงพ�ณิชย์ เช่น ร้�น

โชห่วยทั่วประเทศ

- มีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ท่ีผลิตสินค้�คุณภ�พแต่ไม่มีเครือ

ข่�ยในตล�ดชนบท ผลิตสินค้�คุณภ�พ OEM ภ�ยใต้

เครื่องหม�ยก�รค้�ซิงเกอร์ให้อย�่งต่อเนื่องย�วน�น

- ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รท่ีสงูเอือ้ต่อก�รพฒัน�ระบบใหม่ๆ 

ทั้งโปรแกรมสมองกลและสมองคน

- ทุกครัง้ทีเ่กดิภยัธรรมช�ตหิรอืแม้แต่ภยัสงคร�มขึน้กบักลุม่

เป้�หม�ย ซิงเกอร์เป็นผู้เดียวท่ีเข้�ถึงผู้ประสบภัยและ

เยียวย�ได้ทันที

จุดอ่อนและอุปสรรค
- คว�มไม่แน่นอนในปัจจัยท�งเศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะภ�ค

ก�รเกษตร

- โครงสร้�งร�ค�สินค้�เช่�ซื้อที่เป็นรูปแบบก�รข�ยตรงทำ�ให้

ร�ค�สินค้�สูงกว�่ท้องตล�ด

- วัฒนธรรมองค์กรที่หยั่งร�กลึกย�วน�นทำ�ให้ก�รปรับแต่ง

ท�งวัฒนธรรมต้องค่อยเป็นค่อยไป

- สภ�พบังคับของกฎหม�ยทำ�ให้ก�รตรวจสอบเครดิตมี

อุปสรรค

- สภ�วะโลกร้อนทำ�ให้เกิดภูมิอ�ก�ศและภัยธรรมช�ติที่แปร

เปลีย่นอย่�งผดิปกติ เป็นอปุสรรคต่อก�รออกเดินตล�ดต�ม

ฤดูก�ลแบบปกติ

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน
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Sewing Machines
Almost every type of consumer products manufactured 

and used in everyday life (such as: shirts/blouses, trousers, 
skirts, hand bags and cases, shoes, sheets, and pillow cases, 
etc) all involve sewing machines in their production. Therefore, 
sewing machines are widely used in all type of business - 
whether large industrial concerns, and medium or small sized 
enterprises. Further, small general purpose sewing machines 
are used in many, many households.

The sewing machines business consists of 2 major 
segments : industrial sewing machines used in the manufacturing 
of common consumer goods, and general sewing machines used 
in homes. The latter consist of these popular brands: Singer, 
Janome, Elvira, Brother and Juki, together with various low-end 
and inexpensive brands imported from China.

Sewing machines are durable equipment with a long life 
span (depending upon proper use appropriate application for 
the purpose for they were made). The sewing machine market 
is also a growing business; whereby the latest models make use 
of technology to improve their performance and the products 
they can produce, and they are fully computerized as well as 
are well-designed and very compact in size. These models are 
very easy to use and can produce very artistic workmanship, 
suitable for the current popularity in ‘do it yourself’ apparels. 

Major Changes in the Competitive Environment
There are several consumer finance companies currently 

operating in Thailand that are ‘non bank’ organizations, such 
as credit card companies like American Express Thai (AMEX 
cards), General Card Services - GE/Krungsri Ayudhaya (Central 
cards, Krungsri cards), Krung Thai Credit Card (KTC), and 
Tesco Card Services (Tesco cards). While the main non-bank 
consumer finance companies are Aeon Thailand, GE Capital 
Thailand, and Easy Buy; all of whom focus on offering hire 
purchase services for consumer durable goods and household 
appliances) as well as personal loans services. Then there is 
Singer Thailand, which has been operating in Thailand for over 
120 years, and which focuses only on hire purchase sales of 
its in-house products.

The non-bank consumer finance companies such as GE, 
Aeon and Easy Buy are mostly (or all) fully foreign owned, 
offering hire purchase and personal credit services mostly to 
AA customers with a good credit rating and a stable, permanent 
monthly salary of at least Baht 4,000. While, Singer Thailand 
focuses more on those living in the provinces and mostly the 

grass roots agricultural workers or farmers. All these consumer 
credit services undertake direct sales, and will add their 
financing costs as well as those costs relating to pre and post 
sales activities into the overall pricing charged to the consumer. 

The key competitive strategies employed by these 
companies will differ; whereby AEON, GE Capital and Easy 
Buy focus on fast service and credit approval process as well as 
the rate of interest charged. While consumer credit companies 
who have a large customer base comprising of grass roots 
consumers /agricultural workers will focus on establishing good 
and long-lasting customer relationships within each community 
together with efficient pre and post sales services. Additionally, 
direct selling also involves providing services that takes into 
consideration the best benefits for the customers as well as 
being able to offer new and varied products. 

Singer Thailand’ Strategies and SWOT Analysis

Strengths
- The SINGER brand has been in the Thai market for 

over 120 years, and is well-known with a strong 
reputation for products with good and consistent 
quality, durability, long lasting, and in providing 
services direct to the homes of customers.

- Well known and well accepted within the hire 
purchase and consumer finance business.

- Has a widespread network of own branches 
throughout the country.

- Singer sales representative are well-qualified and 
well-trained in providing good customer services,. 

- Has an well-experienced Management team
- Has an effective and well accepted sales and 

marketing strategy, based on offering home 
appliances “trade in” (regardless of brands) within 
the ‘replacement market’ space

- Has NO direct competitive home appliances direct 
selling organization 

- Its core targeted customer group is the grass roots 
population living the upcountry communities (which 
accounts for 70% of the total number of households 
in Thailand) who are often denied consumer credit 
services due to not having a stable and permanent 
source of income. 

- In these local communities, there are many small 
business retailers/operators who need credit to 

Industry Trends and Market Dynamics
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กลยุทธ์
- พัฒน�ผลิตภัณฑ์ ใหม ่ๆ เพื่อขย�ยตล�ดเข ้�สู ่กลุ ่ม

ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�งและขน�ดเล็กให้ม�กขึ้น เช่น 

ร�้นโชห่วย มินิม�ร์ท โรงแรม รีสอร์ต ร้�นอ�ห�รต่�งๆ

- ต่อยอดก�รข�ยเครื่องปรับอ�ก�ศที่มีอัตร�ก�รขย�ยตัวที่สูง 

ด้วยก�รพัฒน�ก�รบริก�รหลังก�รข�ย ก�รติดตั้งแบบมือ

อ�ชีพ และควบคุมก�รอนุมัติสินเชื่ออย่�งรัดกุม

- ก�รกำ�หนดระบบก�รอนุมัติสินเชื่อให้รัดกุมเพื่อทำ�ให้

มั่นใจได้ว่�บริษัทได้บัญชีเช่�ซื้อที่มีคุณภ�พเพื่อจะเพิ่ม

ประสิทธิภ�พในก�รเก็บเงินให้ดีขึ้น

- ขย�ยตล�ดให้ม�กทีส่ดุในช่วงทีย่งัไม่มีคูแ่ข่งขนัในธรุกจิข�ย

ตรงแบบเช�่ซื้อ

- นำ�กลยุทธ์ตีแลก (Trade-in) สำ�หรับสินค้�เครื่องใช้ไฟฟ�้

ภ�ยในบ้�นทกุชนดิทกุยีห้่อที่ไม่มีใครทำ�ม�เสนอให้กบัลกูค้�

ทั่วประเทศ

- เป็นบริษัทเดียวในประเทศที่มีเครือข่�ยครอบคลุมในก�ร

จำ�หน่�ยสินค้�มือสองทั่วประเทศด้วยร�ค�ที่ ย่อมเย�บน

เงื่อนไขของก�รข�ยแบบจ่�ยเงินสดและนำ�สินค้�ไปได้เลย 

(Cash and Carry)

- นำ�กลยุทธ์ก�รข�ยแบบ Telemarketing ผ่�นช่องท�ง 

Singer Call Center เพือ่รองรบัและขย�ยเข้�สูต่ล�ดทีก่�ร

เดินตล�ดข�ยตรงเข้�ไปได้ไม่ทั่วถึง 

- พัฒน�เครื่องตู้เติมเงินมือถือออนไลน์หรือเครื่องจำ�หน่�ย

สินค้� อัตโนมัติเพ่ือผู้ประกอบก�รร�ยเล็กในชนบท ให้ทำ�

ร�ยได้ได้เพิ่มขึ้น สะดวกสบ�ยขึ้น

- พัฒน�และนำ�เสนออุปกรณ์ประหยัดพลังง�นหรือสินค้�

ท่ีเกี่ยวกับก�รใช้พลังง�นท�งเลือกอื่นเพื่อรองรับก�ร

ข�ดแคลนพลังง�นที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต

- รกัษ�สมัพนัธภ�พทีด่กีบักลุม่นกัลงทนุ และสร้�งภ�พลกัษณ์

ที่ดีของบริษัทฯ

- ขย�ยร้�นส�ข�ของบริษัทฯ โดยว�งแผนเปิดร้�นใหม่อย่�ง

น้อย 10 ส�ข�ต่อปี ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่สำ�คัญ มีศักยภ�พ 

และส�ม�รถช่วยลดค�่ใช้จ�่ยในก�รข�ยได้

แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน
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purchase goods that will generate income for their 
business, and thus avoid having to invest a lump 
sum upfront.

- Has a sales and distribution network that effectively 
covers and supports the expansion of its marketing 
activities to the small businesses or retailer shops 
(show huay), located in the local communities 
throughout the country.

- Has reputable strategic business partners who can 
supply, under an OEM arrangements, various quality 
products under the SINGER brand on a sustainable 
basis, but who themselves do not have a distribution 
and sales network into these widespread local 
communities.

- The high operating expenses dictates and facilitates 
innovative business processes and procedures 
(through use of technology as well as in the pepole’s 
minds) 

- Singer is one of the few organizations that can 
immediately access and reach into the widespread 
local communities to offer assistance and relief in 
times of crises or natural disasters. 

Weaknesses and Obstacles
- The uncertainties relating to the economic 

environment - especially within the agricultural 
sector.

- The costs structure specific to direct selling of 
appliances on an installment basis is higher than 
normal market prices.

- The inherent and longstanding corporate culture 
and mindset within Singer is difficult to change, so 
changes must be more on an ‘evolving’ basis rather 
than on an immediate turn around mode. 

- The legal regulations in effect hinders effective 
credit checks and verifications.

-  The ever-changing and often unpredictable climate 
environment and occurrence of natural disasters 
are obstacles to routine and regular field visits (by 
Singer sales and service representatives). 

Strategies 
- Consistently develop new products that will facilitate 

expansion of the business and customer base into 
to the medium and small business operators/retailer 
shops segment - eg: show huay stores, minimarts, 
hostels, small food service outlets.

- Extend the strong sales curve in air conditioners 
sales that has a strong demand potential, through 
innovative after sales services, professional 
installations team, and effective but well-controlled 
credit approval process.

- Having a stringent and effective credit control as well 
as approval processes that will ensure the Company 
will have good quality installments sales customers 
with reliable payments and collections potential. 

- Expand the direct installment sales activities while 
there is still no direct competitor. 

- Continue offering the ‘trade in’ marketing campaign 
for all brands of household appliances. 

- Offering used home appliances at reasonable prices 
with good value - on a ‘cash and carry’ basis.

- Make effective use of ‘telemarketing’ activities 
through the existing Singer Call centre facilities - 
especially to reach those customers that are hard for 
the direct sales teams to effectively access.

- Develop other automated vending machines for other 
products and services - as well as other models of 
the popular on-line mobile phone Airtime vending 
machines, in order to penetrate into the small 
business operators/retailers segment, who will use 
these products to generate income for their business.

- Develop and offer energy savings equipments or 

products as well as equipments relating to the use 

of alternative energy, in anticipation of possible 

energy shortage situations.

- Maintain good business relations with key investor 

groups as well as the sound reputation of the 

Company as a whole.

- Expand the Singer branch network through planning 

to open 10 new branches per year, in order to achieve 

effective market coverage - especially those key 

market areas with good sales potential, which will 

in turn help reduce overall selling expenses. 

Industry Trends and Market Dynamics
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริก� ได้แต่ง

ตั้งบริษัท เคียมฮั่วเฮง จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยจักรเย็บผ้�ซิงเกอร์ใน

ประเทศไทย ต่อม�ในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริก� 

จึงได้ตั้งส�ข�ขึ้นในประเทศไทย ใช้ชื่อว่� บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน 

จำ�กัด วัตถุประสงค์เพื่อจำ�หน่�ยจักรเย็บผ้� และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่

เกีย่วข้องกับจกัรเยบ็ผ้�ทีน่ำ�เข้�ม�จ�กต่�งประเทศ บรษิทัได้รเิริม่นำ�เอ�

บรกิ�รเช่�ซือ้ โดยผ่อนชำ�ระเป็นงวดม�ใช้ครัง้แรกในปี 2468 และบรกิ�ร

ดังกล่�วน้ี ได้กล�ยเป็นลักษณะประจำ�ของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย 

และประเทศต่�งๆ ในเอเซีย นับแต่นั้นม�ตลอดระยะเวล� 50 ปีเศษ 

บริษัทคงจำ�หน่�ยเฉพ�ะจักรเย็บผ้� และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักรเย็บผ้�

เท่�นัน้ จนกระทัง่ปี 2500 บรษิทัจงึได้เริม่จำ�หน่�ยเครือ่งใช้ไฟฟ้�ในครวั

เรือนโดยเริ่มจ�กตู้เย็นเป็นอันดับแรก ต่อม�เมื่อวันที่ 24 พฤศจิก�ยน 

2512 จึงได้มีก�รจดทะเบียนก่อตั้ง “บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จำ�กัด” เป็นบริษัทจำ�กัดภ�ยใต้กฎหม�ยไทย เพื่อเข้�รับช่วงธุรกิจของ 

“บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำ�กัด” ซึ่งหยุดดำ�เนินกิจก�รในระยะ

เวล�ต่อม� โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 60 ล้�นบ�ท ปัจจุบันบริษัท

มีทุนจดทะเบียน 270 ล้�นบ�ท เป็นทุนที่เรียกชำ�ระเต็มมูลค่�หุ้นแล้ว 

270 ล้�นบ�ท และบริษัทได้รับอนุญ�ตให้เข้�เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2527 ในวันที่ 4 มกร�คม 

2537 บรษิทัได้ทำ�ก�รจดทะเบยีนแปรสภ�พเป็น “บรษิทัมห�ชนจำ�กดั” 

ตั้งแต่แรกตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยคว�ม

ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

ของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 24 พฤษภ�คม พ. ศ. 2547 ถือเป็น

ว�ระอันเป็นมห�มงคลอย่�งยิ่ง เมื่อพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรง

พระกรุณ�โปรดเกล�้ฯ พระร�ชท�นตร�ตั้ง (พระครุฑพ�่ห์) ให้ บริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) นับเป็นเกียรติประวัติและเป็น

สิริมงคลสูงสุดแก่บริษัทฯ และพนักง�นทุกท่�น

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) เป็นผู้จำ�หน่�ย

ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหม�ยก�รค้� “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ�้ เครื่องใช้

ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�นต่�งๆ นอกจ�กนีย้งัจำ�หน่�ย ผลติภณัฑ์อืน่ๆ เช่น จ�น

ด�วเทียม เครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�รเกษตร และตู้เติมเงินโทรศัพท์

มือถือออนไลน์ เครื่องกรองและจำ�หน่�ยนำ้�ดื่มแบบหยอดเหรียญเพื่อ

สนองตอบต่อคว�มต้องก�รของลกูค้�ได้อย่�งครอบคลมุและหล�กหล�ย 

ก�รข�ยตรงแบบเช�่ซื้อโดยผ่�นผู้แทนซิงเกอร์ ม�กกว่� 2,000 

คน กระจ�ยต�มส�ข�ม�กกว่� 180 ส�ข�ทั่วประเทศไทย ซึ่งถือว่� 

บริษัทฯ มีโครงข่�ยก�รกระจ�ยสินค้� จักรเย็บผ้� และเครื่องใช้ไฟฟ้�

ภ�ยในบ�้นที่ใหญ่ที่สุด และกว�้งขว�งที่สุดในประเทศไทย

สำ�หรับสินค้�ซิงเกอร์ส�ม�รถแบ่งแยกได้ต�มกลุ่มผลิตภัณฑ์

ดังนี้ :-

ผลิตภัณฑ์ซิงเกอร์ ได้แก่:-
• ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้� เช่น จักรเย็บผ้� เข็มจักร นำ้�มัน

หล่อลืน่อเนกประสงค์ชนดิหยดและแบบสเปรย์พ่น กรรไกร 

เป็นต้น

• ผลติภณัฑ์กลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้�ในครวัเรอืน เช่น ตูเ้ยน็ เครือ่ง

ซักผ้� เต�แก๊ส เครื่องปรับอ�ก�ศ เต�ไมโครเวฟ เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์เชิงพ�ณิชย์ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม 

ตู้แช่ไวน์ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ เครื่องจำ�หน่�ย

นำ้�ดื่มแบบหยอดเหรียญ เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์กลุ่มภ�พและเสียง เช่น โทรทัศน์จอแบน (CRT 

TV) โทรทัศน์ด�วเทียม (TV Satellite) แอลซดีี ทีว ี(LCD 

TV) และแอลอีดี ทีวี ด�วเทียม (LED TV-SAT) เครื่อง

เล่นดีวีดี และเครื่องเสียงสเตอริโอ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่:-
• จ�นด�วเทียม

• สนิค้�เครือ่งมอืท�งก�รเกษตร เช่น เครือ่งสบูนำ�้ เครือ่งยนต์

อเนกประสงค์ เครื่องพ่นย�สะพ�ยหลัง

ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “ซิงเกอร์” บริษัทจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

ทั้งในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อนในรูปแบบก�รข�ยตรง ผ�่นเครือ

ข�่ยร้�น พนักง�นข�ยของบริษัทและผ�่นผู้แทนจำ�หน่�ย ซึ่งกระจ�ยอยู่

ทั่วประเทศ สินค้�ส่วนใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์จำ�หน�่ย บริษัทจะใช้วิธีผลิต

แบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยก�รสั่งให้ผู้

ผลิตภ�ยในประเทศผลิตให้เกือบทั้งหมด 

โครงการผลิตภัณฑ์ใหม ่

บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือ

นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภค ตลอดจน

เทคโนโลยีที่มีคว�มก้�วหน้�ไปอย่�งไม่หยุดยั้ง ในช่วงปีที่ผ่�นม�บริษัท

ได้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตล�ด ได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ

ออนไลน์แบบรับธนบัตรโดยในปีที่ผ่�นม�นั้นประสบคว�มสำ�เร็จเกิน

คว�มค�ดหม�ยจ�กตู้เติมเงินโทรศพัท์มอืถอืออนไลน์แบบหยอดเหรยีญ 
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Business Operation of the Company

Background 

In 1889, Singer Sewing Company from the United 

States of America appointed Kiam Hua Heng Co. Ltd. as the 

distributor for “SINGER” sewing machines in the Kingdom 

of Thailand.  Later in 1905, Singer Sewing Company from the 

United States of America itself established a branch in Thailand 

under the name “Singer Sewing Machine Company Limited”, 

with the objective of selling and distributing imported sewing 

machines and other products related to sewing.

In 1925, the Company initiated and offered a convenient 

installments payment plan to its customers; and this service 

became the prominent identity and an integral part of Singer’s 

business in Thailand as well as in other countries in Asia.  For 

the next 50 years, the Company continued selling only sewing 

machines and related products to its customers until the year 

1957, when it also started selling refrigerators and subsequently 

introduced a full range of electrical home appliances.

On November 24th, 1969, “Singer Thailand Company 

Limited” was established and registered as a Thai company in 

order to taking over all the business activities of “Singer Sewing 

Machine Company Limited”, which later ceased its operations. 

Singer Thailand Company Limited started with a registered 

capital of Baht 60 million, and, at present, it has a registered 

capital of Baht 270 Million, of which Baht 270 Million is 

fully issued and paid-up. Then in 1984, The Company was 

also approved as a listed company on the Stock Exchange of 

Thailand; and on January 4th, 1994 the Company was registered 

as a “public company limited”. Since its establishment and up 

to the present day, the Company has conducted its business with 

honesty, integrity, and responsibility to the Thai society, and has 

contributed to Thailand’s economic development.  May 24th, 

2004 was a most auspicious occasion for the Company in that 

His Royal Majesty the King graciously bestowed the GARUDA 

emblem to Singer Thailand Public Company Limited as a 

Company under the patronage of His Royal Majesty the King. 

This is the highest honor in the Company’s history and also the 

proudest moment for the Company and all of its employees.

Business Operations of the Company and its 
Subsidiaries

• Singer Thailand Public Company Limited

Singer Thailand Public Company Limited (Singer 

Thailand) is the distributor of various products under the 

“Singer” brand and trademark, such as sewing machines, 

electrical home appliances. Additionally, other products and 

equipment are also distributed and sold by the Company, such 

as, satellite dishes, agricultural tools and equipments, coin-

operated online mobile phones air time vending machines, 

coin-operated drinking water filtering and vending machines 

to serve the varied requirements of its customers. 

Direct sales of its products, on a hire purchase basis, are 

made by more than 2,000 Singer sales representatives through 

over 180 branches located in all regions of the country; and 

thus it means that Singer Thailand has the largest and most 

widespread products sales and distribution network for sewing 

machines and various home appliances in Thailand.

Singer products can be categorized in product groups 

as follows:

“Singer” brand products
• Sewing machine products: sewing machines, 

needles, multi-purpose lubricating oil (with drop 

and spray dispensers), scissors, etc.

• Electrical home appliance products: refrigerators, 

washing machines, gas stoves, air conditioners, 

microwave ovens, etc. 

• Electrical appliances products for commercial use: 

freezers, beverage refrigerators and coolers, wine 

coolers/fridges, coin-operated online mobile phones 

air time vending machines, coin-operated drinking 

water filtering and vending machines, 

• Audio and video products : flat-screen television 

(CRT TV), TV satellite , and LCD TV and LED 

TV - SAT, DVD players and stereo sets, etc.

Other products
• TV Satellite dishes

• agricultural tools and equipments

Under the “Singer” brand and trademark, the Company 

sells products both on a cash and hire purchase installment 

basis, with direct sales by its sales representatives through 

its branch network spread throughout the country. Almost all 

of the products distributed and sold by Singer Thailand are 
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ต่อม�เร�จงึต่อยอดด้วยก�รเพ่ิมก�รตดิตัง้เคร่ืองรับธนบตัรเพ่ือเพิม่ร�ยได้

ให้กับลูกค้� ซึ่งผลิตจ�กบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและได้รับก�รยอมรับจ�ก

ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับคว�มนิยมไปทั่วโลก โดยรองรับธนบัตรชนิด 20 

/ 50 และ 100 บ�ท ทุกรุ่น ( รับได้ครั้งละ 1 ฉบับเท่�นั้น ในระบบคืน

เงิน) ซึ่งได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4816 / 4818 จ�กกรมทรัพย์สินท�ง

ปัญญ� กระทรวงพ�ณชิย์ แต่เพียงผูเ้ดยีวรวมถงึยงัรบัประกนักรณเีครือ่ง

ห�ย หรือโจรกรรม (ต�มเงื่อนไขฯ)

สินค�้กลุ่ม LED TV ซึ่ง “ซิงเกอร์” ได้พัฒน�ต่อยอดม�จ�ก

โทรทัศน์ LED ทั่วไปคือ โทรทัศน์ LED SAT หรือแอลอีดีด�วเทียม 

ที่ส�ม�รถรับชมภ�พจ�กสัญญ�ณด�วเทียมได้โดยไม่ต้องซื้อกล่องรับ

สัญญ�ณด�วเทียมเพิ่ม เนื่องจ�กแอลอีดีด�วเทียมรุ่นใหม่นี้ ได้ติดต้ัง

เครื่องรับสัญญ�ณด�วเทียมไว้ในตัวเครื่องโทรทัศน์แล้ว เพียงแค่นำ�ส�ย

สัญญ�ณด�วเทียมเสียบเข้�ด้�นหลังตัวเครื่องก็จะส�ม�รถรับสัญญ�ณ

ภ�พจ�กด�วเทยีมได้ โดยส�ม�รถใช้ได้ทัง้กบัจ�นประเภท C-Band (จ�น

ดำ�) หรือ KU-Band (จ�นทึบ) พร้อมกับคว�มส�ม�รถพิเศษอื่นๆเช่น 

ใช้รีโมทอันเดียวส�ม�รถควบคุมได้ทั้งก�รรับชมช่องทีวีปกติหรือใช้รับ

ชมช่องสัญญ�ณด�วเทียม หรือจะเป็นก�รบันทึกภ�พที่แสดงอยู่ (โหมด 

PVR) โดยก�รกดปุ่มบันทึกภ�พที่รีโมทเพียงปุ่มเดียว เป็นก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์อีกขั้นจ�กท�งซิงเกอร์ 

สินค้�กลุ่มตู้แช่มีก�รวิจัยและพัฒน�อย่�งต่อเนื่องเพื่อสร้�ง

ร�ยได้ให้ผู้ประกอบก�รรวมถึงเพิ่มศักยภ�พในด้�นก�รแข่งขัน โดยได้

มีก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่ม�รองรับ คือ ตู้แช่เบียร์ ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยระบบดิจิตอล ควบคุมได้เที่ยงตรงแม่นยำ� ทำ�คว�มเย็นได้ถึง -8 

องศ�เซลเซียส ซึ่งเย็นจัดจนทำ�ให้เบียร์เป็นวุ้นได้ เป็นนวัตกรรมใน

ก�รช่วยให้ร้�นค้�ใช้เป็นเครื่องมือในก�รเรียกลูกค้� สร้�งร�ยได้อย่�ง

ยั่งยืนให้กับร้�นค้�

ในปีถัดไปบริษัทได้ว�งแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนำ�ออกสู่ตล�ด 

เพื่อตอบสนองนโยบ�ยและกลยุทธ์ที่จะขย�ยธุรกิจเข้�สู่กลุ่มผู้ประกอบ

ก�รร�ยย่อยให้ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะร�้นค้�ปลีก ร้�นโชห่วย ที่มีอยู่จำ�นวน

ม�กทั่วประเทศนับหล�ยแสนร�ย บริษัทมีเป้�หม�ยที่จะยกระดับ 

ผู้ประกอบก�รร�ยย่อยเหล่�นี้ให้มีผลประกอบก�รดีขึ้น และส�ม�รถ

แข่งขันกับผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ได้ โดยก�รสนับสนุนของซิงเกอร์

ช่องทางการขายและกลยุทธ์ในการขยายตลาดสู่ 
ผู้ประกอบการ

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจใหม่จ�กเดิมที่มุ่งเน้นไป

ท่ีกลุ่มลูกค้�ครัวเรือนเป็นหลัก ม�เป็นกลุ่มลูกค�้เชิงพ�ณิชย์ให้ม�กขึ้น 

โดยจะเน้นก�รข�ยสินค้�ให้ลูกค้�นำ�ไปสร้�งอ�ชีพ สร้�งร�ยได้ เพ่ือลด

คว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพ�ลูกค้�ครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว

บริษัทได้หันม�จับกลุ่มลูกค้�ร้�นโชห่วยที่อยู่ ในหมู่บ้�นต่�งๆ 

ทั่วประเทศซึ่งค�ดว่�มีจำ�นวนหล�ยแสนร�ย โดยแต่ละหมู่บ�้นจะมีร�้น

ค้�โชห่วยเฉลี่ย 10-20 ร้�น ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้�หม�ยของบริษัทฯ 

และบริษัทได้ตั้งเป้�หม�ยที่จะเข้�ไปช่วยยกระดับร้�นโชห่วยเหล่�นี้ให้

มีศักยภ�พในก�รแข่งขันเพิ่มม�กขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำ�หน่�ยให้กับลูกค้�กลุ่มนี้ได้แก่ ตู้แช่แข็ง 

ตู้แช่เครื่องด่ืม ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่เบียร์ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ 

เครื่องจำ�หน่�ยนำ้�ด่ืมแบบหยอดเหรียญ และบริษัทจะเพิ่มผลิตภัณฑ์

ในกลุ่มนี้ให้ม�กขึ้นเพื่อรองรับคว�มต้องก�รของตล�ดกลุ่มนี้ในอน�คต

บริษัทย่อย
• บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด 

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำ�กัด ประกอบธุรกิจตัวแทนข�ย

กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันภัย ในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด โดยให้พนักง�นข�ยของบริษัท ซิงเกอร์ 

เฉพ�ะทีม่ีใบอนญุ�ตตวัแทนประกนัชวีติ เป็นผูข้�ยกรมธรรม์ให้แก่ลกูค้� 

• บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 

บริษัท อุตส�หกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเคย

จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นโรงง�นประกอบ จักรเย็บผ้� เต�แก๊ส มอเตอร์จักร 

อุตส�หกรรมเบ� และนำ้�มันจักร เพื่อให้บริษัทซิงเกอร์นำ�ไปจำ�หน่�ย

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศม�โดยตลอดจนถึงกล�งปี 2545 บริษัท

จงึมนีโยบ�ยให้หยดุก�รผลติและก�รประกอบผลติภณัฑ์ดงักล่�วข้�งต้น 

แล้วใช้วิธีนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปจ�กต่�งประเทศโดยตรงแทน ทั้งนี้

เนือ่งจ�กต้นทนุของก�รนำ�เข้�ผลติภณัฑ์สำ�เรจ็รปูตำ�่กว่�ต้นทนุก�รผลติ

และประกอบภ�ยในประเทศ หลังจ�กที่ได้มีก�รหยุดก�รดำ�เนินก�รข้�ง

ต้นม�จนถงึปี 2552 บรษัิท อตุส�หกรรมซงิเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กดัจงึ

เริ่มม�ผลิตนำ้�ดื่มเพื่อจำ�หน่�ย โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด 

(มห�ชน) เป็นลกูค้�หลกั แต่เนือ่งจ�กก�รผลตินำ�้ด่ืมดังกล่�วนัน้ บรษิทั

ต้องประสบกบัผลข�ดทนุจ�กปรมิ�ณก�รผลติที่ไม่คุม้ทนุ พร้อมกบัต้อง

สญูเสยีแรงง�นไปทำ�ก�รผลติ บรษัิทจึงได้ตัดสนิใจหยุดก�รผลตินำ�้ดืม่ดงั

กล่�ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยน 2554 ที่ผ�่นม�

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้� หลังจ�กกล�งปี 2545 บริษัท

ได้เปล่ียนวธิกี�รสัง่ซือ้ ซึง่เดมิบรษิทัใช้วธิกี�รสัง่ซือ้จกัรเยบ็ผ้�จ�กบรษิทั 

อุตส�หกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ม�เป็นก�รสั่งซื้อจักรเย็บผ้�

สำ�เร็จรูปโดยตรงจ�กต่�งประเทศแทน เน่ืองจ�กต้นทุนของก�รนำ�เข้�

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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produced by OEMs (Original Equipment Manufacturers) with 

the majority of them being sourced from within Thailand. 

New Products Programs
The Company realizes the importance of new products 

development or innovation, in order to serve the needs of its 

customers, as well as the on-going advancement of technologies. 

During the past year, the Company launched many new 

products, such as the coin-operated mobile phone air time air 

time vending machines, which was followed by the launch of 

similar air time vending machines that accepted bank notes 

as a means of payment in order to increase the revenues of 

our customers. This latter product, designed and produced by 

the Company are very well known and well accepted in the 

Japanese market as well as all over the world. The vending 

machine accepts Baht 20, 50 and 100 notes (one at a time and 

gives out change), and is the only one to be given a patent 

(No. 4826/4818) by the Intellectual and Patent Office of the 

Ministry of Commerce. It also offers a guarantee against theft 

or robbery (but subject to certain conditions). 

The LED TV products group, which Singer developed 

from general LED TV, includes LED TV SAT  which can 

receive TV signals from satellites without any need  to buy 

an additional set top box, since for this new LED TV SAT a 

satellite signal receiver is already built into the TV set - all that 

needs to done is to plug in the signal receiving cable into the 

socket located at the back of the TV set in  order to receive the 

satellite TV picture/sound signals. It can be used with either 

C Band (black satellite dishes type) or KU band (dense white 

dishes) signals, and it also has other special features,  such as 

the ability to view both normal TCV as well as satellite TV 

by using the same one remote control unit  or the ability to 

record programs being screened (PVR mode) by pressing only 

one button on the remote control. This is a sample of applying 

innovative technology development by Singer.

Through proactive R&D efforts, new products within 

the freezer, refrigerator and cooler products line have also 

been developed and launched to meet specific needs of our 

small retailer customers and therefore, enhancing Singer’s 

competitive edge in the market. For example, our refrigerators 

for beer sales has a digital temperature control unit that can 

accurately achieve and consistently maintain a temperature 

of up to - 8*C, thus keeping the beer at almost an ice-cold 

state. This innovation from Singer enables the small retailer 

customer’s business to have a marketing tool in being able to 

more effectively differentiate his product/services, and thus be 

able to better compete and attract his customers in his market; 

it also enables his business to potentially increase revenues on 

a more sustainable basis.

For the coming year, the Company plans to introduced 

other new products so as to be able to realize its policies and 

strategies of further expanding into the SMEs business operators 

- especially the small retailers shop and corner (‘mom & pop) 

stores, of which there is a significantly large potential customer 

base (many hundreds of thousands) throughout the country. 

The Company aims to assist these numerous small retailers in 

improving (with the support of Singer) their business to such a 

level that they can more effectively compete with the medium 

or larger retailers or the modern trade channels.

Sales Channels and Strategies to Expand
The company has defined a new strategic direction and 

revamped its business model, from focusing on households and 

general consumers as the core customer group to target more 

on the small business customers group, whereby Singer will 

focus more on selling products that the new target customers can 

use in increasing the potential of their businesses and resultant 

revenues. This strategy will also enable Singer to reduce the 

risk in being virtually dependent on only the household and 

consumers.

The Company seeks to capture the small retailer shops 

and corner (‘mom & pop’ - “show huay) stores operating in 

local communities and villages spread throughout the country, 

of which it is estimated that there are several hundred thousands, 

with each village or community having about 10 - 20 such small 

retailer shops, whom Singer plan to help improve operations 

and their level of competitiveness. The core products that the 

Company will sell to these small retailer shops will include 

freezers, refrigerators for drinks and beer, wine coolers/fridges, 

coin-operated online mobile phones air time vending machines, 

as well as coin-operated drinking water filtering and vending 

machines. The company also aims to expand products than can 

be offered to this targeted core customer group so as to better 

meet their specific needs in the future.

Business Operation of the Company
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ผลติภณัฑ์จกัรเยบ็ผ้�สำ�เรจ็รปูตำ�่กว่�ต้นทนุก�รผลติและประกอบภ�ยใน

ประเทศ สนิค้�ทีบ่รษิทัฯ ซือ้จ�กผูผ้ลติจ�กต่�งประเทศมมีลูค่�ประม�ณ

ร้อยละ 5 ของสินค้�ที่ซื้อทั้งหมด

ในส่วนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้� บริษัทสั่งซื้อสินค้�จ�กผู้ผลิตใน

ประเทศในลกัษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer) 

กล่�วคอื ผูผ้ลิตจะผลิตสินค้�ภ�ยใต้เครือ่งหม�ย “ซงิเกอร์” ให้แก่บรษิทั 

โดยผูผ้ลติหลักซึง่ผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น และเครือ่งใช้ไฟฟ้�เชงิ

พ�ณิชย์ให้แก่บริษัทได้แก่:-

1. บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค จำ�กัด (มห�ชน) สินค้�ที่ผลิต 

ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ�้ 

2. บริษัท ซันโย คอมเมอเชี่ยลโซลูชั่น จำ�กัด สินค้�ท่ีผลิต 

ได้แก่ ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม และตู้แช่ไวน์ 

3. บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จำ�กัด สินค้�ที่ผลิต ได้แก่ 

ตู้เย็น เครื่องปรับอ�ก�ศ และเครื่องซักผ้� 

4. บริษัท ช�ร์ปไทย จำ�กัด สินค้�ที่ผลิต ได้แก่ โทรทัศน์ และ

ไมโครเวฟ 

5. บริษัท Changhong Electronics Co., Ltd. สินค้�ที่ผลิต 

ได้แก่ แอลซีดีทีวี และทีวีด�วเทียม

6. บริษัท ลัคกี้เฟลม จำ�กัด สินค้�ที่ผลิตได้แก่ เต�แก๊ส 

7. บริษัท ฮิต�ชิ จำ�กัด สินค้�ที่ผลิต ได้แก่ เครื่องปั๊มนำ้� และ

เครื่องทำ�นำ้�อุ่น

8. บริษทั เอดที ีออนไลน์ ไทยแลนด์ จำ�กดั สนิค้�ทีผ่ลติได้แก่ 

ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์

นอกจ�กสินค้�ที่ข�ยภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� ซิงเกอร์ แล้ว

บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด และประกัน

ภัยจ�ก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัดเพื่อขย�ยตล�ดประกันชีวิต

และประกันภัยเข�้สู่กลุ่มฐ�นลูกค้�ของบริษัทฯให้ม�กขึ้นด้วย

นโยบายและลักษณะการตลาด
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

บริษทัใช้กลยทุธ์ก�รข�ยตรงในระบบเช่�ซือ้ควบคู่ไปกบัก�รข�ย

เงินสด ทั้งนี้ก�รข�ยแบบเช่�ซื้อดำ�เนินไปภ�ยใต้ก�รควบคุมที่รัดกุมโดย

สมำ่�เสมอเพื่อให้มีหนี้เสียน้อยที่สุด สินค้�ที่บริษัทจำ�หน่�ยเป็นสินค�้ที่มี

คุณภ�พเท่�เทียมกับสินค้�ของผู้ผลิตร�ยอื่นๆ ร�ค�จำ�หน่�ยเงินสดของ

สินค้�ใกล้เคียงกับสินค้�ยี่ห้ออื่น โดยกลุ่มลูกค้�ของบริษัทฯ เป็นลูกค�้

ในกลุ่มประช�ชนต�มต่�งจังหวัด โดยบริษัทฯ ได้แบ่งระบบก�รข�ยของ

บริษัท แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบก�รข�ยตรง 

2. ระบบข�ยส่ง เป็นก�รข�ยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ย ตลอดจน

ช่องท�งก�รข�ยต่�งประเทศโดยเฉพ�ะประเทศเพื่อนบ้�น 

เช่น ล�ว กัมพูช� ตลอดจนก�รข�ยแบบ Group Sales 

และผ�่นเครือข่�ย Internet โดยเน้นสินค�้จักรเย็บผ้�และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครื่องใช้ไฟฟ�้ขน�ดเล็กภ�ยในบ้�น

ท�งด้�นกลยทุธ์สำ�หรบัผลติภณัฑ์ในกลุม่สนิค้�หลกั เช่น เครือ่ง

ใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น โดยเฉพ�ะเครือ่งใช้ไฟฟ้�ประเภทตู้เย็น และโทรทศัน์ 

ซึง่มอีตัร�ก�รครอบครองสงู และตล�ดมอีตัร�ก�รเติบโตน้อย บรษิทัได้

ใช้กลยุทธ์ในก�รเทิร์น เครือ่งใช้ไฟฟ้�เก่�ทุกประเภท ทุกย่ีห้อ เพือ่ขย�ย

ตล�ดและเพิม่ยอดก�รข�ยให้สูงขึน้ ซึง่กลยุทธ์น้ีบรษัิทยังได้ครอบคลมุไป

ถึงเครือ่งใช้ไฟฟ้�เกือบทุกประเภทอีกด้วย เช่น เครือ่งซกัผ้� ตู้แช่ ตูแ้ช่แขง็ 

หรอืเต�แก๊ส ประกอบกับก�รออกผลติภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของลกูค้� และปรบัปรงุคณุภ�พของสนิค้�ให้ดขีึน้ และนอกจ�ก

นีบ้รษิทัยงัได้นำ�สนิค้�ใหม่ๆ เพือ่ขย�ยตล�ดให้ครอบคลมุกลุม่เป้�หม�ยให้

ม�กขึน้อีกด้วย เช่น จ�นด�วเทียม หรอืเครือ่งคอมพวิเตอร์ เพือ่ให้เป็นไป

ต�มสโลแกนของบรษัิทท่ีว่� “คว�มสุขทุกส่ิงเป็นจรงิท่ีซงิเกอร์”

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย 
บริษัทดำ�เนินก�รข�ยตรงเป็นหลัก ม�กกว่�ร้อยละ 95 ของ

ยอดข�ยเป็นก�รข�ยตรงทั้งหมด และม�กกว�่ร้อยละ 90 ของยอดข�ย

เป็นก�รข�ยแบบเช่�ซื้อ บริษัทข�ยสินค�้ผ่�นร้�นส�ข�ของบริษัท ซึ่งมี

จำ�นวนกว�่ 180 ส�ข�ทั่วประเทศ มีพนักง�นข�ยประม�ณ 2,000 คน 

บริษัทมีก�รฝึกอบรมพนักง�นข�ยให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในผลิตภัณฑ์

เป็นอย่�งดี ซึ่งพนักง�นข�ยเหล่�นี้เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขย�ยก�ร

ตล�ดของบริษัท 

สำ�หรับก�รควบคุมคุณภ�พของบัญชีเช่�ซื้อ บริษัทมีก�รตรวจ

สอบทั้งก่อนและภ�ยหลังก�รข�ย โดยจัดให้มีศูนย์พิจ�รณ�สินเชื่อ 

(Credit Control Office) ทั้งหมด 10 ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบ

และอนุมัติสินเช่ือลูกค้�ก่อนก�รข�ย ท้ังน้ีก�รพิจ�รณ�สินเช่ือลูกค้�นั้น

จะพิจ�รณ�ทั้งจ�กฐ�นข้อมูลภ�ยในบริษัทฯ และตรวจสอบกับบริษัท

ข้อมูลเครดิตแห่งช�ติ จำ�กัด (National Credit Bureau) และก�รตรวจ

สอบภ�ยหลังก�รข�ยน้ันผู้ตรวจสอบบัญชี (Account Checker) จะ

ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้ตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รเช่�ซื้อว่�มีก�รข�ยสินค้�

ให้แก่ผู้เช่�ซื้อในร�ค�ท่ีแจ้งแก่บริษัทจริง โดยมีก�รออกเย่ียมผู้เช่�ซื้อ

ถึงบ้�น ปัจจุบันบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีกว่� 100 คน ทำ�ก�รตรวจ

สอบบัญชีเช่�ซื้อท่ัวประเทศ นอกจ�กน้ีท่ีสำ�นักง�นใหญ่ยังมีหน่วยง�น

ควบคุมก�รปฏิบัติง�นของ ผู้ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบคว�มถูก

ต้องของสัญญ�เช่�ซื้อ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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Subsidiary Companies
• Singer (Broker) Limited 

Singer (Broker) Limited is an authorized sales channel 

for life insurance products and is currently the appointed dealer 

for Muang Thai Life Insurance Co., Ltd. Only Singer Thailand 

Public Company Limited employees with an authorized life 

insurance agent permit are assigned to sell life insurance 

products to customers.

• Singer Industries (Thailand) Limited

Singer Industries (Thailand) Limited was established to 

serve as an assembly facility for sewing machines, gas stoves, 

light industrial motors and multi-purpose lubricating oil for 

Singer Thailand  pcl. to distributed and sell these products in 

Thailand as well as to several other neighboring countries till 

2002, when it was decided that the Company should 

ceased manufacturing and assembly of the above products, and 

switching to lower cost imported products because of a more 

competitive cost structure on the part of imported products that 

was lower than that from our own manufacturing Subsidiary. 

However, in 2009, Singer Industries (Thailand) Limited 

started to produce drinking water for distribution to Singer 

Thailand pcl. as its main customer. However, as a result of the 

continuing losses from this drinking water production due to 

the lower production volume together with the loss of labor to 

other manufacturers, the Company, therefore, decided to close 

down the production activity as at November 2011.

Product Procurement
Since 2002, the sourcing of sewing machines changed 

from its local Singer Industries (Thailand) Limited assembly 

Company to importing completely built up units because of 

better costs. Products purchased from overseas manufacturers 

account for approximately 5% of the Company’s, total 

purchases. 

As for electrical products, the Company purchases them 

from local manufacturers in the form of Original Equipment 

Manufacturers. These manufacturers producing these electrical 

home appliance products and commercial products under 

SINGER trademark and brand name for the Company are as 

follows:

1. Haier Electric Public Company Limited - for 

refrigerators and washing machines

2. Sanyo Commercial Solution Company Limited - 

for freezers, as well as beverage and wine coolers/

fridges.

3. Thai Sumsung Electronics Company Limited - 

for refrigerators, air conditioners, and washing 

machines.

4. Sharp Thai Company Limited  - for television sets 

and microwave ovens.

5. Changhong Electronics Co., Ltd. - for LCD and TV 

Sattellite.

6. Lucky Flame Company Limited - for gas stoves.

7. Hitachi Company Limited - for water pumps and 

hot water heaters.

8. ADT Online (Thailand) Co., Ltd. - for Airtime 

Vending Machines.

 Apart from these products under the SINGER 

trademark, the Company also cooperates with both Muang 

Thai Life Insurance and Muang Thai Insurance in expanding 

the life insurance and non-life insurance markets into more of 

the Company’s existing customer base.

Marketing Policy and Competitive Strategy
The Company uses direct selling as the main distribution 

channel dealing in both cash and hire purchase under very 

strict control and monitoring to ensure minimum bad debts. 

The company’s products are as reliable and trustworthy as 

products from other conventional manufacturers. The retail 

price tags are also in the same levels with products from other 

manufacturers. However, the Company’s target customers are 

those in the provinces and rural areas, who are buying from 

SINGER through the 2 following channels:

1. Singer Direct - a direct selling network. 

2. Wholesale System - This is the sales via authorized 

dealers as well as the export channel especially 

through neighboring countries such as Laos People’s 

Democratic Republic and Cambodia as well as 

group sales, and through the internet channels 

with emphasis on the sewing machines and its 

accessories, as well as small home appliances.

The strategy used for the main products under the 

electrical home appliance category such as refrigerators and 

television sets, whose ownership ratio is high and growth is very 

Business Operation of the Company
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริษัทฯ เลือกใช้ IFS Application ซึ่งเป็นระบบ ERP - 

Enterprise Resource Planning เพื่อช่วยในก�รจัดก�รและก�ร

บริห�รง�นของบริษัทฯ โดยได้นำ�โซลูชั่นต่�งๆ ของ IFS Application 

ม�ใช้ในองค์กร อ�ทิเช่น ระบบบริห�รง�นบัญชีและก�รเงิน ระบบ

เช่�ซ้ือ ระบบควบคุมสินค้�คงคลัง ระบบก�รจัดก�รก�รให้บริก�รและ

ระบบเพิ่มประสิทธิผลท�งธุรกิจ บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�

ระบบส�รสนเทศเพือ่ให้มรีะบบข้อมลูซึง่เชือ่มโยงถงึกนัได้อย่�งสมบรูณ์

แบบ รวมถึงระบบที่ใช้ในก�รวัดผล ประเมินผลก�รทำ�ง�นต่�งๆ ซึ่งจะ

ครอบคลุมถึงก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจในทุกๆ ด้�น เพื่อช่วยให้องค์กร

บรรลุถึงเป้�หม�ยก�รเติบโตท�งธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 

สำ�หรับระบบเช่�ซื้อ ซึ่งเป็นระบบก�รทำ�ง�นหลักท่ีร้�นส�ข�

ซิงเกอร์ทั่วประเทศใช้ในก�รบริห�รง�นของร้�นส�ข�นั้น ได้ดำ�เนินก�ร

ติดตั้งระบบและใช้ง�นครบทุกร�้นส�ข�แล้ว นอกจ�กนี้ บริษัทฯ กำ�ลัง

ดำ�เนินก�รติดตั้งระบบ Back Office ซึ่งประกอบด้วย ระบบจัดซื้อ 

ระบบสนิค้�คงคลงั ระบบบญัชแีละก�รเงินทีส่ำ�นกัง�นกล�ง เพือ่ช่วยใน

ก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด โดยก�รติดตั้งระบบ

จัดซื้อ ระบบสินค�้ค้�คงคลังได้ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จในปี 2554 สำ�หรับ

ระบบบัญชีและก�รเงินนั้น ได้เริ่มดำ�เนินก�รในปี 2554 และค�ดว่�จะ

ส�ม�รถติดตั้งแล้วเสร็จกล�งปี 2555 ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ มีฐ�นข้อมูลที่

แข็งแกร่ง เพ่ือใช้ในก�รบริห�รจัดก�รได้ทุกสถ�นก�รณ์ ท้ังยังส�ม�รถ

ตอบสนองคว�มต้องก�รใหม่ๆ ท�งธุรกิจได้อย�่งครบถ้วนสมบูรณ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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small, focuses on the trade-in and replacement sale campaign 

- regardless of brands, in order to maximize replacement 

penetration, which trade -in campaign will also be used for 

other products well as such as washing machines, coolers, 

freezers and gas stoves.  In addition, to this strategic focus 

on the ‘trade-ins sales campaign, further introduction of other 

new products (such as, satellite dish and personal computers) 

to meet the needs of customers as well as to improve their 

quality of life will help expand Singer’s market positioning as 

well as will add to the reality of the slogan “Happiness in all 

things becomes a reality with SINGER”.

Distribution Channel Strategies
95% of the Company’s gross sales are generated through 

the direct selling channel and over 90 percent of the Company’s 

gross sales are from hire purchase customers. The Company 

distributes products through its branches and at present, there 

are more than 180 branches nationwide and around 2,000 sales 

agents under the current operation. The sales personnel have 

undergone necessary training to understand the products and 

they are the pivotal force behind the Company’s expansion. 

As for the quality control of hire purchase accounts, 

the Company conducts both pre- and post-sales checks 

through Credit Control Office at 10 locations. These centers 

are inspecting and approving credit to customers based on the 

information in hand and at the National Credit Bureau. Account 

checker will handle the after-sales inspection by looking into 

sales transparency and visiting customers at their homes. 

At present, there are over 100 account checkers operating 

nationwide whose actions are also monitored closely by the 

headquarters.  

Information Technology Systems Development
The Company has selected IFS Application as an 

Enterprise Resource Planning tool to manage its core business 

functions, with many modules in the IFS Application system 

being customized for Singer Thailand such as, Accounting and 

Finance Management, Hire Purchase, Inventory Management 

& Logistics, Service Center Management, and Business 

Performance Improvement. The Company is also committed 

to develop a completely interlinked information systems, 

including the key performance indicators assessment and 

measuring systems in order to facilitate the Company to growth 

its business faster and more efficiently as well as on a more 

sustainable basis. 

The hire purchase system, which is the main 

administrative system for SINGER branches nationwide, has 

been completely installed and is operating in all branches. 

Moreover, the Company is in the process of  implementing its 

new “Back Office” system which is located at the Company’s  

head office - consisting of the purchasing and inventory 

management modules which was completed and installed in 

2011,  while the finance and accounting modules that was 

initiated in 2010 and should be completely installed by mid-

2012 -  will enable the Company to have a solid database, with 

which it can use to more effectively and efficiently manage 

and operate its business and be able to meet any new business 

management systems requirements by the company in a more 

comprehensive way.

Business Operation of the Company
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รายการระหว่างกัน

ร�ยก�รที่สำ�คัญกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ดังที่แสดงในงบก�ร

เงินของบริษัท ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินหัวข้อที่ 6 นั้น เกิด

ขึ้นเพื่อให้บริษัทส�ม�รถวัดผลก�รดำ�เนินธุรกิจของแต่ละกิจกรรมได้

อย่�งเด่นชัด โดยสรุปผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทที่เกี่ยวข้องสำ�หรับปี 

2554 เทียบกับปี 2553 พบว่�

1. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) ได้มีภ�ระ

ผูกพันต�มสัญญ�ก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�และสัญญ�

ก�รบริก�รกับ THE SINGER COMPANY B.V. โดย

บริษัทฯจะต้องจ่�ยค่�ธรรมเนียมก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้� 

(Trade Mark License Agreement) ร้อยละ 0.1 ของ

ยอดข�ยสุทธิ เฉพ�ะสินค้�ที่ใช้เครื่องหม�ย “SINGER” 

เท่�นั้น และต้องจ่�ยค่�ธรรมเนียมก�รบริก�ร (Offshore 

Service Agreement) โดยคำ�นวณร้อยละ 1 ของยอด

ข�ยสุทธิ ซ่ึงในสัญญ�จะระบุขอบเขตของก�รให้บริก�ร

ที่บริษัทจะได้รับ เช่น ก�รให้ข้อมูลท�งก�รตล�ด ก�ร

ว�งแผนในก�รทำ�ธุรกิจ ก�รว�งแผนผลิตภัณฑ์ ก�รให้ก�ร

สนับสนุนท�งด้�นระบบต่�งๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นก�ร

เพิ่มศักยภ�พท�งด้�นก�รข�ยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท และเมื่อวันที่ 23 กรกฎ�คม 2546 THE SINGER 

COMPANY B.V. ได้แจ้งให้บริษัท ทร�บว่� นับตั้งแต่

วันที่ 29 กรกฎ�คม 2546 เป็นต้นไป ให้บริษัทโอนค่�

ธรรมเนียมก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�และก�รบริก�รให้กับ 

SINGER ASIA LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ

ผู้ถือหุ้นเดิมในต่�งประเทศ แต่ภ�ระผูกพันต่�งๆ ยังคง

ยึดต�มสัญญ�เดิมทุกประก�ร อัตร�ค่�บริก�รดังกล่�วข้�ง

ต้น SINGER ASIA LIMITED จะคิดกับบริษัทในเครือ 

SINGER ดว้ยกนัในระดบัอตัร�ที่ใกลเ้คยีงกนั และเมือ่วนั

ที ่4 กุมภ�พนัธ ์2549 บรษิทัฯ ไดร้บัแจง้จ�กผูบ้รหิ�รระดบั

สูงของ SINGER ASIA LIMITED ว�่อัตร�ดังกล�่วจะ

คิดที่ร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 3.0 กรณีเป็นบุคคลภ�ยนอก 

แตถ้่�เปน็บริษทัในเครอืจะคดิทีร่อ้ยละ 1 หรอือ�จจะสงูกว�่

เล็กน้อย รวมกับค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งและที่พักสำ�หรับ

เจ้�หน�้ที่ผู้บริห�รของ SINGER ASIA LIMITED ที่จะ

เข้�ม�ช่วยเหลือแนะนำ�บริษัทในก�รปรับปรุงวิธีก�รทำ�ง�น

ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

2. บริษัทได้มีก�รคิดค่�ใช้จ่�ยที่จ่�ยแทนให้กับ SINGER 

ASIA LIMITED สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวเน่ือง

กับ SINGER ASIA LIMITED โดยตรง เช่น ค่�

ขนส่งเอกส�ร ค่�ธรรมเนียมก�รปรึกษ�ธุรกิจ ค�่ใช้จ่�ยใน

ก�รเดินท�งของผู้บริห�รระดับสูงของ SINGER ASIA 

LIMITED ในกรณีเดินท�งเข้�ม�ประชุมในประเทศไทย 

เป็นต้น อนึ่งบริษัทจะให้มีก�รคิดดอกเบี้ยจ�กยอดคงค้�ง

ลูกหนี้ SINGER ASIA ณ สิ้นเดือนในแต่ละเดือน โดยใช้

อัตร�ดอกเบี้ยต�มตล�ดทั่วๆ ไป ณ วันที่ เกิดร�ยก�ร และ

จะให้มีก�รชำ�ระยอดเงินค้�งชำ�ระประม�ณไตรม�สละครั้ง

3. บรษัิท ซงิเกอร ์(โบรคเกอร)์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจโดยเปน็น�ย

หน้�ข�ยประกันชีวิตโดยตรง ซึ่งมียอดร�ยได้และกำ�ไรสุทธิ

ในปี 2554 ลดลงกว�่ปี 2553 เท่�กับร้อยละ 46.2 และร้อย

ละ 60.0 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้เนื่องม�จ�กก�รแข่งขันในตล�ด

ธุรกิจประกันชีวิตที่รุนแรง ประกอบกับผลของก�รกำ�หนด

ค�่น�ยหน้�ท่ีถูกจำ�กัดโดยกรมก�รประกันภัย ทำ�ใหพ้นกัง�น

ข�ยไม่ไดร้บัแรงจงูใจทีจ่ะข�ยหรอืใหบ้รกิ�รท�งด�้นนี ้เปน็

เหตุใหบ้รษิทัต้องข�ดบคุคล�กรท่ีมคีว�มรูแ้ละประสบก�รณ์

ด้�นประกันภัยท่ีจะดำ�เนินธุรกิจ แต่อย่�งไรก็ต�มบริษัทก็

ยังเล็งเห็นว�่ ก�รทำ�ธุรกิจท�งด�้นนี้ยังเป็นสิ่งที่ส�ม�รถให้

คว�มคุม้ครองกบัชวีติและครอบครวัของลกูค�้ของบรษัิทอกี

ท�งหนึง่ จงึได้มกี�รรว่มว�งแผนกบับรษิทัเมอืงไทยประกนั

ชีวิตในก�รฝึกอบรมพนักง�นข�ยให้ส�ม�รถที่จะให้ข้อมูล

กับลูกค้�ได้อย่�งถูกต้อง พร้อมกับได้มีก�รพัฒน�รูปแบบ

ของก�รประกันให้เหม�ะสมกับกลุ่มลูกค้� และยังได้มีก�ร

โอนย้�ยพนักง�นข�ยท่ีมีคว�มต้องก�รท่ีจะข�ยประกันให้

ไปร�ยง�นก�รข�ยประกันในฐ�นะตัวแทนก�รข�ยประกัน

กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโดยตรง เพื่อจะได้ทำ�ให้ก�ร

ทำ�ง�นคล่องตัวม�กยิ่งขึ้น

4. บริษัท อุตส�หกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัดได้

หยุดดำ�เนินก�รผลิตตั้งแต่กล�งปี 2545 และทรัพย์สิน

ทั้งหมดได้จำ�หน่�ยให้กับบริษัทฯ และบุคคลภ�ยนอกใน

ปี 2547 ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มให้มีก�รผลิตน้ำ�ดื่มย่ีห้อซิง

เกอร์เพื่อนำ�ม�จำ�หน่�ย ซึ่งมีลูกค้�หลักได้แก่บริษัท ซิง

เกอร์ประเทศไทยจำ�กัด (มห�ชน) จึงทำ�ให้มีร�ยได้ม�จ�ก

ก�รจำ�หน่�ยน้ำ�ดื่ม แต่เนื่องจ�กปริม�ณก�รผลิตยังไม่ม�ก

พอท่ีจะคุ้มกับต้นทุนก�รผลิตในระยะแรกจึงยังไม่ส�ม�รถ

ทำ�กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�ด่ืมน้ีได้ นอกจ�กน้ันก็จะมรี�ยได้

ม�จ�กดอกเบีย้รบับนเงนิกูท้ี่ให ้บรษิทัซงิเกอรป์ระเทศไทย

จำ�กัด (มห�ชน) กู้ยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ยต�มอัตร�ตล�ด

ทัว่ไป ซึง่ในเดอืนมนี�คม 2554 บรษิทัซงิเกอรป์ระเทศไทย
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Related Transactions

Details of transactions with related parties of any 

significance (or ‘related transactions’) are shown in Item 6 of 

the Notes to the Singer Thailand pcl.’s Financial Statements 

Y 2011, so that Singer Thailand pcl. (Singer Thailand or the 

Company) can more effectively and clearly evaluate the outputs 

of these transactions. A summary of these related transactions, 

undertaken during 2010 and 2011 or before, is shown below.

1. Singer Thailand pcl. is committed under the 

terms and conditions of the Trademark License  

Agreement executed with Singer Co. BV, whereby 

Singer Thailand is required to pay 0.1% of net 

sales value for the use of the SINGER brand 

name and trademark. Additionally, through the 

Offshore Services Agreement, Singer Thailand is 

also required to pay 1% of net sales value as offshore 

services fees, which agreement clearly defines the 

scope of services that the Singer Co. BV is required 

to give to Singer Thailand with regard to business 

and marketing information, business and products 

planning and other supporting services, all of which 

are aimed at enhancing Singer Thailand’s overall 

capability and potential in products development 

and marketing activities.

  On July 23, 2003, Singer Co. BV informed 

Singer Thailand that, effective as of July 29, 2003, 

these Trademark License and Offshore Services 

fees should be paid to Singer Asia Ltd., which 

is an overseas affiliate company of the major 

Shareholders. Further, Singer Thailand was also 

informed that all the terms and conditions of these 

2 Agreements still remain in force as before and that 

Singer Asia Ltd. would charge all Singer affiliated 

companies at approximately the same rate for these 

services and for use of the trademark.

  On February 4, 2009, Singer Thailand was 

informed by senior executives of Singer Asia Ltd. 

that the above services fees would be charged to 

companies that are non-affiliated Singer companies 

at the rate of 1.75% to 3.0%; however for Singer 

affiliated companies, such as Singer Thailand, they 

will still be charged 1.0% or a slightly more,  

whereby this charge would include any expenses 

relating to the travel and accommodations of senior 

Singer Asia Ltd. executives coming to Thailand 

to give advice and guidance on how to improve 

the business and operations efficiency of the local 

company.

2. Singer Thailand has paid out, on behalf of Singer 

Asia Ltd, local expenses relating to visits to Thailand 

of their senior executives to give advice on business 

and operations issues, together with other direct 

costs (such as for documents delivery, consulting 

fees, travel and accommodation costs); whereby 

repayment of these expenses are made to Singer 

Thailand on a quarterly basis and Singer Thailand 

charges monthly interest, at applicable current 

market rates, on any outstanding receivables on the 

part of Singer Asia Ltd.

3. Singer (Broker) Co. Ltd. undertakes, as an authorized 

agent, direct sales of life insurance related products, 

of which both sales revenues and net profit for 2011 

have declined by 46.2% and 60.0% respectively 

compared to those achieved in 2010. This is due 

to the intense competitive life insurance business 

environment and the various strict regulations of 

the Insurance Department, Ministry of Commerce. 

Therefore, the sales representatives are not motivated 

to sell or service customers relating to the life 

insurance related products; and it has also resulted 

in the Company in not being able to have sufficient 

number of sales representatives who are qualified 

and well-experienced to sell such products.

  However, the Company still believes that in 

selling these life insurance products, the Company 

is able to offer its customers financial security and 

coverage for both the individual customers and their 

family members. Therefore, the Company, together 

with the Muang Thai Life Insurance company, have 

defined marketing and sales plans, undertaken to 

train those qualified sales representatives interested 

in selling life insurance products, so that they can 

give accurate and useful information to prospects. 
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จำ�กัด(มห�ชน) ไดมี้ก�รคนืเงนิดงักล�่วใหก้บับรษิทัอตุส�ห

กรรมซิงเกอร์(ประเทศไทย) จำ�กัดแล้ว สำ�หรับงบก�รเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 ปร�กฎว่�บริษัทมีผลข�ดทุน

สทุธเิท�่กบั 0.5 ล�้นบ�ทโดยมสีนิทรพัยท์ัง้หมดเท�่กบั 5.2 

ล�้นบ�ท ประกอบด้วยเงินสดเท่�กับ 3.8 ล้�นบ�ท ลูกหนี้

ก�รค้� และลูกหนี้เงินกู้บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด 

(มห�ชน) เท่�กับ 1.3 ล้�นบ�ท จ�กผลข�ดทุนท่ีเกิดขึ้น

อย่�งต่อเน่ืองนี้รวมกับนโยบ�ยในก�รปรับปรุงก�รดำ�เนิน

ง�น ฝ่�ยบริห�รจึงได้มีก�รตัดสินใจที่จะหยุดก�รผลิตน้ำ�

ดื่มแล้วไปใช้วิธีก�รสั่งผลิตแทนตั้งแต่เดือนธันว�คม 2554 

เป็นต้นไป 

จ�กคว�มเห็นของคณะฝ่�ยจัดก�รต่อร�ยก�รระหว่�งกันของ

บริษัท สรุปได้ว่�ร�ยก�รระหว่�งกันที่ทำ�กันระหว่�งบริษัทฯ กับบริษัท

ย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกร�ยก�รที่แสดงในงบก�รเงิน สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันว�คม 2554 พร้อมหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน มีคว�ม

ยุติธรรมและสมเหตุสมผลตลอดจนทำ�ให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์จ�ก

ก�รทำ�ร�ยก�รดังกล�่ว

เพือ่ใหเ้กดิก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีบรษิทัฯ ไมม่นีโยบ�ยใหเ้กดิ

ร�ยก�รลักษณะขัดกันท�งธุรกิจ ยกเว้นกรณีพิเศษหรือกรณีที่บริษัทฯ 

จะได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมท่ีสุด ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบ

จะร่วมพิจ�รณ�และให้คำ�แนะนำ�ก่อนที่จะนำ�เสนอให้คณะกรรมก�ร 

และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติต่อไป ต�มระเบียบข้อบังคับของ

ตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ร�ยก�รระหว�่งกนัในอน�คต บรษิทัฯ 

ยังคงมีนโยบ�ยก�รให้กู้ยืมระหว่�งกันสำ�หรับบริษัทในเครือ ในกรณีที่

จำ�เป็นสำ�หรับก�รปฏิบัติง�น โดยจะคิดดอกเบี้ยกู้ยืมดังกล�่ว ต�มอัตร�

ดอกเบี้ยในตล�ด

รายการระหว่างกัน



49รายงานประจำาปี 2554 / Annual Report 2011
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) / Singer Thailand Public Company Limited

Also other life insurance products that are more 

appropriate to the needs of Singer Thailand’s 

customers’ have been developed jointly. Further, 

for the sake of greater operational efficiency and 

flexibility, these sales representatives have been 

transferred to report directly, as other life insurance 

products agents, to Muang Thai Life Insurance 

company. 

4. Singer industries (Thailand) Co. Ltd. has ceased 

its appliances manufacturing operations as of 

mid-2002, with all fixed assets being sold off to 

the Company or external third parties in 2004. 

Currently, Singer Industries (Thailand) Co. Ltd. 

is producing drinking water, distributing it to its 

main client Singer Thailand and thus generating 

some revenues. However, it has limited production 

capacity and is not able to sufficiently cover its 

operations costs, and thus no profit has been 

achieved by the company. 

  Another source of revenue generating activity 

of Singer Industries (Thailand) Co. Ltd. is to make 

loans of operating funds to Singer Thailand, charging 

interest at the applicable current market rates. In 

March 2011, Singer Thailand has made repayments 

on these loans.

  The Financial Statement of Singer Industries 

(Thailand) Co. Ltd., for the period ending as at 

December 31, 2011, shows that the company has 

a Net Loss of Baht 0.5 million together with total 

assets of Baht 5.2 million (comprising of Baht 3.8 

million in cash,  trade receivables, and debts owed 

by Singer Thailand totaling Baht 1.3 million).

  Given the continuing loss making drinking 

water operations of Singer Industries (Thailand) Co. 

Ltd., in accordance with its objectives of improving 

its operations, as at December 2011 its Management 

decided that it should ceased the drinking water 

production operations and order these products from 

a third party on an outsourced basis instead.

The overall opinion of the Executive Management 

Committee of Singer Thailand regarding the above ‘related 

transactions’ between the Company and its Subsidiaries and/or 

with other related parties, that are described within the Notes 

to the FY/2011 Financial Statements of the Company, is that 

they are considered to be reasonable and fair for all Parties 

concerned as well as appropriate, resulting in various benefits 

for Singer Thailand.  

Further, in the interest of good governance, the Company 

has no policy to undertake any transactions that will or may 

result in a conflict of interests situation, with the exception 

where the Company will derive the greatest benefit and where 

they are deemed to be reasonable and fair; whereby such 

transactions, on the advice of its Audit Committee, must be 

considered and approved by the Company’s Board of Directors 

and/or the Shareholders (as applicable). However, the Company 

still has a policy to allow the borrowing and/or lending of funds 

between the Company and its Subsidiaries, with interest being 

charged at the applicable current market rates, on an as needed 

basis and for the use in the operations of the business only. 

Related Transactions  
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ข้อมูลทั่วไป
Company Information

การลงทุนในบริษัทย่อย  
Investment in Subsidiary Companies

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด

เลขที่ 72 อ�ค�ร กสท โทรคมน�คม ชั้น 17 

ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก

เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2352-4777 โทรส�ร 0-2352-4799

Singer (Broker) Limited

No. 72 CAT Telecom Tower, 17th Floor,

Charoen Krung Road,

Bangrak, Bangkok 10500

Tel. 0-2352 -4777 Fax. 0-2352-4799

บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

8 หมู่ที่ 4 ถ.ส�มโคก-เสน� ต. บ�งนมโค อ. เสน� 

จ.พระนครศรีอยุธย� 13110

โทรศัพท์ 0-3520-1702 

Singer Industries (Thailand) Limited

8 Moo 4, Samkok-Sena Road, 

Tambol Bangnomkho, Amphur Sena, 

Phra Nakhon sri Ayutthaya

Tel. 0-3520-1702

ชื่อและที่อยู่
Company Name and Address

ทุน
Capital

สัดส่วน
การลงทุน

Percentage of
Investment

ประเภทกิจการ
Business

ทุนจดทะเบียน 200,000 บ�ท

Registered Capital 200,000 Baht

หุ้นส�มัญ 2,000 หุ้น

Ordinary Shares 2,000 Shares

ทุนชำ�ระแล้ว 200,000 บ�ท

Paid-up Capital 200,000 Baht

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บ�ท

Registered Capital 5,000,000 Baht

หุ้นส�มัญ 5,000 หุ้น

Ordinary Shares 5,000 Shares

ทุนชำ�ระแล้ว 5,000,000 บ�ท

Paid-up Capital 5,000,000 Baht 

99.70%

99.88%

น�ยหน้�

ประกันชีวิต

Life Insurance

Broker

ผลิตสินค้�  

Manufacturing
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โครงสร้างรายได้
Revenues’ Structure

โครงสร้างรายได้ (รวมดอกเบี้ยรับฯ) ของบริษัทฯ ตามประเภทผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และจากการส่งออก  และแบ่ง
ตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้ * :
The Company revenues structure (including Interest received from installment sales - by product line for do-
mestic and export sales and by geographical areas as follows* : 

(พันบาท / Baht - Thousand)

1.รายได้ จากการจำาหน่ายภายในประเทศแยกตามผลิตภัณฑ์
  DOMESTIC SALES - BY PRODUCT

2554
2011

%
2553
2010

%

เครื่องซักผ�้ / Washing Machine 466,797 20 411,421 21
ตู้เย็น / Refrigerator 295,730 12 317,070 15
ตู้แช่ / Freezer 406,761 17 333,921 16
โทรทัศน์ / Television 230,783 10 143,748 7
จักรเย็บผ�้ / Sewing Machine 82,444 4 82,858 4
เครื่องปรับอ�ก�ศ / Air Conditioner 314,926 13 459,795 22
ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ / ATVM 481,963 20 200,935 10
รถจักรย�นยนต์ / Motorcycle - - 6,514 0.3
ยอดร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์หลักๆ

Sub-total  Main Products Sales

2,279,404 96 1,986,262 95.3

ยอดร�ยได้จ�กผลิตภัณฑ์อื่น จ�กก�รจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ

Domestic Sales of other products

103,081 4 91,225 4.7

2.ยอดรายได้ จากการจำาหน่ายในต่างประเทศ
  Export Sales

- - - -

ยอดรวมรายได้ และ ดอกเบี้ยรับฯ ทั้งสิ้น

Grand Total - Sales & Interest received 

2,382,422 100 2,077,487 100

อัตร�ก�รเพิ่ม (ลด) ของมูลค่�ก�รจำ�หน่�ย 2554/2011 2553/2010

Sales Growth

 14.68% 14.23%

หมายเหตุ : บริษัทดำ�เนินธุรกิจข�ยและจำ�หน�ยสินค้�ในส่วนง�นท�งธุรกิจเดียว และดำ�เนินธุรกิจในส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์เดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิได้มี
ก�รเสนอข้อมูลท�งก�รเงินที่จำ�แนกต�มส่วนง�น

Note : The Company trades in a single business unit and within in a single geographical area i.e., Thailand; thus no market segment related 
financial information is presented. 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ปีการเงิน 2554 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) 

งบกำาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย

ในปี 2554 ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�ของบริษัทเพ่ิมขึ้นจ�ก 

1,630 ล้�นบ�ทในปี 2553 ข้ึนเป็น 1,867 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น

เท่�กับร้อยละ 14.6 ทั้งนี้เนื่องม�จ�กยอดข�ยของตู้เติมเงินโทรศัพท์

มือถือ โทรทัศน์ ตู้แช่ เครื่องซักผ้� และอื่นๆที่รวมกันเพิ่มขึ้นถึง 415 

ล้�นบ�ทในขณะทีย่อดข�ยของเครือ่งปรบัอ�ก�ศและตูเ้ยน็รวมกนัลดลง

เท่�กบั 177 ล้�นบ�ททัง้นีเ้นือ่งม�จ�กก�รหนัม�มุ่งเน้นสนิค้�ทีท่ำ�ร�ยได้

ให้กับลูกค�้ และร�้นค้�โซห่วยที่ตั้งอยู่ในต่�งจังหวัดที่เรียกว�่ “กลยุทธ์ 

3M (Money Making Machines)” แทนหลังจ�กที่สภ�พอ�ก�ศใน

ประเทศไทยไม่ได้ร้อนเหมือนปี 2553 อนัเป็นผลม�จ�กก�รเปลีย่นแปลง

ของมวลอ�ก�ศที่เกิดขึ้น(Climate Change) จนทำ�ให้ก�รข�ยเครื่อง

ปรับอ�ก�ศทั้งตล�ดลดลงอย่�งม�ก นอกจ�กสภ�พอ�ก�ศที่ไม่ร้อนแล้ว

ในไตรม�สสุดท้�ยของปี 2554 ยังได้เกิดอุทกภัยอย่�งหนักขึ้นในภ�ค

เหนือ ภ�คกล�ง และกรุงเทพมห�นคร จนทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินอย่�งมห�ศ�ล แต่เนื่องจ�กลักษณะของก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทฯเป็นแบบก�รเดินตล�ด (Canvassing) และร้�นของ 

บริษัทฯก็กระจ�ยอยู่ไปทั่วประเทศไทย อุทกภัยดังกล่�วจึงไม่ได้ส่งผล 

กระทบรุนแรงกับทรัพย์สินและผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯแต่อย่�งไร 

ดังที่ได้ปร�กฎในผลก�รดำ�เนินง�นต�มร�ยง�นท�งก�รเงินของปี 2554

ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนชำาระ
ดอกเบีย้รับจ�กก�รข�ยผ่อนชำ�ระเพิม่ข้ึนจ�กปีทีแ่ล้วเท่�กบั 67 

ล้�นบ�ท ส�เหตุม�จ�กจำ�นวนและมลูค่�ของบัญชีเช่�ซื้อใหม่ที่มีจำ�นวน

และมูลค่�เพิ่มขึ้นจ�กจำ�นวนและมูลค่�ของบัญชีเช่�ซื้อปีที่แล้วจ�กก�ร

ข�ยเช่�ซื้อที่เพิ่มขึ้นถึงแม้จะมีก�รครบกำ�หนดก�รชำ�ระของบัญชีเช่�

ซ้ือเดิมบ�งส่วนก็ต�ม จำ�นวนบัญชีเช่�ซื้อเพิ่มขึ้นจ�ก 140,730 บัญชี 

ณ สิ้นเดือนธันว�คม 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 143,099 บัญชี ณ สิ้นเดือน

ธันว�คม 2554 

กำาไรจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากโครงการผลประโยชน์พนักงาน

หลังจ�กที่ได้มีก�รทบทวนก�รคำ�นวณก�รตั้งสำ�รองหนี้สินผล

ประโยชน์พนักง�นใหม่โดยบริษัท TowersWatson (Thailand) จ�ก

ข้อเทจ็จริงและข้อสมมตุติ�มหลกัคณติศ�สตร์ประกนัภยัเพือ่ให้ได้ข้อมลู

ทีจ่ะนำ�ไปใช้ในก�รตัง้สำ�รองหนีส้นิผลประโยชน์พนกัง�นในงบก�รเงนิใน

ปี2553 ที่ถูกต้องต�มคว�มเป็นจริงแล้ว บริษัทก็ได้มีก�รบริห�ร และ

อบรมพนักง�นข�ยให้มีผลก�รข�ยเพิ่มขึ้นจ�กจำ�นวนพนักง�นข�ยที่มี

อยู่ กล�่วคือห�กพบว่�มีพนักง�นข�ยท่�นใดที่ไม่มีผลก�รข�ยติดต่อกัน

ส�มเดือน ก็จะให้มีก�รติดต�มไปยังพนักง�นเหล่�นั้น เพื่อตรวจดูว่�

เกิดจ�กส�เหตุใดเพื่อห�ท�งแก้ไข ห�กพบว�่พนักง�นข�ยนั้นไม่เหม�ะ

สมท่ีจะเป็นพนกัง�นข�ยกจ็ะให้ลดตำ�แหน่งไปเป็นพนกัง�นข�ยชัว่คร�ว 

(Sale-Part-time) อนัจะเป็นก�รควบคมุดแูลจำ�นวนพนกัง�นข�ยไม่ให้

เพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้ต้องมีก�รตั้งสำ�รองหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น

เหมือนในอดีตเพร�ะพนักง�นข�ยชั่วคร�วนี้ จะไม่ถือเป็นพนักง�นข�ย

ปกติท่ีมีสิทธิได้รับผลประโยชน์สวัสดิก�รเทียบเท่�กับพนักง�นทั่วไป

ของบริษัท ดังนั้นในปี 2554 จำ�นวนของพนักง�นจึงไม่ได้มีก�รเพิ่มขึ้น

หรือลดลงอันเป็นส�ระสำ�คัญให้มีก�รปรับปรุงก�รตั้งสำ�รองหนี้สินผล

ประโยชน์เช่นเดียวกับปีก่อน

รายได้อื่น
ร�ยได้อืน่ๆ ลดลง 3.8 ล้�นบ�ทอนัมผีลสบืเนือ่งม�จ�กก�รหยดุ

ที่จะข�ยร้�นส�ข�หลังจ�กที่ได้มีก�รปรับจำ�นวนร้�นส�ข�ที่ไม่ก่อให้เกิด

ร�ยได้ลงให้เหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

ต้นทุนขาย
ต้นทนุข�ยเพิม่ขึน้จ�กปีก่อนร้อยละ 16.1 ในขณะทีร่�ยได้จ�ก

ก�รข�ยเพิม่ขึน้จ�กปีก่อนร้อยละ 14.6 อนัเป็นผลม�จ�กอตัร�กำ�ไรขัน้

ต้น (Product Margin) ทีต่ำ�่ลงจ�กก�รเปลีย่นสดัส่วนก�รข�ยสนิค้�ทีม่ี

อตัร�กำ�ไรขัน้ตันสงูอนัได้แก่ จักรเย็บผ้� เครือ่งซกัผ้� ตู้เย็น ม�เป็นสนิค้�

เชงิพ�ณชิย์ทีม่อีตัร�กำ�ไรขัน้ต้นทีต่ำ�่กว่�อนัได้แก่ ตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท์มือถอื 

ซึ่งถึงแม้ว่�อัตร�กำ�ไรขั้นต้นสินค้�เหล่�นี้จะตำ่�กว่�แต่สินค้�เหล่�นี้กลับ

มมีลูค่�ทีส่งูกว่�จงึทำ�ให้บรษิทัได้มลูค่�ของกำ�ไรขัน้ต้นทีม่�กกว่� อกีทัง้

สินค้�เหล่�น้ีมีคว�มเส่ียงจ�กก�รไม่ได้รับชำ�ระหน้ีท่ีตำ่�กว่� เพร�ะเป็น

สินค้�ที่ลูกค้�ซื้อไปเพื่อห�ร�ยได้ และยังเป็นสินค้�ที่ส�ม�รถควบคุม 

ก�รชำ�ระหนี้ได้จ�กก�รตดัสญัญ�ณห�กลกูค้�ไม่ม�ชำ�ระเงนิต�มกำ�หนด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เปอร์เซ็นต์ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รต่อยอดร�ยได้รวม

ท่ีไม่ได้รวมกำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัย

จ�กโครงก�รผลประโยชน์พนักง�นเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงเท่�กับ 

3.7% อันมีส�เหตุหลักม�จ�กก�รข�ยท่ีเพิ่มขึ้นในขณะท่ีค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รข�ยและบริห�รโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เพิ่มขึ้นต�มยอดข�ยท่ีเพิ่มขึ้น

จ�กก�รบริห�รค่�ใช้จ่�ย ถึงแม้ว่�หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี2554  

จะสงูกว่�ปี 2553 เพร�ะหลงัจ�กที่ได้ปรบัปรงุก�รบรหิ�รบญัชเีช่�ซือ้ด้วย

ก�รพฒัน�และตติต�มระบบก�รอนมุตัเิครดติก่อนข�ยและบญัชค้ี�งชำ�ระ

อย�่งเข้มงวดจนทำ�ให้บัญชีลูกหนี้เช�่ซื้อมีคุณภ�พแล้ว หนี้สงสัยจะสูญ

ในปี 2554 นั้นก็จะเข�้สู่ระดับปกติ 
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Financial Status and Operating Results 

Financial Status and Operating Results
(for the financial period January 1 -December 31, 2011)

Profit & Loss Statement
Sales Revenues 

In 2011 total revenues from the sales of products of the 
Company increased to baht 1,867.0 million from Baht 1,630 
million in the previous year, an increase of 14.6% year on year 
(YoY), primarily due to the increase in sales of mobile phone 
airtime vending machines, TVs, freezers, washing machines, 
and other products which grew by Baht 415 million, while 
sales of air conditioners and refrigerators declined by Baht 
177 million, resulting from the Company’s refocus in selling 
products that generates income for its customers and small 
retailer shops (or ‘show huay’ located upcountry under its “3 M 
(or money making machines) strategy”. Because the climate was 
not that hot during 2010 due to the ongoing ‘climate change’ 
phenomenon, there was a decline in sales of air conditioners; 
and additionally in late 2011 there was an extensive flood 
crisis that caused devastating damages to property and lives 
of many communities located in the Northern and Central 
provinces as well as the outer parts of Bangkok.  However, 
because the business model of the Company is more dependent 
upon proactive ‘canvassing’ activities by sales representatives 
going out from the many branch outlets spread throughout the 
country, the operations of the Company was hardly affected 
as can be seen in the financial performance results for 2011.  

Interests received from installment sales
Interests received from installment sales increased 

by Baht 67 million from the previous year, as a result of the 
considerable growth in both the value and the number of total 
hire purchase accounts during the year - despite a portion of 
the existing hire purchase accounts have been fully paid up 
and closed. The total number of hire purchase accounts as at 
the end of December 2011 was 143, 099 compared to 140,730 
as at the end of 2010. 

Estimated actuarial gains from Employees Benefits 
Plan 

Subsequent to the appraisal by Towers Watson 
(Thailand) Co. Ltd of the amount of provisions made for the 
liability relating to the benefits plans for new employees that 
was based on the insurance actuarial estimate methods in order 
that the Company can make sufficient provisions for the 2010 
financial year, the Company then focused on implementing 
more effective management of its sales force through training 

and through close monitoring of the sales representatives’ 
performance. In cases where a sales representative does not 
achieve any sales for three consecutive months, an interviewed 
will take to assess why there has been no sales; and if that person 
is found to be unsuitable, then he/she will be reassigned as a 
‘part-time sales representatives’ instead. In this manner, the 
Company is able to more effectively control the size and growth 
of its sales force, which may necessitate making additional 
provisions relating to the liability for the employees benefits 
plan, since part time employees do not have the same benefits 
entitlement as full time or permanent employees. 

Therefore, for 2011, there was not any significant 
addition or reduction in the total number of employees of the 
Company, and thus there was no need to make any additional 
provisions for the liability relating to the employees benefits plan.  

Other income
Other income declined by Baht 3.8 million due to the 

closure of some branch outlets after an evaluation of those 
outlets that were underperforming and taking into consideration 
the overall objectives and operations of the Company.   

Costs of Sales
Costs of sales increased by 16.1% YoY (compared to 

the 14.6% YoY growth in FY/2011 sales) because of resultant 
decrease in overall products gross margins due to the change in 
the sales mix that saw a reduction in the goods having a high gross 
margin (ie: sewing machines, washing machines, and refrigerators) 
and an increase in those commercial goods with a lower gross 
margin (ie:  mobile phones air time vending machines. However, 
although these products have a relatively lower gross margin, but 
their overall sales value is much greater and thus in the end the 
Company achieved higher gross profits for the year. Furthermore, 
there is a far lower inherent risk of overdue payments or bad 
debts for these commercial products, which are purchased for 
the purpose of generating revenues for our customers, whereby 
the Company is able to also have more effective control over 
the collection of payments through being able to terminate the 
mobile signal in the case of any serious payment delinquencies.
Selling and Administrative Expenses

Overall Selling and Administrative Expenses for 2011 
equaled to 3.7% of total revenues (excluding the estimated 
actuarial gains from Employees Benefits Plan), resulting from 
the overall increase in sales while, due to effective costs 
management, there has not been any significant increases in 
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ล้านบาท
1.) ยอดข�ยของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 237.6
2.) ร�ยได้ดอกเบี้ยรับจ�กก�รผ่อนชำ�ระเพิ่มขึ้น 66.7
3.) ร�ยได้อื่นๆ ลดลง (3.8)
4.) ต้นทุนข�ยเพิ่มขึ้น (150.6)
5.) ค�่ใช้จ่�ยผันแปรเพิ่มขึ้น (15.9)
6.) ค่�ใช้จ่�ยกึ่งผันแปรเพิ่มขึ้น (56.7)
7.) ค่�ใช้จ่�ยประจำ�ลดลง 11.3
8.) ดอกเบี้ยจ�่ยเพิ่มขึ้น (2.2)
9.) ไม่มีกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัยจ�กโครงก�รผลประโยชน์พนักง�น (77.0)
10.) ภ�ษีเงินได้ลดลง 43.7

รวมผลต่าง 53.1

ไม่ได้มีก�รลดลงเหมือนในปีก่อนๆ รวมกับก�รดำ�เนินต�มนโยบ�ยไม่

ยอมให้มีก�รทุจริต (Zero Tolerance Policies) เพื่อม�กำ�กับดูแลให้

มูลค่�ทุจริตลดลง ยิ่งไปกว่�นั้นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนคงที่ต่อยอดร�ย

ได้รวมที่กล่�วก็ลดลงต�มแผนก�รลดค่�ใช้จ่�ยของบริษัทที่ได้กระทำ�ม�

อย่�งต่อเนื่อง

ดอกเบี้ยจ่าย
เพิ่มขึ้น 2.2 ล�้นบ�ท ทั้งนี้สืบเนื่องม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของอัตร�

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ
ในปี 2554 บริษัทฯมีผลกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นปกติเท่�กับ 142.5 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีผลกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น

ปกติเท่�กับ 89.4 ล้�นบ�ท ส่วนต่�งของผลกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นปกติที่เพิ่มขึ้นเท่�กับ 53.1 ล�้นบ�ท ส�ม�รถวิเคร�ะห์ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 147 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักม�จ�ก ล้านบาท

- บัญชีลูกหนี้ผ่อนชำ�ระและลูกหนี้อื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 150

- บัญชีสินค�้คงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 27

- เงินสดลดลง  (48)

- ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ลดลง (2)

- สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 16

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  12

- ค่�เช่�จ่�ยล่วงหน้�ลดลง (2)

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (6)

ลูกหนี้ผ่อนชำาระและลูกหนี้อื่น สุทธิ
เพิ่มขึ้น 150 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักม�จ�กยอดข�ยเช่�ซื้อท่ี

เพิ่มขึ้นจ�กบัญชีเช่�ซื้อของสินค้�หลักที่มีมูลค่�สูงอันได้แก่ ตู้เติมเงิน

โทรศัพท์มือ ตู้แช่ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้� เครื่องปรับอ�ก�ศ ตู้เย็น และ

จักรเย็บผ�้ โดยจำ�นวนบัญชีของบัญชีลูกหนี้ผ่อนชำ�ระ ณ สิ้นปี 2554 

เท�่กับ 143,099 บัญชี เทียบกับสิ้นปี 2553 ซึ่งเท่�กับ 140,730 บัญชี 

หรือเพิ่มขึ้น 2,369 บัญชี ถึงแม้จะมีจำ�นวนบัญชีเช่�ซื้อที่ปิดจ�กก�ร

ชำ�ระเงินต�มสัญญ�เช่�ซื้อที่ครบกำ�หนด ก�รให้ส่วนลด และก�รยึด

คืนก็ต�ม 

สินค้าคงเหลือสุทธิ
เพิ่มขึ้น 27 ล้�นบ�ท โดย ณ สิ้นเดือนธันว�คมปี 2554 ก�รตั้ง

สำ�รองสินค�้คงเหลือของบริษัทได้ลดลงเหลือเท�่กับ 13 ล้�นบ�ท เมื่อ

เทียบกับสิ้นเดือนธันว�คม ปี 2553 ซึ่งเท่�กับ 20 ล้�นบ�ท ทั้งนี้เนื่อง

ม�จ�กก�รเตรยีมสนิค้�ใหม่อนัได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศพัท์มอืถอื ไว้เพือ่ให้

เกิดสภ�พคล่องสำ�หรับก�รข�ยในเขตต�่งๆ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ลดลง 2 ล�้นบ�ท ส�เหตุหลักม�จ�กก�รตัดค�่เสื่อมร�ค�อ�ค�ร
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the total Selling and Administrative Expenses - despite the 
fact the bad debts write offs and provisions for bad debts 
for 2011 are higher than in 2010, although subsequent to the 
development and implementation of more stringent pre-sales 
credit approval procedures together with the closer monitoring 
of hire purchase accounts payments, the overall quality of hire 
purchase accounts and installments payments will be much 
improved and more normalized, and bad debts for 2011 will 
be lower than previous years. Additionally, this overall credit 

sales activities improvement will be supported by the ‘zero 
tolerance policy’ regarding any corrupt credit sales practices. 

Further, due to continuing effective management of 
overheads and fixed costs, these have decreased in terms of 
their percentage to total revenues.

Finance costs 
Total finance costs increased by Baht 2.2 million, due 

to overall increases in interest rates.

Financial Status and Operating Results 

Net Profit (Loss) 
For FY/2011 the Company had a total Net Profit, from normal operations, of Baht 142.5 million, compared to that for 

FY/2010 of Baht 89.4 million, whereby a detailed analysis of the sources of this YoY Baht 53.1 million increase in Net Profit 
is shown below :   

Items Amount 
 (Million Baht)
Increased sales of products  237.6
Interest received from installments sales  66.7
Decrease in other income (3.8)
Increase in costs of sales  (150.6)
Increase in  variable expenses (15.9)
Increase in semi - variable expenses  (56.7)
Decrease in fixed costs 11.3
Increase in finance costs (2.2)
No gains from the  actuarial estimates of employees benefits plan (77.0)
Decrease ion  income tax 43.7
Total net increase in net profit for fy/2011 53.1 

Financial Status 
Total assets of the company as at the end of 2011 increased by Baht 147 million as follows : 
 (Million Baht)
- Increased net installments and other receivables 150
- Increased inventories 27
- Decreased cash or equivalent (48)
- Decreased plants & equipments (2)
- Increased deferred tax assets 16
- Increased other current assets 12
- Decreased prepaid expenses                      (2)
- Decreased intangible assets (6)

Net Installments and other Accounts Receivables 
This increased by Baht 150 million, resulting from 

increased hire purchase sales of products with high ticket values 
(eg: mobile phone air time vending machines, freezers, TVs, 
washing machines, air conditioners, refrigerators and sewing 
machines). As at the end of 2011, there was a total of 143, 099 
installment accounts compared to 140,730 at the end of 2010 - 
an increase of 2,369 accounts, despite there having been some 

fully paid up and closed accounts, as well as some discounts and 
repossessed accounts.  

Inventories
Total value of inventories increased by Baht 27 million, 

whereby as at end December 2011 the amount of provisions 
for inventory losses total Baht 13 million compared to Baht 20 
million as at the end of 2010 - due to the preparation of new air 
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ปีที่ขาดทุน ปีที่หมดสิทธิการใช้ผล
ประโยชน์ทางภาษี

ขาดทุนสุทธิทางภาษี 
(ล้านบาท)

ประมาณกำาไรสุทธิทาง
ภาษี (ล้านบาท)

อัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคล (%)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี (ล้านบาท)

2549 2554     
2550 2555 804 81 23% 19
2551 2556 337 86 20% 17
2552 2557 124 87 20% 17
2553 2558 10 10 20% 2

ยอดรวม 1,275 264 55

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เพิม่ขึน้ 16 ล้�นบ�ท จ�กก�รรบัรูผ้ลข�ดทนุสะสมทีเ่กดิขึน้ในอดตีบ�งส่วนจำ�นวน 263 ล้�นบ�ทซึง่บรษิทัค�ดว่�ส�ม�รถนำ�ม�เป็นประโยชน์

ท�งภ�ษีได้เข�้ม�บันทึกในงบก�รเงิน จึงทำ�ให้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 55 ล้�นบ�ทดังร�ยละเอียดข�้งล�่ง

ในขณะเดียวกันก็ให้มีก�รปรับปรุงสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�ร

ตัดบัญชี และหนี้สินเภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

2554 ในไตรม�สสุดท้�ย หลังจ�กที่รัฐบ�ลได้ตร�พระร�ชกฤษฎีก�ต�ม

คว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รลดอตัร�และยกเว้นรษัฎ�กร (ฉบบัที่ 

530) พ.ศ.2554 ต�มมติคณะรัฐมนตรีณวันที่ 11 ตุล�คม 2554 ซึ่ง

พระร�ชกฤษฎีก�ดงักล่�วกำ�หนดให้ลดอตัร�ภ�ษเีงนิได้นติบิคุคลสำ�หรบั

กำ�ไรสทุธเิป็นระยะเวล�ส�มรอบระยะเวล�บญัชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 

2557 จ�กอัตร�ร้อยละ 30 เหลืออัตร�ร้อยละ 23 สำ�หรับรอบระยะเวล�

บัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2555 และร้อยละ 20 

ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับสองรอบระยะเวล�บัญชีถัดม� (2556 และ 2557)

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556 และ 2557 ต�มลำ�ดับ อันส่ง

ผลให้เกิดก�รปรับปรุงร�ยก�รต�มร�ยก�รที่ปร�กฎดังนี้

     ร�ยก�รที่ปรับปรุง ล้�นบ�ท

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีลดลง (44)

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีลดลง (18)

ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�เพิ่มขึ้น 18

ภ�ษีเงินได้เพิ่มขึ้น 44

 

นอกจ�กน้ันก็เป็นร�ยก�รที่เกิดจ�กก�รเพิ่มขึ้นของผลต่�ง

ชัว่คร�วของก�รตัง้สำ�รองค่�ใช้จ่�ยทีม่ผีลต่อก�รลดลงของสนิทรพัย์ภ�ษี

เงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในปี 2554 อีก 5 ล้�นบ�ท 

หนี้สิน
หนี้สินทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 14 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักม�

จ�กก�รเพิม่ข้ึนของเจ้�หนีก้�รค้� หนีส้นิหมุนเวียนอืน่อนัได้แก่ ค่�ใช้จ่�ย

ค้�งจ่�ยที่เพิ่มขึ้น ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่

เงนิกูย้มืจ�กสถ�บนัก�รเงนิลดลง 87 ล้�นบ�ทจ�กก�รชำ�ระคนืเงนิกูต้�ม

แผนปรับโครงสร�้งหนี้ที่ได้ตกลงกับเจ้�หนี้สถ�บันก�รเงิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้น 133 ล้�นบ�ท อันเนื่องม�จ�กกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนิน

ง�นในปี 2554 ทีเ่พิม่ขึน้เท่�กบั 142 ล้�นบ�ทและกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็

อืน่ทีเ่พิม่ขึน้เท่�กบั 18 ล้�นบ�ทจ�กผลของกระทบของก�รเปลีย่นแปลง

อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลที่ไปกระทบกับส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�

สินทรัพย์ที่ได้บันทกึไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น ในขณะ

เดียวกนัในปี 2554 ก็ได้มกี�รจ่�ยเงินปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้สำ�หรบัผลก�ร

ดำ�เนินง�นในปี 2553 ไปเท�่กับ 27 ล�้นบ�ท

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 บริษัทส�ม�รถมีกระแส

เงินสดดังนี้

- กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมก�รดำ�เนินง�นท่ีได้รับเท่�กับ 

134 ล�้นบ�ทเทียบกับปีก่อนที่เท�่กับ 29 ล�้นบ�ท

- กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมก�รลงทุนใช้ไปเท่�กับ 9 ล้�น

บ�ทเทียบกับปีก่อนที่เท�่กับ 15 ล้�นบ�ท

- กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมก�รจัดห�เงินใช้ไปเท่�กับ 173 

ล�้นบ�ทเทียบกับปีก่อนที่เท�่กับ 108 ล�้นบ�ท

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
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Year losses 
incurred

Year tax benefits 
endingี

Net tax losses 
(Baht million)

Utilization tax losses 
in future

(Baht million)

Rate of corporate 
income tax 

applicable (%)
Deferred tax asset value 

(Baht million)

2006 2011     
2007 2012 804 81 23% 19
2008 2013 337 86 20% 17
2009 2014 124 87 20% 17
2010 2015 10 10 20% 2

Total  (Baht million) 1,275 264 55

time vending machine products being prepared for distribution 
to the branches to facilitate speedier sales.

Property, Plant and Equipment
The net total value decreased by Baht 2 million as a 

result of normal depreciation and amortization.

At the same time, during the last quarter of 2011 
restatements of both deferred tax assets and deferred tax 
liabilities, as at the December 31, 2011, have been made, 
subsequent to the Government’s announcement in the Royal 
Gazette relating to the Royal Decree relating to the reduction 
and exemption of corporate income taxes (No 530/2011) 
following the Cabinet resolution on October 11, 2011, which 
authorized the reduction of corporate income tax for a period of 
3 years (2012 – 2014) as follows:  for the 2012 financial year 
starting January1, 2012 corporate income tax will be applied at 
23% (instead of 30%) of total Net Profit for the year; and for 
the 2013 and 2014 financial year starting January1, 2013 and 
2014 respectively, corporate income tax will be applied at 20% 
(instead of 30%) of total Net Profit for the year.

Details of these restatements of the deferred tax assets 
and liabilities of the Company are as follows: 

 Million Baht  
Deferred tax assets - decrease (44)
Deferred tax liabilities - decrease (18)
Premium on assets values  - increase 18  
Corporate income tax - increase 44
Additionally, there is another restatement item resulting 

from the increase in the difference in the provision for expenses 
that has an effect on the deferred tax asset value that occurred 
during 2011 amounting to Baht 5 million.

Liabilities
Total liabilities as at the end of 2011 increased by Baht 

14 million, resulting from the increase in trade payables and 

Financial Status and Operating Results 

Deferred Tax Asset
This increased by Baht 16 million, as a result of recognition of the a portion of loss carry forward totaling Baht 263 

million, which the Company expects to utilize its loss carried forward tax benefits, which is reflected in the Financial Statements; 
thus total deferred tax assets increased by Baht 55 million as shown below. 

other current liabilities (relating to increased expenses and 
commitments regarding employees benefit plans). While there 
was a decrease in the amount of total outstanding debts owed to 
financial institutions resulting from to a repayment of Baht 87 
million in accordance with the debt restructuring plan agreed 
with these creditors.

Shareholders Equity
Total Shareholders Equity increased by Baht 133 

million, resulting from the Net Profit from operations that was 
achieved during 2011 - which increased to a total of Baht 142 
million, together with other comprehensive income of Baht 
18 million due to changes in the corporate tax structure which 
impacted the premium in assets values which is a component 
of the Shareholders equity. 

At the same time, a dividend payment was made 
during 2011 totaling Baht 27 million in regard to the positive 
performance in 2010.

Cash Flows
For the year ending December 31, 2011 the Company 

achieved these consolidated Net Cash Flows :
- From operating activities Baht 134 million (compared 

to Baht 29 million in 2010)
- Used in investing activities Baht 9 million (compared 

to Baht 15 million in 2010)
- Used in financing activities Baht 173 million 

(compared to Baht 108 million in 2010
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Auditor’s Remuneration

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงิน

รวม     --    บ�ท

- สำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจก�ร

ที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้

สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงินรวม 

1,970,000  บ�ท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่�ยค่�ตอบแทนของง�นบริก�รอ่ืน ซึ่ง

ได้แก่ ค่�สอบบัญชีงบก�รเงินประจำ�ปีของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนัก

ง�นซงิเกอรท์ีจ่ดทะเบยีน   55,000   บ�ท ค�่สอบบญัชงีบก�รเงนิประจำ�

ปีของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ต�มม�ตร�ฐ�นบัญชี IFRS ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงิน

รวม       --      บ�ท และจะต้องจ่�ยในอน�คตอันเกิด

จ�กก�รตกลงทีย่งัใหบ้รกิ�รไม่แลว้เสรจ็ในรอบปบีญัชท่ีีผ่�น

ม�มีจำ�นวนเงินรวม      --      บ�ท

- สำ�นักง�นสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจก�ร

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักง�นสอบบัญชีดังกล่�ว 

ในรอบปีบัญชีที่ผ�่นม�มีจำ�นวนเงินรวม       --      บ�ท 

และจะต้องจ่�ยในอน�คตอันเกิดจ�กก�รตกลงท่ียังให้

บริก�รไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงินรวม 

         -       บ�ท

- บริษัทอื่นใดที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับสำ�นักง�นสอบบัญชี เคพี

เอม็จ ีภูมิไชย ดงักล�่วในรอบปบีญัชทีีผ่�่นม�มี จำ�นวนเงิน

รวม       -      บ�ท และจะต้องจ่�ยในอน�คตอันเกิด

จ�กก�รตกลงทีย่งัใหบ้รกิ�รไม่แลว้เสรจ็ ในรอบบญัชทีีผ่�่น

ม� มีจำ�นวนเงินรวม       -      บ�ท

1. Audit Fees
The Company and its Subsidiaries made the following 

Audit Fee’s payment(s) to :

- The Company’s auditor in the previous fiscal year 

totaling Baht (none) 

- The Audit Company associated with the Auditor, 

person, or business operations related to the Auditor 

or his respective company during the previous fiscal 

year totaling Baht 1,970,000. 

 

2. Non-Audit Fees
The Company and its Subsidiaries also made payments 

for other related services payments including (a) for auditing 

fees on “annual Financial Statements of SINGER Employees 

Provident Fund” totaling Baht 55,000; and (b) for services 

fees in reviewing the annual Financial Statements of Singer 

(Thailand) of Singer Thailand Public Company Limited, to be 

in accordance to the IFRS Standards 

- The Company’s auditor in the previous fiscal year 

totaling Baht (none); and will have to make a future 

payment for agreed and unfinished services in the 

previous fiscal year totaling Baht (none). 

- The Audit Company associated with the Auditor, 

person, or business operation which relates to the 

auditor and to the KPMG Poomchai Audit Co. Ltd 

which is associated with the Auditor, in the previous 

fiscal year totaling Baht (none); and will have to 

make a future payment for agreed and unfinished 

services in the previous fiscal year ending totaling 

Baht (none).   

- Other companies related to KPMG Phoomchai Audit 

Co. Ltd. in the previous fiscal year ending totaling 

Baht (none); and will have to make a future payment 

related to agreed and unfinished services in the 

previous fiscal year ending totaling Baht (none).
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholding Structure and Management
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
Register of Shareholders as at February 15, 2012

ลำาดับที่ 
NO.

ชื่อ – สกุล
Name

จำานวนหุ้น
No. of Shares

% ของจำานวนหุน้ทัง้หมด
% of Total Shares

1 SINGER  (THAILAND)  B.V. 116,370,000 43.100
2 น�ยกฤษนันทร์ เกวลี

MR.  KITSANAN  GAEWALEE
13,500,000 5.000

3 ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)
KASIKORNBANK  PCL.

13,489,000 4.996

4 น�งมยุรี วงแก้วเจริญ
MRS. MAYUREE  WONGKAEWCHAROEN 

6,850,000 2.537

5 บริษัทไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด
THAI  NVDR  COMPANY LIMITED

5,462,370 2.023

6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด
MUANG THAI LIFE ASSURANCE CO., LTD.

5,400,000 2.000

7 น�งวร�ณี เสรีวิวัฒน�
MRS.  WARANEE  SERIVIWATTANA

5,000,000 1.852

8 บ. สัมเมอร์ส ( ยู เค) จก.
SOMERS  (U.K.) LIMITED

4,310,900 1.597

9 น�งวัชรี ธรรม�ภิมณฑ์
MRS.  WATCHREE  TAMMAPIMON

4,138,400 1.533

10 น�ยอนุช� อ�วีล�สกุล
MR. ANUTCHA AVEELASTSAKUL

4,018,500 1.488

11 น�ยอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร
MR. AMORNWATN  THEERAKRITAPORN

3,000,000 1.111

12 น�ยศุภฤกษ์ มงคลสมัย
MR. SUPAROEK MONGKOLSAMAI

2,825,000 1.046

13 น�ยทวีฉัตร จุฬ�งกูร
MR. THAWEECHAT  CHURANGKULL

2,500,000 0.926

14 กองทุนเปิดกรุงศรี สเปซิฟิก เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์
PRIMAVEST SPECIFIC FLEXIBLE FUND

2,474,500 0.916

15 น�ยชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ
MR. CHAVALIT  POONPERMSUWANN

2,250,000 0.833

16 น�ยประยงค์ วนิชสุวรรณ
MR. .PRAYONG  VANICHSUWANN

2,110,000 0.781

17 น�งนันท� รุ่งนพคุณศรี
MRS. NANTHA  RUNGNOPPAKHUNSRI

1,943,400 0.720

18 น�ยชัยยุทธ อนุวัตเมธี
MR. CHAIYUT  ANUWATMETHEE

1,777,700 0.658

19 น�ยพีรวัฒน์ ธรรม�ภิมณฑ์
MR. PEERAWATN  TAMMAPIMON 

1,636,800 0.606

20 น�ยณรงค์ คำ�ภู่
MR. NARONG  KAMPOO

1,550,000 0.574

21 น�ยซ�เลซ พุสว�นิ
MR. SALESH  PUSWANI

1,539,200 0.570

22 น�ยสิทธิชัย ไพโรจน์ถ�วรวัฒน�
MR. SITHICHAI  PAIROJNTHAWORNWATANA

1,500,000 0.556

23 น�ยสมช�ย พิทักษ์กัมพล
MR. SOMCHAI  PITAKKAMPOL

1,400,000 0.519

24 น�ยณภัทร ปัญจคุณ�ธร
MR. NAPATR  PANJAKUNATORN

1,400,000 0.519

25 พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
H.M. KING  BHUMIBOL  ADULYADEJ

1,383,770 0.513

26 น�ยม�นิต สิทธิพรบุญเลิศ
MR. MANIT SITHIPORNBOONLERTS

1,363,300 0.505

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนส�ม�รถค้นห�ข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จ�ก www.singerthai.co.th ก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี
Remark : Shareholders are able to check updated and current shareholding structure at www.singerthai.co.th  before the Annual General 

Shareholders’ Meeting (AGM) takes place.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ก�รจัดก�ร : โครงสร้�งกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยคณะ

กรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และ

กำ�หนดค่�ตอบแทน และคณะฝ่�ยจัดก�ร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
กรรมก�รบริษัทต ้องปฏิบัติหน ้�ที่ เป ็นไปต�มกฎหม�ย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์บริษัท 

กรรมก�รต้องมีคว�มรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นโดยสมำ่�เสมอ 

(Accountability to Shareholders) ดำ�เนินง�นโดยรักษ�ผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น มีก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่�งถูกต้องครบถ้วน และ

โปร่งใส

ก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ จะได้รับก�รชี้แนะแนวท�งก�ร

ดำ�เนินธุรกิจจ�กบริษัท SINGER (THAILAND) B.V. ซึ่งเป็นผู้ถือ

หุ้นร�ยใหญ่ มีก�รควบคุมดูแลโดยคณะกรรมก�รบริษัท ให้ฝ่�ยจัดก�ร

ปฏิบัติก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย โดยกำ�หนดให้กรรมก�รที่ระบุไว้ต�ม

หนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทและมี

อำ�น�จกระทำ�กิจก�รทั้งหล�ยทั้งปวงแทนในน�มบริษัทรวมทั้งก�รฟ้อง

ร้องและต่อสู้คดีและก�รใช้สิทธิท�งศ�ลด้วยประก�รอื่นใด ตลอดจน

กระทำ�นิติกรรม ตร�ส�รและเอกส�ร คณะกรรมก�รมีอำ�น�จพิจ�รณ�

กำ�หนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพัน

บริษัท เพื่อประสิทธิภ�พในก�รบริห�รและก�รจัดก�ร คณะกรรมก�ร 

บริษัทฯ จะมอบหม�ยอำ�น�จก�รบริห�รและก�รจัดก�รลงไปยังฝ่�ย

จัดก�รและผู้บริห�รลดหลั่นกันลงไป

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต�มมตคิณะกรรมก�รบรษิทั ครัง้ที ่172 เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิ�ยน 

2551 ซึ่งมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วมประชุม ได้กำ�หนดขอบเขต

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบท�นให้บรษิทัมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิอย่�งถกูต้องและ

เพียงพอ

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal 

Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Control) 

ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระ

ของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบ

ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�ง ประเมินผลก�ร

ปฏิบัติง�นของหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือ

หน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3. สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์

และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และ

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็น

อิสระเพื่อทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว ร่วมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับ

ผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ี�ยจดัก�รเข้�ร่วมประชมุด้วยอย่�งน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัด

แย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฏหม�ยและข้อกำ�หนด

ของตล�ดหลกัทรพัย์ ท้ังน้ีเพือ่ให้มัน่ใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสม

เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำ�ร�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�นดัง

กล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และ

ประกอบด้วยข้อมูลต�มเกณฑ์ที่ตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด

7. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัท มอบหม�ย

ด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ต�มมตคิณะกรรมก�รบรษิทั ครัง้ที ่183 เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิ�ยน 

2553 ซึง่มคีณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนเข้�ร่วมประชมุ 

ได้กำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทน ดังนี้

1. พิจ�รณ�เสนอแนะต่อคณะกรรมก�ร ซึ่งนโยบ�ย และหลัก

เกณฑ์ สำ�หรับโครงสร้�ง องค์ประกอบ คุณสมบัติ ก�ร

เลือกกรรมก�ร (Board members) คณะกรรมก�รต่�งๆ 

ในคณะกรรมก�ร (Board committees) และฝ่�ยบริห�ร

อ�วุโส ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมท้ังแผนก�รสืบทอด

ตำ�แหน่งที่เหม�ะสม 

2. ภ�ยใต้บงัคบันโยบ�ยต่�งๆ ทีอ่อกโดยคณะกรรมก�รและก�ร

อนมุตัขิองผูถ้อืหุน้ในกรณทีีก่ำ�หนด คดัเลอืกและเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมก�รซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่เหม�ะสมเพ่ือให้

ได้รับก�รเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น (ก) กรรมก�ร (ข) กรรมก�ร

และประธ�นคณะกรรมก�รต่�งๆ ของคณะกรรมก�ร (ค) 

กรรมก�รผูจ้ดัก�ร และผูบ้รหิ�รซึง่ร�ยง�นตรงต่อกรรมก�ร

ผู้จัดก�ร ของบริษัทและบริษัทย่อย

3. พิจ�รณ�เสนอแนะต่อคณะกรรมก�ร ภ�ยใต้บังคับก�ร

อนุมัติของผู้ถือหุ้นในกรณีที่กำ�หนด ซึ่งนโยบ�ย โครงสร้�ง 

และแผนต�่งๆ เกี่ยวกับค�่ตอบแทน ผลประโยชน์และสิ่ง

จูงใจ สำ�หรับกรรมก�ร กรรมก�รของคณะกรรมก�รต่�งๆ 

ในคณะกรรมก�ร และผู้บริห�รอ�วุโสของบริษัทและบริษัท

ย่อย โดยมีจุดประสงค์ให้นโยบ�ยค่�ตอบแทนโดยรวมของ

บริษัทสอดคล้องกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ

ระบบก�รควบคุมของบริษัท 
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Shareholding Structure and Management

Organization : The structure of the Company’s 
organization consists of the Board of Directors, the Audit 
Committee, the Nominating and Remuneration Committee, 
and the Management team.

Scope of Authority and Responsibility of the Board 
of Directors 

All Directors of the Company are required to perform 
their duties in accordance with the laws as well as the objectives 
and Articles of Association of the Company and the Resolutions 
of the Shareholders Meetings with honesty and integrity, and to 
take care to promote the interests and benefits of the Company. 

Further, all Members of the Board of Directors must 
consistently be fully accountable to the Shareholders, protect the 
interests of the Shareholders, as well as fully disclose all relevant 
information to the Shareholders accurately and with transparency. 

The operations of the Company must be undertaken in 
accordance with the directions and guidelines of the majority 
Shareholder, Singer (Thailand) BV, under the oversight of the 
Board of Directors, which is also responsible for ensuring that 
all policies are fully complied to. The current and applicable 
Company’s Affidavit will indicate the names of those Directors 
who are fully authorized and empowered to sign on behalf of 
the Company and to undertake activities that will commit and 
legally bind the Company - including all litigations and legal 
defense proceedings, exercise of any other rights in court, 
juristic acts, as well as certifying all corporate and other relevant 
documents. The Board is not only empowered to appoint but 
also has the right to change the names of those Directors who 
are the duly authorized Directors of the Company. To ensure 
efficient and effective operations as well as management 
functions, the Company’s Board of Directors will delegate the 
Management team to manage the Company’s business activities.  

Scope of Authority and Responsibilities of the Audit 
Committee

At the Company’s Board of Directors meeting No.172 
on November 12, 2008, at which the Audit Committee also 
attended, it was resolved that the scope of authority and 
responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. To review the Company’s financial reports to ensure 
their complete accuracy and adequacy.

2. To ensure the suitability and effectiveness of the 
internal controls and internal audit procedures, to 
determine the internal audit office’s independence, 
and to approve the appointment, rotation and 
removal, together with appraising and evaluating 
the performance and development of the Chief of 
Internal Audit and any other group responsible for 

the internal activities.
3. To review and ensure that the Company is in full 

compliance with the Securities and Exchange laws, 
SET rules and regulations, and any other relevant 
applicable laws.

4. To consider, select and propose the Company’s 
external auditor(s) and to recommend the appropriate 
remuneration for the external auditor(s), as well as 
to meet with the external auditor(s) without the 
Management team being present at least once a year.

5. To review the accuracy and completeness of any 
required information disclosures relating to the 
Company undertaking any “related and connected 
transactions” or any potential conflict of interest 
situations, in order to ensure such transactions are 
reasonable and fully beneficial for the Company.

6. To prepare a report on the Committee’s supervision 
of the business activities for disclosure in the Annual 
Report, which is to be signed by Chairman of the 
Audit Committee and will contain all required 
information in compliance with the law as well as 
the regulations of the Stock Exchange of Thailand.

7. To perform any other tasks as assigned by the Board 
with the approval of the Committee.

Scope of Authority and Responsibilities of the 
Nominations and Remuneration Committee

At the Company’s Board of Directors’ meeting No.183 
on November 12th, 2010, at which the Nomination and 
Remuneration Committee also attended, it was resolved that 
the scope of authority and responsibilities of the Nomination 
and Remuneration Committee are as follows:-

1. To consider and recommend to the Board the 
appropriate policies and criteria for the structure, 
composition, qualifications and selection of members 
of the Board of Directors, and Board Committees as 
well as of the senior Management of the Company 
and its subsidiaries, including also any appropriate 
succession plans.  

2. Subject to the various resolutions adopted by 
the Board of Directors and/or Shareholders’ 
approval (as applicable and required), to select and 
recommend to the Board of Directors any suitably 
qualified candidates for selection and nomination 
for appointment of (a)Directors, (b)Members and 
Chairpersons of Board Committees, and (c)the 
Managing Director and senior Executives (directly 
reporting to the Managing Director) of the Company 
and its Subsidiaries.
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4. เสนอแนะต่อคณะกรรมก�ร ซึ่งนโยบ�ย หลักเกณฑ์ และ

วิธีก�รก�รประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งก�รปฏิบัติง�นของคณะ

กรรมก�ร คณะกรรมก�รต่�งๆ ในคณะกรรมก�ร และ

ผูบ้รหิ�รอ�วโุสของบริษทัและบรษิทัย่อย ปฏบิตัติ�มนโยบ�ย 

หลักเกณฑ์ และวิธีก�รดังกล่�วและร�ยง�นผลต่อคณะ

กรรมก�ร

5. ดำ�เนนิก�รอืน่ใดต�มทีค่ณะกรรมก�รมอบหม�ยเกีย่วกบัก�ร

ดังกล่�วข�้งต้น

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�

ร่วมประชุม ได้กำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ทีข่องกรรมก�รผูจ้ดัก�ร ดังนี้ 

ให้กรรมก�รผู้จัดก�ร มีอำ�น�จดำ�เนินก�รต�มที่คณะกรรมก�ร

บริษัทได้มอบหม�ย ซึ่งอยู่ภ�ยใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จท่ี

ทำ�ให้ส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ตน หรือ บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 

กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังนี้
1) มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รขอกู้ยืมหรือก�รขอสินเช่ือใดๆ 

ของบริษัทฯ ภ�ยในวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�รไม่เกิน 300 

ล�้นบ�ท หรือจำ�นวนเทียบเท่�

2) ดำ�เนินก�ร และบรหิ�รจดัก�รดำ�เนนิธรุกจิต�มปกตขิองบรษิทั 

และส�ม�รถอนมุตัริ�ยก�รทีเ่ป็นธรุกรรมต�มปกตขิองบรษิทัฯ 

เช่น ก�รจดัซือ้สนิค้� ย�นพ�หนะ วสัด ุเครือ่งมืออปุกรณ์ 

เครือ่งใช้ ก�รอนมัุตค่ิ�ใช้จ่�ย ก�รอนมัุตกิ�รข�ย เช่�ซือ้ ก�ร

อนมุตักิ�รตดัหนีส้ญู (โดยให้เป็นไปต�มนโยบ�ย และขัน้ตอน

ของบรษิทัฯ) และก�รว่�จ้�งทีป่รึกษ�ด้�นต่�งๆ เป็นต้น ท่ีมี

มลูค่�สำ�หรบัแต่ละร�ยก�รที่ไม่เกนิ 30 ล้�นบ�ทได้

3) ดำ�เนินก�ร และบริห�รจัดก�ร ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ ท�ง

ธุรกิจที่คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

4) มอบอำ�น�จ หรือมอบหม�ยให้บุคคลอื่นใดที่กรรมก�ร

ผูจ้ดัก�รเหน็สมควรทำ�หน้�ทีแ่ทนกรรมก�รผูจ้ดัก�รในเรือ่ง

ที่จำ�เป็น และสมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมก�ร

ผูจ้ดัก�ร ซึง่อยูภ่�ยใต้หลกัเกณฑ์ และกฎระเบยีบข้อบงัคบั

ของบริษัท

5) สรุปผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท

6) กำ�หนดโครงสร้�งองค์กร ก�รบริห�ร โดยให้ครอบคลุมทุก

ร�ยละเอียดของก�รคัดเลือก ก�รฝึกอบรม ก�รว�่จ�้ง และ

ก�รเลิกจ้�งของพนักง�นของบริษัทฯ

7) ปฏิบัติหน�้ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยในแต่ละช่วงเวล�

จ�กคณะกรรมก�รบริษัท

ท้ังน้ีก�รมอบอำ�น�จหน้�ท่ี และคว�มรับผิดของกรรมก�ร

ผู้จัดก�รดังกล�่วข้�งต้น จะไม่รวมถึงอำ�น�จ และ/หรือ ก�รมอบอำ�น�จ

ช่วงในก�รอนุมัติร�ยก�รใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำ�น�จช่วง หรือบุคคลที่

อ�จมีคว�มขัดแย้ง (ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ และต�มที่สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ (กลต.) กำ�หนด) มส่ีวน

ได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ ซึ่งก�รอนุมัติร�ยก�รในลักษณะดังกล่�วจะต้องเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่

กรณี) เพื่อพิจ�รณ� อนุมัติร�ยก�รดังกล่�ว ต�มที่ข้อบังคับของบริษัท 

หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกำ�หนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�ร บริษัทมีคณะกรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�สรรห�ผู้ที่มีคว�มรู้ คว�ม

ส�ม�รถเหม�ะสมที่จะได้รับก�รคัดเลือกเพื่อม�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น

ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�ร และผู้บริห�รของบริษัท ต�มขอบเขต

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ และ SINGER (THAILAND) B.V. ซึ่งเป็น

ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ ซึง่ถอืหุน้คดิเป็นร้อยละ 43.10 จะเสนอบคุคลทีเ่หม�ะ

สมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีเพื่อลงมติพิจ�รณ� 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รนั้น ประธ�นกรรมก�รนำ�เสนอ

ต่อผู้ถือหุ้น โดยในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รออก

จ�กตำ�แหน่งหนึง่ในส�มเป็นอตัร� ให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต้ังกรรมก�ร

ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�่กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมอียู่ท้ังหมดต�ม (1) 

เลือกต้ังบคุคลคนเดียว หรอื หล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดม�กน้อยเพยีงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้

รับก�รเลือกต้ังเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับก�ร

เลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวน

กรรมก�รท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันให้ผู้เป็น

ประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท 
สำาหรับปี 2554

ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทนเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัท ได้กำ�หนด

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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Shareholding Structure and Management

3. To consider and recommend to the Board of 
Directors, subject to Shareholders’ approval (as 
applicable and required) the policies, structures 
and plans relating to the remuneration, benefits 
and incentives for Directors, members of Board 
Committees, and senior Executives of the Company 
and its Subsidiaries - with the objective of ensuring 
that the Company’s overall compensation policies are 
consistent with the Company’s culture, objectives, 
strategy and controls systems.

4. To recommend to the Board of Directors policies, 
criteria and methods for the regular evaluation of the 
performance of the members of the Board of Directors, 
Board Committees and senior Executives of the 
Company and its Subsidiaries, as well as to implement 
those approved and to report the results to the Board.

5. To undertake any other tasks entrusted and assigned 
by the Board of Directors relating to the above 
responsibilities.

Scope of Authority and Responsibilities of the 
Managing Director

In the resolution of the Board of Directors meeting, at 
which the Audit Committee also attended, the scope of authority 
and responsibilities of the Managing Director are stipulated in 
that the Managing Director shall have the power to undertake 
all activities as authorized by the Board of Directors, subject to 
the regulations and the Articles of Association of the Company, 
whereby such authorization will not include or be related to those 
actions that will enable the Managing Director to approve any 
transactions in which the Managing Director and/or any other 
person(s) may have a vested or a conflict of interest in regard 
to the benefit of the Company or its Subsidiaries and Affiliates.

The scope of authority and responsibilities of the 
Managing Director are as follows:

1) To consider and approve the Company to borrow or 
request for loans and any credit facilities not exceeding 
Baht 300 million per transaction or its equivalent.

2) To manage and undertake any normal business 
activities of the Company, as well as to approve any 
normal transactions of the Company - such as purchase 
of goods, vehicles, materials, tools, equipment, 
appliances together with expenses, sales transactions, 
hire-purchase transactions, write-offs (subject to the 
policy and procedures of the Company), and hiring 
of consultants relating to various operational aspects 
- with a total value of each transaction to be not more 
than Baht 30 million or its equivalent.

3) To manage and undertake the businesses activities of 
the Company in accordance with the business policies, 
plans and strategies as approved by the board.

4) To authorize or assign other persons (considered 
to be appropriate by the Managing Director) to 
undertake actions on the behalf of the Managing 
Director in connection with any necessary and 
reasonable matters (at the discretion of the Managing 
Director) subject to the laws and the Articles of 
Association of the Company.

5) To summarize the results of the Company’s 
operations for submitting to the Board of Directors.

6) To establish the corporate structure and organization 
required for effective administration and management 
of the Company’s business activities, including the 
associated detailed selection process, training, 
employment and termination of employment of the 
Company’s employees.

7) To undertake any other duties as assigned by the 
Board of Directors from time to time.

However, the authority and responsibilities of the 
Managing Director, as authorized above, will not include the 
ability to directly approve and/or give a power of attorney to 
others to approve any transactions in which the Managing 
Director or his authorized representative may have a vested 
or a conflict of interest (in accordance with the Articles of 
Association of the Company as well as the regulations 
prescribed by the Office of the Securities and Exchange 
Commission) relating to the Company or its Subsidiaries and 
Affiliates.  All such transactions are required to be submitted 
to the meeting of Board of Directors and/or of the Shareholders 
(as required and applicable) for consideration and approval as 
prescribed by the Company’s Articles of Association or relevant 
laws and regulations. 

Selection and Appointment of Directors and the 
Managing Director of the Company

The Company has a Nomination and Remuneration 
Committee responsible for the selection of suitable and 
qualified persons to be considered for appointment as the 
Company’s Chairman, Directors, as well as Management and 
Executives, within the framework of the scope of authority 
and responsibilities of the Nomination and Remuneration 
Committee, whereby the Company’s Board  and SINGER 
(THAILAND) B.V. (the major shareholder with shareholdings 
of 43.10%) will propose such suitable persons to the Annual 
Ordinary Shareholders’ Meeting for consideration and approval.

In regard to the Directors’ term of service, the Chairman 
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ค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส ค่�ตอบแทนอยู่ใน

ระดับเดียวกับอุตส�หกรรมเดียวกัน ก�รพิจ�รณ�ได้เปรียบเทียบจ�ก

ค่�ตอบแทนกรรมก�รของบรษิทัต่�งๆ ทีจ่ดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัย์ 

โดยใช้ข้อมูลประกอบจ�ก “ ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รของ

บริษัทจดทะเบียน ” ซึ่งจัดทำ�โดย “ศูนย์พัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

บริษัทจดทะเบียน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ได้ขออนุมัติจ�ก

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้ว กรรมก�รที่ได้รบัมอบหม�ยให้เป็นกรรมก�รตรวจ

สอบได้รับค่�ตอบแทนเพิ่มต�มปริม�ณง�นที่เพิ่มขึ้น 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่�ตอบแทนผู้บริห�รเป็นไปต�มหลัก

ก�รและนโยบ�ยท่ีกำ�หนดโดยผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท ค่�ตอบแทน

ดังกล่�วเช่ือมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และผลก�รดำ�เนิน

ง�นของผู้บริห�รแต่ละท�่น 

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

พลเรือเอกหม่อมหลวง อัศนี ปร�โมช ประธ�นกรรมก�ร 400,000 400,000
น�ยอุดม ช�ติย�นนท์ กรรมก�ร 400,000 400,000
น�ยคริสโตฟอร์ จอห์น คิง กรรมก�ร 370,000 370,000
น�ยพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมก�ร 370,000 370,000

รวมทั้งหมด  1,540,000  1,540,000

จำ�นวนค�่ตอบแทนในปี 2554: บริษัทได้จ่�ยค่�ตอบแทนต�่งๆ ให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร มีร�ยละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หมายเหตุ ฝ�่ยจัดก�รที่เป็นกรรมก�รบริษัท ไม่ได้รับค่�ตอบแทน

ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ

รายการ
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

จำานวนราย บาท จำานวนราย บาท
• ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ
  โดยเป็นค�่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินร�งวัล 5 23,469,000.- 7 24,971,000.-

รายการ
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

จำานวนราย บาท จำานวนราย บาท
• ค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการ
  โดยเป็นค�่ตอบแทนในรูปเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 5 824,760.- 7 888,000.-

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
(ร�ยละเอียด ปร�กฏต�มร�ยง�นก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�รที่ดี ข้อ 2 คว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น)

การควบคุมภายใน
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 189 เมื่อวันท่ี 24 

กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วมประชุม

ด้วยได้พิจ�รณ�ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และซักถ�มข้อมูลจ�ก

คณะฝ่�ยจัดก�ร แล้วสรุปได้ว�่คณะกรรมก�รบริษัทไม่มีคว�มเห็นที่ต่�ง

ไปจ�กร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบที่เสนอม�

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รตรวจสอบและควบคุมก�รปฏิบัติง�น

ของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีก�ร

จดัตัง้ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และฝ่�ยกฎหม�ย เพือ่รบัผดิชอบในก�รตรวจ

สอบก�รปฏบิตังิ�นของบรษิทัให้เป็นไปต�มวตัถปุระสงค์ของบรษิทั และ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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Directors names Position FY 2011
Baht

FY 2010
Baht

Admiral M.L. Usni Pramoj Chairman of the Board 400,000 400,000
Mr. Udom Chatiyanonda Director 400,000 400,000
Mr. Christopher John King Director 370,000 370,000
Mr. Bibit  Bijaisoradat Director 370,000 370,000

Total amount  1,540,000  1,540,000

Item
FY 2011 FY 2010

Management
Members Baht Management

Members Baht
• Remuneration & Compensation of the Management team
  (Salaries, Bonus and Incentives) 5 23,469,000.- 7 24,971,000.-

Item
FY 2011 FY 2010

Management
Members Baht Management

Members Baht
• Contribution paid  by the Company
  to the Provident Fund for members of Management 5 824,760.- 7 888,000.-

Shareholding Structure and Management

of the Board will submit for consideration and approval 
during every Annual Shareholder’s Meeting that one third of 
the Directors are required to resign by rotation. Then, new 
Directors will be selected and appointed as per the Shareholders’ 
resolutions under the following procedures:  

1. Each Shareholder will have one vote for each share held.
2. Each Shareholder may exercise up to the total amount 

of the votes entitled (as per above) in order to elect 
of any one person being proposed for a Directorship, 
but may not allocated or divide out the total amount 
of votes entitled among several candidates being 
considered for any one Directorship.

3. The candidate receiving the highest votes in the 
respective order of voting will be selected and 
appointed as a Director to complete the total number 
of Directors of the Company as agreed. In the event 
of two persons having the same highest number of 
votes that may result in a situation that the number 
of Directors of the Company exceed the agreed total, 
then the Chairman will then have the deciding vote to 
elect only one person to be appointed as a Director. 

Remuneration for the Directors and Management of 
the Company for 2011

• Directors’ remuneration : The Nomination and 
Remuneration Committee is responsible for considering and 
proposing Directors’ remuneration in a clear and transparent 
manner as well as to be on par with those companies within 
the same industry sector - though taking into consideration 
the Directors’ remunerations plans of other companies listed 
on the Stock Exchange of Thailand for comparison, based 
on the information from the “Directors and Management’s 
remuneration of listed companies” prepared by the “Corporate 
Governance Center” of the Stock Exchange of Thailand. 
Further, after consideration and approval from the Shareholders’ 
Meeting, Directors assigned to serve as members of the Audit 
Committee will also receive additional remuneration due to the 
increased work and responsibilities.

• Management’s remuneration :  Remuneration of the 
Management team has been determined in accordance with the 
policy established by the Company’s majority Shareholder, and 
is commensurate with both the Company’s overall business 
performance results and the individual’s performance.

In 2010, the Company paid remuneration for Directors and Management are as follows:
• Remuneration for the Board of Directors 

Note: Executive Directors do not receive separate remuneration as a Director.

• Remuneration for Management

• Other remuneration for Management  
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ข้อกำ�หนดของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด

บริษัทได้จัดตั้งฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อเพื่อประเมิน

คว�มเส่ียงในด้�นก�รอนุมัติสินเชื่อตลอดจนก�รบริห�รควบคุมลูกหนี้

สินเชื่อให้มีคุณภ�พ

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในเองก็ได้มีก�รใช้ก�รประเมินคว�มเสีย่งเพือ่

ลำ�ดับคว�มสำ�คัญในจุดที่ควรเข้�ตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกหน่วยง�น 

รวมทั้งมีก�รติดต�มผลอย�่งต่อเนื่อง

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

เพ่ือเพิม่คว�มโปร่งใส และเพ่ิมคว�มเชือ่ม่ันให้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผู้

เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย โดยได้กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของ

บรษิทั พร้อมทัง้ให้คว�มสำ�คญัต่อระบบก�รควบคมุและตรวจสอบภ�ยใน 

กำ�กับดูแลฝ่�ยบริห�รให้ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ภ�ยใต้กรอบข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและ

จริยธรรมท�งธุรกิจ

คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีระบบซึ่งให้คว�มม่ันใจว่�ผู้ถือ

หุ้นทั้งหล�ย จะได้รับก�รปฏิบัติโดยเท่�เทียมกัน คณะกรรมก�รบริษัท

ตระหนกัถึงสิทธขิองผู้ถือหุ้นในก�รได้รบัข้อมูลของบรษิทัทีถ่กูต้อง เพยีง

พอ ทันเวล� และเท�่เทียมกัน เพื่อประกอบก�รตัดสินใจในก�รประชุม

ผู้ถือหุ้น ดังนั้นในก�รประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัด

ประชุมพร้อมเอกส�รข้อมูลประกอบก�รประชมุทีมี่ร�ยละเอยีดครบถ้วน 

เพยีงพอ รวมทัง้มคีว�มเหน็ของคณะกรรมก�รบรษิทัในทกุว�ระ โดยนำ�

ส่งต่อน�ยทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิทั เพือ่จดัส่งให้ถงึมือผูถ้อืหุน้ล่วง

หน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 14 วัน เกินกว่�ระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้

ต�มกฎหม�ย ทั้งนี้บริษัทได้มีก�รเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ของบริษัท 

ในเรื่องขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้� 

โดยมีหลักเกณฑ์ต�มที่บริษัทกำ�หนด และเผยแพร่ข้อมูลประกอบว�ระ

ก�รประชุมผู้ถือหุ้นก่อนก�รจัดส่งเอกส�ร เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมี

เวล�ศึกษ�ข้อมูลดังกล�่วได้อย่�งละเอียด บริษัทกำ�หนดสถ�นที่ประชุม

ที่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ร่วมประชุมโดยคำ�นึงถึงผู้ถือหุ้นเป็น

หลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมและใช้สิทธิได้โดยเท่�เทียม

กนั และในกรณทีีผู่ถื้อหุน้ไม่ส�ม�รถม�ร่วมประชมุด้วยตนเองกส็�ม�รถ

มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้�ร่วมประชุมและลงมติแทนได้ 

บรษิทัได้มกี�รจดัก�รประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมีข้ันตอนในก�รดำ�เนิน

ก�รประชุมเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ในก�รประชุม

ส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ในปี 2553 มีกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 

ท่�น เหตุที่ไม่ส�ม�รถกำ�หนดให้กรรมก�รเข้�ร่วมประชุมครบทุกท่�น 

เนื่องจ�กกรรมก�รบ�งท่�นมีภ�รกิจอยู่ในต่�งประเทศ เป็นกรรมก�ร

ท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และมีถิ่นพำ�นักอยู่ที่ต่�งประเทศ 

แต่อย่�งไรก็ต�มแม้จะไม่ได้ม�ร่วมประชุม ท่�นเหล่�น้ันก็ได้พิจ�รณ�

ข้อมูลต่�งๆ พร้อมท้ังได้แสดงคว�มคิดเห็นจ�กว�ระก�รประชุมของ 

คณะกรรมก�รท่ีได้จัดส่งให้ไปก่อนหน้�แล้ว นอกจ�กน้ีในก�รประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธ�นคณะกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน คณะผู้บริห�ร 

รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้�ร่วมช้ีแจงตอบข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้น

ด้วยทุกครั้ง ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธ�นที่ประชุมจะจัดสรร

เวล�ให้อย่�งเหม�ะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอก�สโดยเท่�เทียมกัน 

ในก�รแสดงคว�มเห็น ข้อเสนอแนะต่�งๆ และต้ังคำ�ถ�มใดๆ ต่อที่

ประชุมต�มระเบียบว�ระก�รประชุมและเรื่องท่ีเสนอ รวมท้ังได้บันทึก

ประเด็นซักถ�มและข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมแล้ว 

บริษัทมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ใน

เวล�ที่เหม�ะสมและมีระบบก�รจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี 

ส�ม�รถตรวจสอบและอ�้งอิงได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้มีก�รดำ�เนินก�รให้ผู ้ถือหุ้นทุกร�ยได้รับข้อมูลของ

บริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวล� และเท�่เทียมกันเกี่ยวกับวันประชุม 

ว�ระก�รประชุม และร�ยละเอียดในแต่ละว�ระ เพื่อประกอบก�รตัดสิน

ใจในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ันในก�รประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัท

ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกส�รข้อมูลประกอบก�รประชุมที่

มีร�ยละเอียดครบถ้วน เพียงพอ เพื่อจัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นล่วงหน้�

ก่อนวันประชุมเกินกว่�ระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้ต�มกฎหม�ย และบริษัท

ได้มีก�รเผยแพร่ข้อมูลประกอบว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ไว้ใน 

Website ของบรษิทัก่อนจดัส่งเอกส�ร เพือ่เปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุน้มเีวล�

ศึกษ�ข้อมูลดังกล่�วได้อย่�งละเอียด ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถม�

ร่วมประชุมด้วยตนเองก็ส�ม�รถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้�ร่วมประชุมและ

ลงมติแทนได้ พร้อมทั้งบริษัทได้มีก�รเสนอชื่อกรรมก�รอิสระเป็นผู้รับ

มอบฉนัทะ และบรษิทัได้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้ส�ม�รถ

กำ�หนดทิศท�งก�รลงคะแนนได้ ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งคณะ

กรรมก�รบริษัทตระหนักถึงคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยไม่เคย

เสนอเพิม่ว�ระก�รประชมุโดยไม่แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทร�บล่วงหน้� ในว�ระที่

เลือกตั้งกรรมก�รบริษัทได้มีก�รลงมติเลือกกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล

เพื่อป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ บริษัทได้กำ�หนด

นโยบ�ยและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริห�รและผู้เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลภ�ยในของ

บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

• รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 

คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมอย่�งรอบคอบ

ทุกครั้ง รวมท้ังมีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลัก

ทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยร�ยละเอียด ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี 

และแบบ 56-1 แล้ว 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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Shareholding Structure and Management

Controlling the use of inside information 
[Details are shown in the Report on the Practices on 

Good Corporate Governance (shown below) - Item 2 relating 
to the Equal Rights for All Shareholders.]  

Internal Control 
In the Board of Directors meeting No.189 on February 

24, 2012, at which the Audit Committee also attended, the 
Report of the Audit Committee was considered with questions 
being asked by members of the Board, whereby it was concluded 
that the Board did not have any difference of opinions in regard 
to the contents of this Report of the Audit Committee  

Controls and Internal Audit Systems
The Company has set up the internal audit function and 

internal controls system so that the operations of the company 
are in full compliance with all laws and related regulations 
by establishing the Internal Audit Department and Legal 
Department, whereby these Departments are responsible for 
auditing and reviewing the Company’s operations to be in 
accordance with the Company’s objectives and to strictly follow 
all applicable laws and related regulations.

The Company also established the Hire Purchase Risks 
Management Department to evaluate various risks related to 
credit approvals, as well as to implement and manage the 
effective high standards of hire purchase sales credit controls.

The Internal Audit Department has also implemented 
its risk assessment process to prioritize the level of importance 
as well as the required attention and actions to be undertaken 
in every Department of the Company, and has also undertaken 
continuous follow up and review of the results of these actions.

REPORT ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1.Rights of Shareholders

The Company’s Board of Directors had determined 
a policy on good corporate governance, in order to enhance 
the transparency of the Company’s operations and to achieve 
greater confidence on the part of Shareholders, investors and 
other Stakeholders. The Board is committed to the principles of 
good governance by recognizing the importance of controls and 
internal audit systems as well as by ensuring that Management 
implements the Company’s established policies efficiently 
and for the best interests of the Shareholders within legal 
requirements and sound business ethics framework. 

The Board of Directors has ensured that all Shareholders 
are treated equally in having equal access to relevant, complete, 
adequate and accurate information on a timely basis, in order 
to effective make investment decisions. 

Therefore, with regard to arrangements for Shareholders’ 
Meetings, the Company’s sends to all Shareholders notices of 
meetings, via the Company’s Shareholders’ Registrar at the 
Stock Exchange of Thailand, at least 14 days prior to the 
meeting date as required by law, together with a complete set 
of supporting documents as well as the Board of Directors’ 
comments on each agenda item to be considered. The Company 
also publishes information on the meeting agenda items in 
advance through the Company’s website, inviting Shareholders 
to propose agenda(s) for consideration at the 2011 Annual 
General Shareholder’s Meeting (AGM) in accordance with 
the Company’s regulations, and thus allows Shareholders the 
opportunity to study agenda and meeting details thoroughly.  
Also the proposed meeting venue is carefully chosen for the 
sake of maximum convenience for all Shareholders to attend 
and exercise their rights.  Proxy forms are also provided as part 
of notice for the scheduled Shareholders’ Meeting, so that a 
Shareholder can authorize another person to attend the Meeting 
and vote on his/her behalf if needed. All Shareholders’ Meeting 
are called and conducted in accordance with the provisions 
established by the Stock Exchange of Thailand.

At the previous 2010 AGM, 5 Directors of the Company 
attended, whereby it was not possible to schedule the Meeting 
that enabled all Directors to attend - some Directors were absent 
due to commitments overseas or the Director representing the 
majority Shareholder is domiciled overseas. Nevertheless, 
they all received the Meeting’s proposed agenda including 
all related and supporting information for their review and 
sent in their comments and opinions prior to the meeting 
date.  Those Directors who always attend the Shareholders’ 
Meeting include the Chairman of the Board, Chairman of 
Audit Committee, the Managing Director, the Controller and 
Finance Director, members of the Management team as well as 
external Auditors; and they were willing to answer any questions 
raised by Shareholders at the Meeting.  In all Shareholders’ 
Meetings, the Chairman of the Meeting allow sufficient time 
for the Shareholders to express their views and comments 
and/or to ask any questions concerning the agenda item being 
considered as well as on any other aspect of the Company’s 
business. All discussions, queries and comments made by the 
participants at these Shareholders’ Meeting were also recorded 
in the Meetings’ minutes.

2. Equal Rights for All Shareholders
The Company has in place a process to ensure that 

all Shareholders will receive the same correct and adequate 
information on a timely basis relating to the scheduled meeting 
date, agenda items for consideration together with details of 
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• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

- กำ�หนดให้ผู ้บริห�รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�ร

ถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และ 

ตล�ดหลักทรัพย์ ต�ม ม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

- ห้�มไม่ให้ผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่ได้รับทร�บข้อมูล

ภ�ยใน เปิดเผยข้อมูลภ�ยในแก่บุคคลภ�ยนอก หรือ

บคุคลที่ไม่มีหน้�ทีเ่กีย่วข้อง และไม่ซือ้ข�ยหลกัทรพัย์

ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบก�รเงินเผยแพร่

ต่อส�ธ�รณชน ในระหว่�งปีที่ผ่�นม� กรรมก�รและ

ผู ้บริห�รได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยอย่�งเคร่งครัด ไม่

ปร�กฏว่�มีก�รซื้อข�ยหุ้นในช่วงที่ห้�มเลย

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีก�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ยของบริษัท โดยให้คว�มสำ�คัญ

ต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่�จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภ�ยใน 

ได้แก่ พนักง�นและผู้บริห�รของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้

เสยีภ�ยนอก ได้แก่ ลูกค้� เจ้�หนี ้ภ�ครฐัและหน่วยง�นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

เนื่องจ�กบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจ�กผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ ซึ่ง

จะสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและสร�้งกำ�ไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว�่

เป็นก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จในระยะย�วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติ

ต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล�่นี้ได้รับก�รดูแลอย่�งดี เช่น ก�รที่บริษัทได้

รับประก�ศเกียรติคุณและตร�สัญลักษณ์ จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 3 ร�งวัลพร้อมกันในปี 2546 และปี 2550 

ประกอบด้วย ก�รจัดทำ�ฉล�กกำ�กับสินค้�ได้ถูกต้องต�มกฏหม�ย ก�ร

โฆษณ�สินค้�และบริก�รที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และก�รใช้สัญญ�ท่ี

เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค ตระหนกัถงึคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูบ้ริโภค 

โดยเลือกจำ�หน่�ยสินค้�ที่ได้รับใบอนุญ�ตที่ได้รับม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์

อุตส�หกรรม หรือ มอก. บริษัทจัดให้มีศูนย์ให้บริก�รข้อมูลกล�งท�ง

โทรศัพท์ ซึ่งรับข้อร้องเรียนตลอดจนข้อเสนอแนะต่�งๆ โดยเรียกว่� 

Call Center หม�ยเลขติดต่อ 0-2234-7171 

บริษัทฯ ได้มีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักง�นซิงเกอร์

ซึง่จดทะเบยีนแล้ว โดยจดทะเบยีนในปี 2533 รวมอ�ยกุองทนุประม�ณ 

20 ปี มีพนักง�นที่มีเงินเดือนประจำ�ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท อุตส�หกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

ที่มีสิทธิ์เป็นสม�ชิก ปัจจุบันมีสม�ชิกทั้งสิ้น 483 ท่�น และมีมูลค่�

กองทุนคิดเป็นเงินประม�ณ 168 ล้�นบ�ท บริษัทฯ ได้ว่�จ้�ง บริษัท

หลักทรัพย์จัดก�รกองทุนกสิกรไทย เป็นผู้จัดก�รกองทุนฯ และบริษัท 

ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้ดูแลและรับฝ�ก

หลักทรัพย์ของกองทุนฯ

สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้� บริษัทคู่ค้� เจ้�หนี้ 

คูแ่ข่ง ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนพนกัง�น (สำ�หรบันโยบ�ยและแนวปฏบิตัเิกีย่ว

กับพนักง�น ได้นำ�เสนออยู่ในหัวข้อ 9.6 บุคล�กร) บริษัทได้ให้คว�ม

สำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยไว้

ในคู่มือผู้บริห�รบริษัท ประมวลจริยธรรมท�งธุรกิจของบริษัทฯ หนังสือ

นโยบ�ยไม่ยอมให้มีก�รทุจริต (Zero Tolerance Policies) บริษัทได้

เข้�ร่วมเป็นบรษิทัทีป่ระก�ศเจตน�รมย์เป็นแนวร่วมปฎบิตั ิ(Collective 

Action Coalition) ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต โดย

บริษัทมีก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริต ก�รกำ�หนด

นโยบ�ย จรรย�บรรณ เกี่ยวกับก�รต่อต�้นก�รทุจริต จัดให้มีก�รสื่อส�ร

นโยบ�ยแนวท�งและก�รแจ้งเบ�ะแสกรณีเก่ียวข้องหรือเห็นก�รทุจริต 

โดยจัดต้ังคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติ

มิชอบภ�ยในบริษัทขึ้นม� ผู้บริห�รของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับเรื่องร้อง

เรียนโดยตรง และมีคณะกรรมก�รร่วมในก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง

อย่�งเป็นธรรม กำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่

มีประสิทธิภ�พ มีก�รร�ยง�นท่ีโปร่งใส รวมถึงก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�ร

คุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รทุจริต

นโยบ�ยอนัเกีย่วกบั พรบ.ว่�ด้วยก�รกระทำ�ผดิท�งคอมพวิเตอร์ 

พ.ศ. 2550 บริษัทได้มีก�รประก�รเป็นคำ�เตือนและข้อห้�มไว้บนหน้� 

Desktop คอมพิวเตอร์ของพนักง�นบริษัททุกคน นโยบ�ยเกี่ยวกับ

ก�รไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์ และระเบียบข้อ

บงัคบัเกีย่วกบัก�รทำ�ง�นของบรษิทัฯ ได้แจกให้แก่ผูบ้รหิ�รทุกท่�นและ

ถ�่ยทอดสู่พนักง�นของบริษัททุกท�่น เพื่อทร�บและลงน�มรับรองเพื่อ

ถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด โดยเฉพ�ะพนักง�นฝ่�ยข�ยและ

ภ�คสน�ม เพือ่ให้พนกัง�นบรษิทัทกุคนเข้�ใจและปฏบิตัิได้อย่�งถกูต้อง

ด้�นสังคมบริษัทมีนโยบ�ยในก�รเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�ร

ช่วยเหลือสังคมอย่�งต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นก�รสร้�งง�นสร้�งอ�ชีพ 

ก�รฟ้ืนฟ ูและพฒัน�ชมุชนเป็นสำ�คญัผ่�นกจิกรรมต่�งๆ ซึง่ได้นำ�เสนอ

อยู่ในส่วนของกิจกรรมองค์กร และสำ�หรับในปีท่ีผ่�นม� บริษัทไม่มี

ข้อพิพ�ทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งท�งก�รค้�

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ กำ�หนดให้ก�รเผยแพร่ข้อมูลและก�รส่ือส�รของ

องค์กรเป็นหนึ่งในนโยบ�ยหลักของบริษัท โดย ได้จัดให้มีฝ่�ยนัก

ลงทุนสัมพันธ์และสื่อส�รองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยง�นที่จะเป็นตัวแทน

บริษัทฯ และเป็นส่ือกล�งระหว่�งฝ่�ยจัดก�ร ในก�รส่ือส�รและเปิด

เผยข้อมูลแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ทั่วไป 

ให้มีคว�มชัดเจน และโปร่งใส ตลอดจนช่วยกำ�กับดูแลเพ่ือให้แน่ใจว่�

บริษัทฯ มีก�รดำ�เนินก�รที่ไม่ขัดต่อข้อกำ�หนดใดๆ ของพระร�ชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้เข้�ร่วมกิจกรรม บริษัท

จดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำ�เสนอข้อมูล 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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Shareholding Structure and Management

each agenda to enable them to enable effective consideration 
and decision making during the Meeting. Therefore, for all 
Shareholders meetings, the Company’s sends out notices of the 
meeting, as required by law prior to the proposed meeting date 
together with supporting documents that include complete and 
adequate information, as well publishes the same information 
relating to the meeting date and agenda in advanced on the 
Company’s website prior to the notices are in fact delivered. 
This is to allow the opportunity for Shareholders to thoroughly 
study the relevant details. In the event that a Shareholder cannot 
attend the Meeting, a proxy can be appointed by the Shareholder 
to attend and exercise his/her vote instead, whereby the Company 
also proposes Independent Directors to act as authorized 
proxies and proxy forms are supplied so that shareholders can 
indicate how their vote will be exercised by their proxy. In all 
Shareholders’ Meetings, the Company’s Board of Directors 
recognizes the equal treatment to shareholders in not proposing 
any new agenda item without prior and advance notification 
being made to all Shareholders alike. Further, in the process for 
the selection and appointment of members of the Company’s 
Board of Directors voting is done for each individual nominee. 

Measures to prevent any situations involving the conflict 
of interests and the abuse of inside information for personal 
gains that have been determined by the Company are as follows :

• Possible conflict of interest situations : Transactions 
that may lead to a possible conflict of interests are 
considered thoroughly by the Board of Directors 
and based on the applicable provisions of the Stock 
Exchange of Thailand, whereby the Company is 
also required to include details of such transactions 
in its Annual Report and in Form 56-1 to the Stock 
Exchange of Thailand. 

• Abuse of inside information : 
- Executives of the Company are required to 

report any changes in their shareholdings to 
the Securities Exchange Commission and the 
Stock Exchange of Thailand as per Article 59 
of Securities and Exchange Act (B.E. 2535).

- Executives or other employees having access to 
inside information are prohibited from disclosing 
any such inside corporate information to those 
outside the Company or not authorized to know, 
as well as to refrain from trading in the Company’s 
shares within one month prior to the Company’s 
Financial Statements being made public.

3. Stakeholders’ Rights 
It is the policy of the Company that all Stakeholders’ 

rights and interests are adequately protected - whether it is 
internal Stakeholders (ie: the Company’s staff and Executives 
including its Subsidiaries) or external stakeholders (ie: 
customers, business partners, creditors, related Government 
agencies and other outside parties), as the Company recognizes 
the need for as well as importance of Stakeholders’ support, in 
order to strengthen its competitiveness and to maximize profits 
in the long term. 

Therefore, the Company complies with all relevant laws 
as well as rules and regulations in order to effectively protect the 
rights of all its Stakeholders. In this regard, the Company was 
awarded certificates from the Office of the Consumer Protection 
Board (OCPB) simultaneously in 3 categories in both 2003 and 
in 2007, namely : for correct product labeling, for product and 
service advertising, as well as for its hire purchase contracts 
being fair and equitable to consumers. The Company also has a 
centralized service to receive all complaints and suggestions : its 
‘Call Center”  that can be access by telephone at 0-2234-7171.

The Company’s provident fund for Singer Thailand 
employees was established and registered since 1990, or about 
20 years ago. Permanent employees of Singer Thailand Public 
Company Limited and Singer Industries (Thailand) Company 
Limited are entitled to become members, and at present there 
are 483 members with funds amounting to approximately 
Baht 168 million. The Company employs “Kasikorn Asset 
Management Co., Ltd. as the fund manager, and “Thailand 
Securities Depository Co., Ltd.,” to take care of and keep the 
shareholdings of the Fund.

The Company recognizes the great importance of equal 
treatment towards all Stakeholders Groups including customers, 
business partners, creditors, competitors, Shareholders as well as 
employees (with policies and procedures concerning employees 
being shown in item 9.6 - personnel in the Form 56-1). 

This has also been stipulated as an established policy 
in the Manual for the Company’s Management, the Code of 
Business Ethics, and the Zero Tolerance Policy Document. 
Further, the Company has also joined the ‘Collective Action 
Coalition’ which is the private sector’s initiative on anti-
corruption practices, whereby the Company has assessed the 
risks and established policies and ethical practices relating 
corrupt business practices and anti-corruption. It has also 
distributed information internally and has established procedures 
for people to submit any information about any suspected 
corrupt or fraudulent practices and activities, together with 
establishing a Committee (for the prevention and suppression of 
internal corrupt practices) which is responsible for  investigating 
such information and reporting the outcome directly to senior 
Management and the Board of Directors, together the proper 
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ผลประกอบก�รของบริษัทประจำ�ปี 2553 ผลประกอบก�รไตรม�ส 

2/2554 และผลประกอบก�รไตรม�ส 3/2554 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ให้

แก่นักวิเคร�ะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้รับทร�บ บริษัทฯ ได้มี

ก�รเปิดเผยส�ระสนเทศและร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งครบถ้วน 

ถูกต้อง และภ�ยในกำ�หนดเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด เพื่อให้บริก�รข้อมูล

และข่�วส�รกิจกรรมต่�งๆ ของบรษิทักบันกัลงทนุ ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคร�ะห์ 

และประช�ชนทัว่ไป บรษิทัมีก�รนำ�เสนอข้อมูลเกีย่วกบัท�งด้�นนกัลงทนุ

สมัพันธ์ผ่�นช่องท�งด้�นเวป็ไซด์ของบรษิทัที ่http://www.singerthai.

co.th/th/investor/ ทั้งนี้ผู้ลงทุนส�ม�รถติดต่อหน่วยง�นดังกล่�วได้ท่ี 

หม�ยเลขโทรศัพท์ 0 2352 4777 ต่อ 4727 หรือ e-mail address: 

chank@singerthai.co.th 

และสืบเน่ืองจ�กก�รที่บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รเปิด

เผยข้อมลูและคว�มโปร่งใสเป็นหนึง่ในปัจจยัสำ�คญัของก�รดำ�เนนิธรุกจิ 

จงึเป็นผลให้ในปี 2554 บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำ�กดั (มห�ชน) ได้

รบัร�งวัล Set Awards 2011 “ บรษิทัจดทะเบยีนด้�นนกัลงทนุสมัพนัธ์

ยอดเยีย่ม ” (Best Investor Relations Awards) จ�กตล�ดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย

คณะกรรมก�รบริษัท ตระหนักถึงภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิด

ชอบในก�รกำ�กับดูแลให้ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำ�ขึ้น มี

ข้อมูลท�งบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส งบก�รเงินรวมของบริษัท

และบริษัทย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี 

งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย

เลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ และใช้

ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณก�รที่ดีที่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั้ง

มกี�รเปิดเผยข้อมลูสำ�คญัอย่�งเพยีงพอในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงิน 

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไป ทีจ่ะได้รบัทร�บข้อมลูที่

แสดงฐ�นะก�รเงนิและผลก�รดำ�เนนิง�นทีค่รบถ้วนเป็นจรงิและสมเหตุ

สมผล สำ�หรบัคณุภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงนิ ปร�กฏอยู่ในร�ยง�นคว�ม

รับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงินในร�ยง�นประจำ�

ปี และในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัททุกไตรม�สได้กำ�หนดให้ว�ระ 

เกี่ยวกับก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร 

เป็นว�ระที่จะต้องมีก�รร�ยง�นในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททุกครั้ง

ในก�รนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจ

สอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รที่มีคว�มเป็นอิสระ และไม่เป็นผู้บริห�ร

เป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงินและระบบควบคุม

ภ�ยใน คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปร�กฏ

ในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

แล้ว คณะกรรมก�รบรษิทั มคีว�มเหน็ว่�ระบบควบคมุภ�ยในของบรษิทั 

โดยรวมอยู่ในระดับที่น่�พอใจ และส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อม่ันอย่�งมี

เหตุผลต่อคว�มเชื่อถือได้ของงบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 

วันที่ 31 ธันว�คม 2554

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมก�รบริษัทต ้องปฏิบัติหน ้�ที่ เป ็นไปต�มกฎหม�ย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์บริษัท 

กรรมก�รต้องมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมำ่�เสมอ ดำ�เนินง�น

โดยรกัษ�ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกี�รเปิดเผยข้อมลูต่อ ผูล้งทนุอย่�ง

ถกูต้องครบถ้วนและโปร่งใส คณะกรรมก�รบรษิทัได้ปฏบิติัต�มแนวท�ง

ของข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน ต�มแนวท�ง 

ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบันแม้ว�่ก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ จะได้รับก�รชี้แนะ

แนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจจ�กบริษัท SINGER (THAILAND) B.V. 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ แต่ก็จะมีก�รควบคุมดูแลโดยคณะกรรมก�ร

บริษัท ให้ฝ่�ยจัดก�รปฏิบัติก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย และกลยุทธ์ของ

บริษัท พร้อมทั้งคอยให้คำ�ปรึกษ� และเฝ้�สังเกตก�รทำ�ง�นของฝ่�ย

จดัก�ร ซึง่ในก�รจดัก�รง�นปกตขิองบรษิทัเป็นหน้�ที่ในคว�มรบัผดิชอบ

โดยตรงของฝ่�ยจดัก�ร คณะกรรมก�รได้จดัให้บรษิทัมรีะบบก�รควบคมุ

ภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน รวมทั้งมีก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รในเรื่อง

ดังกล�่วอย่�งสมำ่�เสมอในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รที่มีประสบก�รณ์

ในหล�กหล�ยส�ข�ต่�งๆ ของธุรกิจจำ�นวน 8 ท่�น โดยเป็นกรรมก�ร

ตัวแทนที่ม�จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ จำ�นวน 2 ท่�น กรรมก�รที่เป็น

ผู้บริห�ร จำ�นวน 2 ท�่น และกรรมก�รที่เป็นอิสระ จำ�นวน 4 ท่�น ซึ่ง

คิดเป็นจำ�นวนกรรมก�รอิสระเท่�กับร้อยละ 50 ของกรรมก�รทั้งคณะ 

ซึ่งมีจำ�นวนม�กกว่�ข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต บริษัทมีก�รถ่วงดุลของ

คณะกรรมก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยปัจจุบันกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลง

น�มผูกพัน ดังน้ี น�ยก�วิน จอห์น วอร์คเกอร์ น�ยบุญยง ตันสกุล 

และน�ยไพฑูรย์ ศุกร์คณ�ภรณ์ สองในส�มคนน้ีลงล�ยมือช่ือร่วมกัน 

และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท

สำ�หรบัคว�มเป็นอสิระในก�รบรหิ�ร ประธ�นกรรมก�รบรษิทัไม่

เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมก�รผูจ้ดัก�ร เพือ่เป็นก�รแบ่งแยกหน้�ที่ใน

ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�รง�นประจำ� ประธ�น

กรรมก�รบริษัทเป็นกรรมก�รท่ีมีคว�มเป็นอิสระต�มคว�มหม�ยของ

ตล�ดหลักทรัพย์ และไม่มีคว�มสัมพันธ์ใดๆ กับฝ�่ยบริห�ร

คณะกรรมก�รบริษัทมีกำ�หนดก�รประชุมโดยปกติเป็นประจำ�

ทุกไตรม�ส และมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มต�มคว�มจำ�เป็น บริษัทมีก�ร

กำ�หนดว�ระก�รประชุมที่ชัดเจน โดยเลข�นุก�รบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบ

จะจัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมท้ังเอกส�รประกอบก�รประชมุให้คณะ

กรรมก�รล่วงหน้� กรรมก�รทุกท่�นส�ม�รถแสดงคว�มเห็นได้อย่�ง

เป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2554 ที่ผ่�นม�

คณะกรรมก�รบรษิทัมกี�รประชมุทัง้สิน้ จำ�นวน 5 ครัง้ และบรษิทัมกี�ร

ประชมุผูถ้อืหุน้ จำ�นวน 1 ครัง้ โดยก�รเข้�ร่วมประชมุของคณะกรรมก�ร

บริษัทในปี 2554 ของกรรมก�รแต่ละท�่นสรุปได้ ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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Shareholding Structure and Management

and effective internal controls procedures in order to ensure 
full transparency and proper and equitable treatment for all 
in such instances. Also a procedure is in place to protect the 
informant or ‘whistle blower’. 

With regard to the Computer Crimes Act B.E. 2007, 
the Company’s policy on this matter is clearly indicated on 
every desk tops and other computers of the Company as well 
as in the rules and regulations of the company in regard to the 
protection of and respect for all intellectual property rights of 
others. This policy has also been announced to Management 
for their own information and for relaying to all employees, 
whereby written acknowledgement of their understanding 
that this policy that must be strictly complied to is required - 
especially so for sales representatives and field operators. In 
the past, the Company has had no dispute concerning business 
competitors in this regard. 

Further, with regard contributing to the wellbeing of 
the social environment in which the Company operates, Singer 
Thailand has a policy to continually participate in helping 
society as a whole in regard to relief and rehabilitation efforts 
after any crisis or disasters, as well as in being fully committed 
to get involved in various activities to help develop vocational 
work and improve local communities, details of which have 
been described more fully in the section of Company Activities. 

4.Information disclosure and transparency
The Company has determined that information disclosure 

and corporate communications are one of the Company’s key 
policies. The Company’s Investor Relations Unit has been set 
up to serve as a link between Management and Shareholders, 
investors, securities analysts and other related parties with 
regard to being a communications channel and source the 
disclosure of information, as well as to ascertain that the 
Company fully complies with all the provisions of the Securities 
and Exchange Act and any other relevant laws. 

Furthermore the Company regularly participates in the 
Opportunity Day activities in order to provide information 
about the operating performance results of the Company for 
the FY/2010 for Quarter 2/2011, quarter 3/2011 to securities 
analysts, investors and mass media.  

In the preceding years, the financial reports and other 
information submitted by the Company have been found to be 
accurate, complete and timely with full information disclosures 
on its activities and performance to all Shareholders, investors, 
securities analysts and other interested parties. The Company 
publishes the relevant Investors’ Relation information through 
the Company’s website at http://www.singerthai.co.th/th/
investor/ , and  investors are able to contact the Company’s 

Investor Relations Unit by telephone at  0-2352-4777 Ext. 
4727 or via e-mail at : chank@singerthai.co.th.  

As a result of the Company giving great importance to 
the proper and transparent disclosures of information as being 
an important part of its business operations has resulted in 
Singer Thailand pcl being recognized and awarded the “SET 
Awards for 2011 for Best Investor Relations” by the Stock 
Exchange of Thailand. 

The Board of Directors is responsible for the Company’s 
Financial Statements and other information as shown in the 
Annual Report.  Such Financial Statements are prepared in 
accordance with generally accepted accounting standards and 
other financial reporting requirements, and also significant 
supporting information to the Financial Statements is adequately 
provided. A report is made as to quality and accuracy of the 
Financial Statements in the “Responsibility of the Company’s 
Board of Directors” section as contained in the Annual Report. 

At every quarterly Board of Directors meetings an 
agenda item concerning related transactions involving any 
Directors and Management Executives are required to be 
reported to the Board. Further, in this regard, the Board of 
Director has also assigned the Audit Committee, consisting 
of Independent Directors, with responsibilities on ensuring 
the quality of financial reports and internal controls issues. 
Comments and the opinion of the Audit Committee are 
contained in the “Report of the Audit Committee” which is 
part of the Company’s Annual Report. The Board of Directors 
also reviews and asses that both internal controls and internal 
audit systems of the Company have proven satisfactory, thus 
the Consolidated and Company Financial Statements as at 
December 31, 2011 presented accurate and reliable information. 

5. Responsibilities of the Board of Directors
The Company’s Directors are obliged to perform their 

duties in accordance with all applicable laws, objectives and 
Articles of Associations as well as the Resolutions of Shareholders’ 
Meetings in good faith and with proper care to promote the 
Company’s best interests.  Directors are also accountable to the 
Company’s Shareholders to ensure full disclosure of accurate and 
complete information to investors, whereby Directors observe 
the Code of Best Practices for Directors of Listed Companies as 
defined by the Stock Exchange of Thailand.

Currently, while the Company’s major shareholder, 
Singer (Thailand) B.V., has a major say in the direction of the 
Company’s operations, while the Board of Directors supervises 
the Management to ensure that the policies and strategies as laid 
down by the Company have been put into practice and that the 
Management has implemented effective controls and reporting 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2554

รายชื่อกรรมการ วาระการดำารงตำาแหน่ง

การประชุม (ครั้ง) / ปี

สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

พิจารณาค่า
ตอบแทน

1. พลเรือเอก ม.ล. อัศนี ปร�โมช *** เม.ย. 55 - เม.ย. 58 (ก) 1 4/5 - -

2. น�ยอุดม ช�ติย�นนท์ ** *** เม.ย. 53 - เม.ย. 56 1 4/5 4/4 4/4

3. น�ยคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง เม.ย. 53 - เม.ย. 56 1 5/5 4/4 4/4

4. น�ยโทไบอัส โจเซฟ บร�วน์ * เม.ย. 54 - เม.ย. 57 - -/5 - -

5. น�ยพิพิธ พิชัยศรทัต เม.ย. 54 - เม.ย. 57 1 4/5 4/4 -

6. น�ยก�วิน จอห์น วอล์คเกอร์ เม.ย. 54 - เม.ย. 57 - 3/5 - 2/4

7. น�ยบุญยง ตันสกุล เม.ย. 55 - เม.ย. 58 (ก) 1 5/5 - -

8. น�ยไพฑูรย์ ศุกร์คณ�ภรณ์ เม.ย. 55 - เม.ย. 58 (ก) 1 5/5 - -

หมายเหตุ * กรรมก�รที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ และมีถิ่นพำ�นักอยู่ที่ต�่งประเทศ

 ** กรรมก�รตรวจสอบที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงิน

 *** กรรมก�รที่ข�ดก�รประชุมเนื่องจ�กป่วยและพักรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ล

 (ก) กรรมก�รผูท้ีจ่ะพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระในเดือน เม.ย 55 โดยจะมกี�รเสนอถกูเลอืกให้เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

  ต�มว�ระใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 ณ วันที่ 30 เม.ย 2555 นี้ 

ทัง้น้ี บริษทั ทีป่รึกษ�กฏหม�ย แชนด์เลอร์ และทองเอก ซึง่เป็น

ทีป่รกึษ�กฏหม�ยอสิระของบรษิทัเป็นผูจ้ดบนัทกึร�ยง�นก�รประชมุและ

คว�มคิดเห็นของกรรมก�รอย่�งชัดเจนและเป็นล�ยลักษณ์อักษร โดย

จัดเก็บไว้ที่สำ�นักง�นใหญ่ของบริษัทสำ�หรับให้กรรมก�รและผู้เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้ตลอดเวล�

คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รแต่งตั้ง น�งส�วจันทรจิร� ก้อง

ท้องสมุทร์ เป็นเลข�นุก�รบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบก�รณ์

ทีเ่หม�ะสม เป็นผูรั้บผดิชอบ และทำ�หน้�ทีเ่ลข�นกุ�รบรษิทัฯ โดยมหีน้�

ที่ในก�รดูแลให้บริษัทฯ มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนดที่

เกีย่วข้องกบับรษิทัฯ และให้เป็นไปต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ขีอง

บรษัิท เพือ่ให้ก�รบริห�รง�นเป็นไปอย่�งมีประสทิธผิลยิง่ขึน้ บรษิทัฯ ได้

เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เลข�นุก�รบริษัทฯ 

ได้ผ่�นก�รอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development 

Program รุ่นที่ 2 จัดโดยสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed 

Companies Association) โดยก�รสนบัสนนุของ ตล�ดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และชมรมเลข�นุก�รบริษัทไทย

• คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมก�รบรษิทัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมก�รเพือ่ช่วยในก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมก�รบริษัทฯได้มี

มติแต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 

3 ท่�น ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ที่มีคว�มรู้ด้�นบัญชีและ

ก�รเงินต�มคุณสมบัติของตล�ดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมก�รที่มีคว�มรู้

และประสบก�รณ์เพียงพอท่ีจะทำ�หน้�ท่ีในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือ

ของงบก�รเงิน กรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมสมำ่�เสมอ ในปี 2554 

มีก�รประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท โดย

มีขอบเขตและอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่ระบุไว้ในร�ยละเอียดขอบเขต และ

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ต�มมติ

คณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 182 เมื่อวันที่ 11 สิงห�คม 2553 อนุมัติ

ให้รวมคณะกรรมก�รสรรห�และคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

เป็นคณะกรรมก�รชุดเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่� คณะกรรมก�รสรรห�และ

พจิ�รณ�ค่�ตอบแทน ท้ังน้ีเพร�ะคณะกรรมก�รท้ัง 2 ชดุ มหีน้�ท่ีคว�มรบั

ผิดชอบที่สัมพันธ์กัน พร้อมกับลดคว�มซำ้�ซ้อนในก�รปฏิบัติหน้�ที่ให้มี

ประสทิธภิ�พ เพือ่ให้เป็นไปต�มแนวปฏบิตัขิองก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของ

บริษัทจดทะเบียนที่ดี โดยมีประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทนที่มีคว�มเป็นอิสระ ซึ่งคิดเป็นกรรมก�รที่เป็นอิสระ 2 ท่�น 

และเป็นกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร 1 ท่�น ในปี 2554 มีก�รประชุม

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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Names of Directors Term of Directorship
Meetings attendance (no. of times/year)

AGM
Board of 
Directors 
meetings

Audit 
Committee 
meetings

Nomination 
Remuneration 

meetings

1. Admiral M.L.Usni Pramoj *** Apr 12 - Apr15 (a) 1 4/5 - -

2. Mr. Udom Chatiyanonda ** *** Apr 10 - Apr 13 1 4/5 4/4 4/4

3. Mr. Christopher John King   Apr 10 - Apr 13 1 5/5 4/4 4/4

4. Mr. Tobias Josef Brown * Apr 11 - Apr 14 - -/5 - -

5. Mr. Bibit Bijaisoradat Apr 11 - Apr 14 1 4/5 4/4 -

6. Mr. Gavin John Walker Apr 11 - Apr 14 - 3/5 - 2/4

7. Mr.  Boonyong Tansakul Apr 12 - Apr 15 (a) 1 5/5 - -

8. Mr. Paitoon  Sukhanaphorn Apr 12 - Apr 15 (a) 1 5/5 - -

Shareholding Structure and Management

systems to effectively monitor the Company’s performance, 
with the Board of Directors reviewing the Company’s operating 
performance results during Board Meetings.

The Board of Directors is made up of eight persons: two 
directors representing the majority shareholder, two Executive 
Directors, and four Independent Directors; therefore the number 
of Independent Director represented 50% of the total Board 
of Directors, in accordance to the regulations of the Stock 
Exchange of Thailand, and thus establishes a fair balance in 
the Board’s composition. At present, signatures of any two of 
the following three authorized Directors (namely Mr. Gavin 
John Walker, Khun Boonyong Tansakul and Khun Paitoon 
Sukhanaphorn) together with the Company seal will commit 
and legally bind the Company.

The Board Chairman is an Independent Director (by 
definition of the Stock Exchange of Thailand) and is not related 

to any Management members. Also, the Chairman is not the 
same person as the Managing Director of the Company. While 
the Board is responsible for formulating the Company’s policies 
and charting a direction, it is the Management who engages in 
the day-to-day operations of the Company. 

Board Meetings are normally held every quarter to 
review the Company’s business and results; but however, 
an extraordinary Board Meeting can be called if necessary. 
Before each Board Meeting, all Directors are sent a written 
notice together with the proposed agenda and other relevant 
supporting documents.  All Directors are free to express their 
opinions and comments during the meeting. 

During 2011, the Board had 4 meetings together with 
1 Shareholders’ Meeting, whereby the attendance of members 
of the Board of Directors in these meetings are shown below : 

Meetings Attendance Record of members of the Board of Directors

* Director is the representative of the majority Shareholder, and is a resident overseas

** Member of the Audit Committee and has adequate knowledge and experience to audit financial reports

*** Director was absent due to being ill and hospitalized 

(a) Directors who are due to retire by rotation, and who are to be nominated for re-election as a Director for another 

term (Apr 12 - Apr 15) at the AGM scheduled for April 30, 2012.

Chandler & Thong-Ek Law Offices Ltd., the Company’s 
legal advisor, records the minutes of the all discussions and 
comments raised, these minutes and kept at the Company for 
reference by Directors, or other related parties.

The Company’s Board of Directors has appointed Khun 
Chanthornjira Kongtongsmut to be the Company Secretary, who 
has the proper qualification and experience in being responsible 
for monitoring that the Company fully complies to all the laws 

and the regulations of Company  as well as to the principles 
of good corporate governance in regard to the management 
and operations of the Company. The Company Secretary has 
also received formal training through the Corporate Secretary 
Development Program organized by Thai Listed Companies 
Association with the support of the Stock Exchange of Thailand 
and the Thai Company Secretary Association
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ทั้งสิ้น 4 ครั้ง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท โดยมีขอบเขตและ

อำ�น�จหน้�ที่ต�มที่ระบุไว้ในร�ยละเอียดขอบเขตและอำ�น�จหน้�ที่ของ

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ : บริษัทฯได้กำ�หนดนิย�ม

กรรมก�รอิสระของบริษทั เท่�กบัข้อกำ�หนดขัน้ตำ�่ของ ก.ล.ต. หรอืตล�ด

หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องก�รถือหุ้นในบริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน

ร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริห�รจัด

ก�รบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อก�รบริห�รจัดก�ร

จ�กผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอ�จทำ�ให้ผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทฯ

ได้กำ�หนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดในบรษิทั ซึง่รวมถงึหุน้ทีถ่อืโดยบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ของหุน้ทีอ่อก

โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณี

ที่เป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รตรวจสอบก�รถือหุ้นดังกล่�วจะจำ�กัด

ไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รวันต่อวัน หรือ

เป็นพนกัง�น/ลกูจ้�ง/ทีป่รกึษ�ที่ได้รบัเงนิเดอืนประจำ�/ผูมี้อำ�น�จควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน 

หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ในเวล� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง

3. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ

บุตร กับผู้บริห�ร หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่

จะได้รับก�รเสนอชื่อเป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย

4. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคล

ท่ีถอืว่�เข้�ข่�ยไม่อสิระต�มข้อกำ�หนดกรรมก�รอสิระและกรรมก�รตรวจ

สอบของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

ทั้งคว�มสัมพันธ์ในลักษณะของก�รให้บริก�รวิช�ชีพ และคว�มสัมพันธ์

ท�งก�รค้�/ท�งธุรกิจทุกประเภท ต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ 

เรือ่งก�รทำ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนั ยกเว้นมเีหตจุำ�เป็นและสมควรซึง่มิได้

เกิดขึ้นอย่�งสมำ่�เสมอและต่อเน่ือง ต้องได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร

บริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมก�รที่รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมก�รบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร

บรษิทัให้ตัดสนิใจในก�รดำ�เนนิกจิก�รของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง 

โดยมีก�รตัดสินในรูปแบบองค์คณะ

6. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

ให้ตดัสนิใจในก�รดำ�เนนิกจิก�รของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมก�รของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน

8. ส�ม�รถปฏบิตัหิน้�ทีแ่ละแสดงคว�มเหน็หรอืร�ยง�นผลก�ร

ปฏิบัติง�นต�มหน�้ที่ที่ได้รับ มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทได้โดย

อิสระ ไม่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของผู้บริห�ร หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของ

บริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญ�ติสนิทของบุคคลดังกล�่ว

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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Shareholding Structure and Management

Board Committees 
Sub-committees of the Board have been established to 

assist the Board in monitoring and supervising various affairs 
of the Company as follows:

• Audit Committee: To assist the Board of Directors, 
the Audit Committee comprises of 3 members, all of whom 
are Independent Directors. The Chairman must have the 
standards of auditing and financial management qualifications 
as stipulated by the Stock Exchange of Thailand, together with 
adequate knowledge and experience to effectively audit the 
financial reports. The Audit Committee held a total of 4 regular 
meetings in 2011, and produced and submitted reports to the 
Board of Directors according to its charter of responsibilities.

• Nomination and Remuneration Committee: At the 
Board of Directors’ Meeting No.182 on August 11, 2010, it was 
resolved that the Nomination Committee and the Remuneration 
Committee should be merged into one committee - to be called 
the Nomination and the Remuneration Committee, since these 
two Committees have interrelated responsibilities; and thus 
overlapping operations have been reduced for the sake of better 
efficiency and  corresponds to the good corporate governance 
practices of listed companies. The Chairman of the Nomination 
and the Remuneration Committee is an Independent Director, 
and thus the Committee comprises 2 Independent Directors and 
1 non-executive member. In 2011, there were 4 meetings with 
reports submitted to the Board of Directors. The charter of this 
Committee is stated in detail above in the “Scope of Authority 
and Responsibilities of the Nomination and the Remuneration 
Committee”.

Qualifications of Independent Directors 
The Company has determined that the minimum 

qualifications of an Independent Directors must be equivalent 
to the minimum specifications stipulated by the Securities 
and Exchange Commission or Stock Exchange of Thailand, 
namely : holding no more than 1% of the voting shares of 
the Company; not being a member of the management of the 
Company; independent of the majority Shareholder of the 
Company, and not being involved in any transactions with the 
Company that could cause either his/her interest as well as that 
of the Company to be diminished.

The Company’s criteria for Independent Directors are 
as follows: 

1. Holding not more than 1% of the number of all voting 

shares in the Company, including those shares held by any 

related individuals together with shares in the parent company, 

Subsidiaries, and Affiliates or any related juristic entities. 

However, in the case of a member of the Audit Committee, 

such shareholding is limited only to 0.5%.

2. Taking no part in the normal and day to day 

management of the Company, and not being an employee, 

staff, advisor earning a regular salary, or a person who has 

a controlling power over the Company, its parent company, 

Subsidiary, Affiliate or any juristic entity that may be in a 

conflict of interest situation - for at least 2 years prior to being 

the appointment an Independent Director.

3. Not being related by blood or legally - such as a 

parent, spouse, sibling, daughter or son, including the spouse 

of his or her child - to an Executive of the Company, of the 

majority shareholder, a person with controlling power over the 

Company, or a person nominated as Executive, or someone 

with controlling power over the Company or its Subsidiary.

4. Having no business relationships with the Company 

or juristic entity or person considered by the Securities and 

Exchange Commission as a ‘related or connected party’, which 

covers professional services, trade relationships and all kinds of 

business engagements, with the exception of it being necessary 

and appropriate but it must not occur on regular basis; whereby 

in such an instance specific approval, with a unanimous vote, is 

needed from the Board of Directors with a unanimous decision.

5. Not being a Director appointed to represent the 

Company’s Director, majority Shareholder or Shareholder, 

who is connected to the Company’s majority Shareholder, 

unless appointed by the Company’s Board of Directors to 

make decisions pertaining to the Company, parent company, 

subsidiary, affiliate or juristic entity at the same level, whereby 

such decision making is to be in the form of a collective 

committee decision.

6. Not being a Director appointed by the Company’s Board 

of Directors to make decisions for a company, parent company, 

subsidiary, affiliate or juristic entity that may be in conflict.

7. Not being a Director in the parent Company, 

Subsidiary and Affiliate.

8. Being able to perform duties and express opinions 

and/or to report the results in performing the duties assigned 

by the Board of Directors fully independent and freely, without 

being under any influence of any Company Executives or 

major Shareholder or any related persons or relative of such 

individuals. 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระที่มีคุณสมบัติต�มที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกำ�หนดจำ�นวน 3 ท่�น และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ 1 ท�่น ดังนี้
1. น�ยอุดม ช�ติย�นนท์ ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
2. น�ยคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมก�รตรวจสอบ
3. น�ยพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมก�รตรวจสอบ
4. น�ยวรวุฒิ อนันต์กิตติพงศ์ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ (มกร�คม - ตุล�คม 2554)

คณะกรรมก�รตรวจสอบไดป้ฏบิตังิ�นต�มหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบต�มที่ได้กำ�หนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมก�รตรวจสอบและต�มที่ได้
รบัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั สำ�หรบัก�รกำ�กบัดแูลงบก�รเงนิรวมของบรษิทัใหม้กี�รปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นบญัชทีีเ่หม�ะสมกบัก�รดำ�เนินธรุกจิ 
สอบท�นใหบ้ริษทัมรี�ยง�นท�งก�รเงนิอย�่งถกูตอ้งและเพียงพอ และได้จดัใหม้รีะบบก�รควบคมุและตรวจสอบภ�ยในท่ีเหม�ะสมและมปีระสทิธภิ�พ 
มกี�รปฏิบตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยม์กี�รเปดิเผยขอ้มลูอย่�งเพยีงพอ ใหค้ว�มเหน็ในก�รคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ใหบ้ริษทัจดัทำ�ร�ยง�นร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัเพือ่ร�ยง�นในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัทกุไตรม�ส รวมทัง้หน�้ทีอ่ืน่ๆ ต�มทีค่ณะ
กรรมก�รบริษัทมอบหม�ย โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติง�นอย่�งมีอิสระและไม่มีข้อจำ�กัดในก�รได้รับข้อมูล พร้อมมุ่งเน้นให้บริษัทมีก�ร
ดำ�เนินง�นต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี อันได้แก่ก�รปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย มีคว�มโปร่งใสยุติธรรม เชื่อถือได้ ส�ม�รถตรวจ
สอบได้ ตลอดจนมีระบบก�รถ่วงดุลอำ�น�จ อันนำ�ไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สำ�หรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักง�นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2554 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้เข้�ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภ�ยใน ผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ยนอกจ�ก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำ�กัด พร้อมทั้งเชิญฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วมประชุมต�มว�ระอันควร รวม ทั้งหมด 4 ครั้ง อีกทั้งยังให้มีก�รประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ยนอก
โดยไม่มีฝ่�ยบริห�รเข�้ร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้�นก�ร
วิเคร�ะห์ถึงที่ม�ของข้อมูลในงบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี 2554 อย่�งเป็นอิสระ เพ่ือให้ร�ยง�นท�งก�รเงินได้จัดทำ�อย่�งถูกต้อง
ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ และมิได้มีก�รปฏิบัติใดๆ อันเป็นก�รขัดแย้งกับข้อบัญญัติของกฎหม�ย
พรอ้มทัง้ไดม้กี�รร�ยง�นผลก�รประชมุของคณะกรรมก�รตรวจสอบตอ่คณะกรรมก�รบรษิทัทร�บทกุครัง้ทีม่กี�รประชมุ ซึง่ส�ม�รถสรปุเปน็ประเดน็
สำ�คัญๆ ได้ดังต่อไปนี้

• สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส และงบก�รเงินประจำ�ปีก่อนที่จะนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�
• สอบท�นร�ยง�นผลก�รตรวจสอบของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน และประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในกับสภ�พธุรกิจ 
• ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับงบประม�ณที่ส่งให้กับเจ้�หนี้ต�มสัญญ�ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้
• ตดิต�มม�ตรฐ�นก�รบญัช ีและม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิส�กลทีจ่ะนำ�ม�ใชก้บับรษิทั พรอ้มผลกระทบทีอ่�จจะเกดิขึน้กบังบก�ร

เงินของบริษัท อันได้แก่ ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน อ�ค�ร และเรื่องภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี 
• ติดต�มผลคว�มคืบหน้� และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับโครงก�รปรับปรุงระบบส�รสนเทศของบริษัท (IFS PROJECT)
• ติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�เพื่อนำ�ไปพัฒน�
• ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับระบบควบคุมสินเชื่อ ศูนย์อนุมัติสินเชื่อ ระบบก�รตรวจสอบบัญชีลูกค�้และโปรแกรมติดต�มลูกค้�
• ติดต�มตัวชี้วัดจ�กผลของก�รบริห�รสินเชื่อจ�กผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสินเชื่อพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
• พิจ�รณ�แผนก�รตรวจสอบของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี 2554 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
• พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฏหม�ย และข้อกำ�หนดของ

ตล�ดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมก�รตรวจสอบมคีว�มเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี�่งบก�รเงนิและก�รเปดิเผยขอ้มลูท�งก�รเงนิของบรษิทัเพยีงพอและถกูตอ้ง
ต�มทีค่วร รวมทัง้เปน็ไปต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป และมคีว�มเหน็ว�่บรษิทัมรีะบบก�รควบคมุภ�ยในทีเ่หม�ะสม ไมพ่บขอ้บกพรอ่งเกีย่วกบั
ระบบก�รควบคมุภ�ยในทีเ่ปน็ส�ระสำ�คญัพรอ้มไดมี้ก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย ระเบยีบ และขอ้กำ�หนดของหน่วยง�นกำ�กับดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอย่�งเหม�ะสม 

สำ�หรบัรอบปบีญัช ี2555 คณะกรรมก�รตรวจสอบไดเ้สนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั ใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ตง่ตัง้น�งวิไล บรูณกติติ
โสภณ และ/หรือผู้สอบบัญชีท่�นอื่น แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

(น�ยอุดม ช�ติย�นนท์)

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

วันที่ 20 กุมภ�พันธ์ 2555
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Audit Committee’s Report

The Audit Committee of Singer Thailand Plc. is currently composed of three Independent Directors, whose qualifications in accordance 
with the standard requirements of the Stock Exchange of Thailand together with a Secretary to the Committee, as follows:

1. Mr. Udom  Chatiyanonda Chairman
2. Mr. Christopher John king Member
3. Mr. Bibit  Bijaisoradat Member
4. Mr. Vorawoot Anankittipong Secretary to the Committee (January - October 2011)

The Audit Committee has performed its duties and responsibilities in accordance with the Charter of the Audit Committee and 
those responsibilities assigned by the Board of Directors relating to overseeing the Company’s financial transactions as well as the 
Consolidated Financial Statements that comply to appropriate standard business accounting practices and reviewing that the Financial 
Reports are adequate and well presented in accordance with the general accepted accounting standards. 

The Audit Committee is also responsible for making recommendations in reviewing the effectiveness of the Company’s Internal 
Controls procedures and Internal Audit functions that are designed to ensure full compliance with applicable laws on securities and all 
regulations of the Stock Exchange of Thailand as well as to assure sufficient and adequate clarification are contained in the disclosed 
information. The Committee is also responsible for giving its opinion in regards to the proposed selection and appointment of the Company’s 
Auditor as well as for reviewing and advising the Company in regards to any proposed Connected Business Transaction with Related 
parties through submitting to the Board of Directors meetings on quarterly basis, together with any other responsibilities as assigned by 
the Board, whereby the Committee is able to work independently and without any restricted access to any information. 

The Audit Committee also focuses on and supports the Company’s good Corporate Governance policies and practices relating to 
accountability, transparency, fairness, integrity and a system of checks and balances, which will serve the best and full interests of not 
only Shareholders but also Employees and other Stakeholders.

During the financial year 2011, the Audit Committee held four meetings together with the Internal Auditor, External Auditors from 
KPMG Phoomchai Audit Limited, the Management team and the Board of Directors and including meeting with the External Auditors 
without the attendance of the management  team, so as to ensure that  the Quarterly and Annual Financial Statements have been prepared 
in accordance with relevant laws and regulations, as well as that any significant transactions are properly recorded,  adequately disclosed 
and presented in compliance with appropriate accounting principles.  The Audit Committee reported all of the Committee meetings to 
the Board, the main points of which are summarized below:

• Reviewed Quarterly 2011 and Year-End Financial Reports, before submitting them to the Board of Directors
• Reviewed internal audit as well as risk management systems, in order to assess the adequacy of the internal controls system 

for the business environment and operations
• Followed - up  on the Company’s operations, comparing  actual performance results against the financial budgets as submitted 

to the financial creditors as the Debt Restructuring Agreements
• Followed - up on the accounting standards and on the new standards of international financial reporting to be implemented 

by the Company  together with the affects it will have on the Company
• Followed - up the progress of and made recommendation relating to the IFS project
• Followed - up on the performance of Internal Audit Group, and provided recommendations on further developments in its activities 
• Made recommendations regarding improvements  to be made to the Credit Control system, the Credit Approval system 

procedures, the process of checking a customer’s account process,  and customer account monitoring program
• Followed - up on and making recommendations relating to the key performance indicators (KPIs) of the credit management 

activities as reported by the Credit Director 
• Reviewed  the Internal Audit Group planned activities for 2011, and made suggestions and further recommendations
• Reviewed proposed connected transactions with related Parties as well as those transactions that may result in a conflict of 

interest situation in order that they all comply with the law and regulations of the SET as well as to be sure that these transactions 
are appropriate, reasonable and beneficial to the Company.

The Audit Committee is in agreement with the certified external auditor that the Company’s Financial Statement and disclosures of 
relevant information are adequate and fairly presented in full accordance with generally accepted accounting principles and practices. The 
Audit Committee also believes that the internal controls systems of the company have functions effectively and there are no inadequacies 
within its internal controls systems as well as that all required rules and regulations as imposed by the responsible regulatory organizations 
have been adequately adhered to.

For the financial year 2012, the Audit Committee once again recommends that KPMG Phoomchai Audit Limited (Mrs. Wilai 
Buranakittisopon and/or other auditors) be appointed as the company’s external auditor and that the Board of Directors propose this to to 
the Annual General Shareholders’ meeting for their consideration and approval.

On behalf of the Audit Committee

      

(Mr. Udom Chatiyanonda)
Chairman of the Audit Committee 

February 20, 2012
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมก�รบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบก�รเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และส�รสนเทศท�งก�รเงินทีป่ร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี งบ

ก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีท่ีเหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ และใช้ดุลยพินิจ

อย่�งระมัดระวังและประม�ณก�รที่ดีที่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย�่งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

ในก�รนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รท่ีไม่ได้เป็นผู้บริห�รเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภ�พ

ของร�ยง�นท�งก�รเงินและระบบควบคุมภ�ยใน และคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว

คณะกรรมก�รมีคว�มเห็นว�่ระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น�่พอใจ และส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อถืออย�่งมีเหตุผลต่อ

คว�มน่�เชื่อถือได้ของงบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 

 พลเรือเอก 

  หม่อมหลวงอัศนี ปร�โมช น�ยบุญยง ตันสกุล

  ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร
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Board of Directors’ Responsibilities 
for the Financial Statements

The Board of Directors of Singer Thailand plc. is responsible for and has provided the Consolidated Financial Statements 

and those for its Subsidiaries together with the associated information relating to their respective financial status as presented 

in this Annual Report. 

These Financial Statements and reports on the performance results for the financial year 2011 are prepared in accordance 

with generally accepted accounting principles and through the use of appropriate accounting policies that are consistently applied 

by the Company together with the use of careful consideration and best estimates. Further, all important and relevant information 

are adequately disclosed within the Notes to the Financial Statements.

Towards this end, the Board of Directors has appointed an Audit Committee consisting of Independent Directors, which 

is responsible reviewing the quality of these Financial Statements, the internal controls. The opinions and comments of the Audit 

Committee relating to these matters appear in the Audit Committee’s Report that is included this Annual Report.

The Board of Directors is of the opinion that the overall internal controls system of the Company has functioned satisfactorily 

and, thus, has provided reliable, accurate and adequate information for the Consolidated and Financial Statements and those for 

its Subsidiaries for the financial year ending December 31, 2011.   

 Admiral    

  ML Usni Parmoj Mr. Boonyong Tansakul         

  Chairman of the Board Managing Director
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและงบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 งบกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จเฉพ�ะกิจก�ร งบแสดงก�รเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงก�รเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นเฉพ�ะกิจก�ร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพ�ะกิจก�ร สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัท ซิงเกอร์ 

ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และของเฉพ�ะบริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) ต�มลำ�ดับ ซึ่งผู้บริห�รของกิจก�รเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบก�รเงินเหล่�นี้ ส่วนข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�ว

จ�กผลก�รตรวจสอบของข�้พเจ�้ 

ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ต้องว�งแผนและปฏิบัติง�นเพื่อให้

ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลว่�งบก�รเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รทดสอบหลัก

ฐ�นประกอบร�ยก�รทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน ก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของหลักก�รบัญชีที่กิจก�รใช้และประม�ณ

ก�รเกี่ยวกับร�ยก�รท�งก�รเงินที่เป็นส�ระสำ�คัญ ซึ่งผู้บริห�รเป็นผู้จัดทำ�ขึ้นตลอดจนก�รประเมินถึงคว�มเหม�ะสมของก�รแสดงร�ยก�รที่นำ�เสนอ

ในงบก�รเงินโดยรวม ข้�พเจ�้เชื่อว่�ก�รตรวจสอบดังกล่�วให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่�งเหม�ะสมในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ข�้พเจ�้เหน็ว่� งบก�รเงนิรวมและงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รข�้งต้นนี ้แสดงฐ�นะก�รเงินรวมและฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะกจิก�ร ณ วนัท่ี 31 ธนัว�คม 

2554 และ 2553 ผลก�รดำ�เนินง�นรวมและผลก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะกิจก�ร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพ�ะกิจก�ร สำ�หรับแต่ละปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยและของเฉพ�ะบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) โดย

ถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ต�มทีอ่ธบิ�ยไว้ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิข้อ 2 และ 4 กจิก�รได้ใชม้�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินทีอ่อกและปรบัปรงุใหมซ่ึง่มผีลบงัคบั

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2554 งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว

 (นางวิไล บูรณกิตติโสภณ)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

 เลขทะเบียน 3920

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

 กรุงเทพมห�นคร

 24 กุมภ�พันธ์ 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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To the Shareholders of Singer Thailand Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated and separate statements of financial position as at 31 December 2011 

and 2010, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended of 

Singer Thailand Public Company Limited and its subsidiaries, and of Singer Thailand Public Company Limited, respectively.  

The Company’s management is responsible for the correctness and completeness of information presented in these financial 

statements.  My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. 

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.  

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.  

An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as 

evaluating the overall financial statement presentation.  I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, 

the financial positions as at 31 December 2011 and 2010 and the results of operations and cash flows for the years then ended 

of Singer Thailand Public Company Limited and its subsidiaries, and of Singer Thailand Public Company Limited, respectively, 

in accordance with Financial Reporting Standards.

As explained in notes 2 and 4 to the financial statements, with effect from 1 January 2011 the Company has adopted certain 

new and revised financial reporting standards.  The consolidated and separate financial statements for the year ended 31 December 

2010 have been restated accordingly.

 (Wilai Buranakittisopon)

 Certified Public Accountant

 Registration No. 3920

 KPMG Phoomchai Audit Ltd.

 Bangkok

 24 February 2012

Audit report of Certified Public Accountant
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
As at 31 December 2011 and 2010 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บ�ท : Baht)

สินทรัพย์
Assets

หมายเหตุ
Note

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current assets
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด
Cash and cash equivalents

7 140,958,128 189,314,592 133,632,286 184,099,931 

ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระที่ครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี
Current portion of installments receivables

8 893,316,334 794,817,942 893,316,334 794,817,942

ลูกหนี้อื่น
Other receivables

9 53,360,832 61,286,157 53,298,469 61,185,963

ลูกหนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
Amount due from related party

6 23,128 - 80,315 96,526

สินค�้คงเหลือ
Inventories

10 261,618,405 234,890,299 261,598,291 234,801,883

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current assets

6 50,251,857 37,901,185 50,210,539 37,851,543

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total current assets

1,399,528,684 1,318,210,175 1,392,136,234 1,312,853,788

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets
ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระ
Installments receivables

8 370,274,835 310,700,821 370,274,835 310,700,821 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
Investments in subsidiaries

11 - - 5,193,400 5,193,400

เงินลงทุนระยะย�วอื่น
Other long-term investment

12 1,000,000 1,000,000 - -

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์
Property, plant and equipment

13, 16 308,027,859 310,004,756 308,011,850 309,984,402 

ค่�เช�่จ่�ยล่วงหน้�
Prepayment for outlet leases

9,755,465 12,445,780 9,755,465 12,445,780

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Intangible assets

14 13,879,533 19,992,796 13,879,533 19,992,796 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี
Deferred tax assets

15 120,975,143 104,627,133 120,975,143 104,627,133

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets

6,034,800 5,101,000 6,034,800 5,101,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total non-current assets

829,947,635 763,872,286 834,125,026 768,045,332

รวมสินทรัพย์
Total assets

2,229,476,319 2,082,082,461 2,226,261,260 2,080,899,120
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statements of financial position
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
As at 31 December 2011 and 2010 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บ�ท : Baht)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Liabilities and equity

หมายเหตุ
Note

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

หนี้สินหมุนเวียน
Current liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร
Bank overdrafts

16 6,143,481 2,850,346 6,143,481 2,850,346

เจ้�หนี้ก�รค้�
Trade accounts payable

6, 17 140,501,162 76,619,493 140,064,332 75,979,771

เจ้�หนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
Accounts payable to related parties

6 23,542,397 20,222,059 25,680,800 21,808,142

เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี
Current portion of long-term loans
 ภ�ยใต้สัญญ�ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้
 under debt rescheduling agreement

16 91,143,000 91,143,000 91,143,000 91,143,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
Short-term loans from related party

6, 16 - - - 3,000,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities

18 111,385,786 86,127,381 111,141,693 85,916,765 

รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total current liabilities

372,715,826 276,962,279 374,173,306 280,698,024

หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-current liabilities
เงินกู้ยืมระยะย�วภ�ยใต้สัญญ�
Long-term loans under debt
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้
 rescheduling agreement

16 637,994,836 729,137,836 637,994,836 729,137,836

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น
Employee benefit obligations

19, 26 133,157,268 121,893,084 133,157,268 121,893,084

เงินประกันพนักง�น
Employee security deposits

2,016,180 1,238,733 2,016,180 1,238,733

กองทุนเงินสะสมพนักง�น
Provident funds

20, 26 102,654,336 105,158,896 102,654,336 105,158,896

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total non-current liabilities

875,822,620 957,428,549 875,822,620 957,428,549

รวมหนี้สิน
Total liabilities

1,248,538,446 1,234,390,828 1,249,995,926 1,238,126,573
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บ�ท : Baht)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Liabilities and equity

หมายเหตุ
Note

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Equity
ทุนเรือนหุ้น
Share capital:

21

 ทุนจดทะเบียน
 Authorized share capital

270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
 Issued and paid-up share capital

270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น
Additional paid-in capital:
 ส่วนเกินมูลค�่หุ้นส�มัญ
 Premium on ordinary shares

22 225,000,000 225,000,000 225,000,000 225,000,000 

กำ�ไรสะสม
Retained earnings:
 จัดสรรแล้ว
 Appropriated:
  ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย
  Legal reserve

22 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร
 Unappropriated

316,631,417 199,986,782 311,958,878 195,067,696

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
Other components of equity

13, 22 142,306,456 125,704,851 142,306,456 125,704,851

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
Total equity

980,937,873 847,691,633 976,265,334 842,772,547 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total liabilities and equity

2,229,476,319 2,082,082,461 2,226,261,260 2,080,899,120 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
As at 31 December 2011 and 2010 
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
Statements of comprehensive income
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553
For the years ended 31 December 2011 and 2010

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บ�ท : Baht)

หมายเหตุ
Note

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

รายได้
Income
ร�ยได้จ�กก�รข�ย
Revenue from sale of goods

1,867,381,158 1,629,832,898 1,866,455,660 1,628,265,001

ดอกเบี้ยรับจ�กก�รข�ยผ่อนชำ�ระ
Interest from installment sales

515,966,407 449,222,025 515,966,407 449,222,025

กำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์
Defined benefit plan actuarial gains
 ประกันภัยจ�กโครงก�รผลประโยชน์พนักง�น 19 - 76,997,821 - 76,997,821
ร�ยได้อื่น
Other income

13 14,504,373 18,265,520 14,806,179 18,362,949

รวมรายได้
Total income

2,397,851,938 2,174,318,264 2,397,228,246 2,172,847,796

ค่าใช้จ่าย
Expenses
ต้นทุนข�ย
Cost of sale of goods

10 1,086,018,869 935,472,488 1,086,071,474 935,555,775

ค�่ใช้จ�่ยในก�รข�ย
Selling expenses

24 871,830,965 795,048,099 871,416,207 794,164,620

ค่�ใช้จ�่ยในก�รบริห�ร
Administrative expenses

25 238,293,081 253,736,313 237,788,625 253,218,460

ต้นทุนท�งก�รเงิน
Finance costs

27 57,764,752 55,557,407 57,807,163 55,794,941

รวมค่าใช้จ่าย
Total expenses

2,253,907,667 2,039,814,307 2,253,083,469 2,038,733,796

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้
Profit before income tax expense

143,944,271 134,503,957 144,144,777 134,114,000

ภ�ษีเงินได้
Income tax expense

28 1,486,338 45,138,846 1,440,297 45,059,701

กำาไรสำาหรับปี
Profit for the year

142,457,933 89,365,111 142,704,480 89,054,299 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี
Other comprehensive income for the year, net 
of income tax

28 17,788,307 51,849,719 17,788,307 51,849,719

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
Total comprehensive income for the year

160,246,240 141,214,830 160,492,787 140,904,018

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
Basic earnings per share

29 0.53 0.33 0.53 0.33 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บาท : Baht)

งบการเงินรวม (“ปรับปรุงใหม่”)
Consolidated financial statements (“restated”)

หมายเหตุ
Note

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและชำาระ

แล้ว
Issued and 

paid-up share 
capital 

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น

Share 
premium 

กำาไรสะสม
Retained earnings

องค์ประกอบอื่นของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

Other components 
of equity รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
Total equity ทุนสำารอง

ตามกฏหมาย
Legal reserve 

ยังไม่ได้จัดสรร 
(ขาดทุนสะสม)

Unappropriated

ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคา สินทรัพย์

Revaluation 
surplus

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
Balance at 1 January 2010

270,000,000 225,000,000 27,000,000 110,621,671 73,855,132 706,476,803

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
Comprehensive income for the year
 กำ�ไรสำ�หรับปี
 Profit for the year

- - - 89,365,111 - 89,365,111

 กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 Other comprehensive income

13 - - - - 51,849,719 51,849,719

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
Total comprehensive income for the year

- - - 89,365,111 51,849,719 141,214,830 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Balance at 31 December 2010

270,000,000 225,000,000 27,000,000 199,986,782 125,704,851 847,691,633

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
Balance at 1 January 2011

270,000,000 225,000,000 27,000,000 199,986,782 125,704,851 847,691,633 

ร�ยก�รกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้�ส่วนของผู้ถือหุ้น
Transactions  with owners, recorded directly in equity
 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 Dividends to owners of the Company

30 - - - (27,000,000) - (27,000,000)

รวมร�ยก�รกับผู้เป็นเจ้�ของท่ีบันทึกโดยตรงเข้�ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total transactions with owners, recorded directly in equity

- - - (27,000,000) - (27,000,000)

 กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
 Comprehensive income for the period
 กำ�ไรสำ�หรับปี
 Profit for the period

142,457,933 142,457,933 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Other comprehensive income

13 - - - - 17,788,307 17,788,307 

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
Total comprehensive income for the period

- - - 142,457,933 17,788,307 160,246,240 

โอนไปกำ�ไรสะสม
Transfer to retained earnings

13 - - - 1,186,702 (1,186,702) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
Balance at 31 December 2011

270,000,000 225,000,000 27,000,000 316,631,417 142,306,456 980,937,873
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
Statements of changes in equity
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553
For the years ended 31 December 2011 and 2010

(บาท : Baht)

งบการเงินรวม (“ปรับปรุงใหม่”)
Consolidated financial statements (“restated”)

หมายเหตุ
Note

ทุนเรือนหุ้นที่
ออกและชำาระ

แล้ว
Issued and 

paid-up share 
capital 

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น

Share 
premium

กำาไรสะสม
Retained earnings

องค์ประกอบอื่นของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

Other components 
of equity รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
Total equityทุนสำารอง

ตามกฏหมาย
Legal reserve 

ยังไม่ได้จัดสรร 
(ขาดทุนสะสม)

Unappropriated

ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคา สินทรัพย์

Revaluation 
surplus

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
Balance at 1 January 2010

270,000,000 225,000,000 27,000,000 106,013,397 73,855,132 701,868,529 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
Comprehensive income for the period
 กำ�ไรสำ�หรับปี
 Profit for the period

- - - 89,054,299 - 89,054,299

 กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 Other comprehensive income

13 - - - - 51,849,719 51,849,719

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
Total comprehensive income for the period

- - - 89,054,299 51,849,719 140,904,018

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
Balance at 31 December 2010

270,000,000 225,000,000 27,000,000 195,067,696 125,704,851 842,772,547 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
Balance at 1 January 2011

270,000,000 225,000,000 27,000,000 195,067,696 125,704,851 842,772,547

ร�ยก�รกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้�ส่วนของผู้ถือหุ้น
Transactions  with owners, recorded directly in equity
 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 Dividends to owners of the Company

30 - - - (27,000,000) - (27,000,000)

รวมร�ยก�รกับผู้เป็นเจ้�ของท่ีบันทึกโดยตรงเข้�ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total transactions  with owners, recorded directly in equity

- - - (27,000,000) - (27,000,000)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
Comprehensive income for the period
 กำ�ไรสำ�หรับปี
 Profit for the period

- - - 142,704,480 - 142,704,480

 กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 Other comprehensive income

13 - - - - 17,788,307 17,788,307 

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
Total comprehensive income for the period

- - - 142,704,480 17,788,307 160,492,787 

โอนไปกำ�ไรสะสม
Transfer to retained earnings

13 - - - 1,186,702 (1,186,702) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
Balance at 31 December 2011

270,000,000 225,000,000 27,000,000 311,958,878 142,306,456 976,265,334
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งบกระแสเงินสด
Statements of cash flows  

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บ�ท : Baht)

หมายเหตุ
Note

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
Cash flows from operating activities

กำ�ไรสำ�หรับปี
Profit for the year

142,457,933 89,365,111 142,704,480  89,054,299 

รายการปรับปรุง
Adjustments for

ค่�เสื่อมร�ค�
Depreciation

10,864,559 15,829,940 10,858,364 15,824,020 

ค�่ตัดจำ�หน่�ย
Amortisation

13,994,620 12,582,468 13,994,620 12,582,468 

ต้นทุนท�งก�รเงิน
Finance costs

57,764,752 55,557,407 57,807,163 55,794,941 

(กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Unrealized (gain) loss on exchange rate

(155,107) 62,388 (155,107) 62,536

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
Bad and doubtful debts expenses

67,751,620 32,990,405 67,751,620 32,990,405

กลับร�ยก�รค�่เผื่อสินค�้เสื่อมคุณภ�พและเสียห�ย
Reversal of obsolete and damaged inventory

(6,600,000) (13,400,000) (6,600,000) (13,400,000)

ข�ดทุนจ�กก�รตีร�ค�ของสินทรัพย์
Impairment loss on assets revaluation

- 5,937,466 - 5,937,466

(กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์
(Gain) loss on disposal of property, plant and 
equipment

(178,706) 695,818 (178,706) 695,818

ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Loss on disposal of intangible assets

572 38 572 38

ข�ดทุนจ�กก�รยึดคืนสินค้�
Loss on repossesion

54,885,143 63,269,984 54,885,143 63,269,984

กำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์
Defined benefit plan actuarial gains

 ประกันภัยจ�กโครงก�รผลประโยชน์พนักง�น - (76,997,821) - (76,997,821)

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น
Employee benefit obligations

16,800,000 25,714,997 16,800,000 25,714,997 

สำ�รองกองทุนเงินสะสมพนักง�น
Provision for provident funds

8,174,673 9,108,883 8,174,673 9,108,883 

ภ�ษีเงินได้
Income tax expense

1,486,338 45,138,846 1,440,297 45,059,701 

367,246,397 265,855,930 367,483,119 265,697,735 

สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553
For the years ended 31 December 2011 and 2010 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of cash flows (Continued)  

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(บ�ท : Baht)

หมายเหตุ
Note

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
Changes in operating assets and liabilities

ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระ
Installment receivables

(266,613,709) (125,195,251) (266,613,709) (125,195,251)

ลูกหนี้อื่น
Other receivables

(6,170,135) (5,407,505) (6,207,966) (5,509,442)

ลูกหนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

Amount due from related parties

(23,128) - 16,211 49,848 

สินค้�คงเหลือ
Inventories

(20,128,106) (20,657,329) (20,196,408) (20,659,056)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current assets

(11,570,207) (3,214,575) (11,562,730) (3,185,140)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other non-current assets

(933,800) 17,600 (933,800) 17,600 

ค่�เช�่จ่�ยล่วงหน้�
Prepayment for outlet leases

(4,397,152) (4,099,626) (4,397,152) (4,099,626)

เจ้�หนี้ก�รค้�
Trade accounts payable

63,881,669 (76,577,955) 64,084,561 (76,145,655)

เจ�้หนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
Accounts payable to related parties

3,320,338 3,374,070 3,872,658 3,116,702

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities

25,785,788 21,475,239 25,752,311 21,499,054

จ�่ยเงินชดเชยผลประโยชน์พนักง�น
Employee benefit paid

(5,535,816) (6,117,300) (5,535,816) (6,117,300)

เงินประกันพนักง�น
Employee security deposits

777,447 (6,962,628) 777,447 (6,962,628)

จ่�ยกองทุนเงินสะสมพนักง�น
Provident funds paid

(10,679,233) (13,031,729) (10,679,233) (13,031,729)

จ่�ยภ�ษีเงินได้
Income tax paid

(671,399) (293,915) (641,159) (132,501)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
Net cash provided by operating activities

134,288,954 29,165,026 135,218,334 29,342,611 

สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553
For the years ended 31 December 2011 and 2010
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of cash flows (Continued)  

(บ�ท : Baht)

หมายเหตุ
Note

งบการเงินรวม
Consolidated financial statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statements

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

2554
2011

2553 (“ปรับปรุงใหม่”)
2010 (“restated”)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash flows from investing activities

ซื้ออุปกรณ์
Purchase of equipment

(8,894,797) (11,878,576) (8,892,947) (11,878,576)

ข�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
Sale of property, plant and equipment

185,841 1,780,443 185,841 1,780,443 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Purchase of intangible assets

(794,462) (5,096,115) (794,462) (5,096,115)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
Net cash used in investing activities

(9,503,418) (15,194,248) (9,501,568) (15,194,248)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน
Cash flows from financing activities

จ�่ยต้นทุนท�งก�รเงิน
Finance cost paid

(58,292,135) (56,249,861) (58,334,546) (56,487,395)

จ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
Dividends paid to owners of the Company

(27,000,000) - (27,000,000) -

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�รเพิ่มขึ้น (ลดลง)
Increase (decrease) from bank overdrafts

3,293,135 (5,535,110) 3,293,135 (6,535,110)

ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบริษัทย่อย
Repayment of short-term loans from a subsidiary

- - (3,000,000) -

ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะย�วภ�ยใต้สัญญ�ปรับปรุงก�รชำ�ระหน้ี
Repayment of long-term loans under debt 
rescheduling agreement

(91,143,000) (45,571,500) (91,143,000) (45,571,500)

จ�่ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน
Finance lease payments

- (932,822) - (932,822)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
Net cash used in financing activities

(173,142,000) (108,289,293) (176,184,411) (109,526,827)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงสุทธิ
Net decrease in cash and cash equivalents

(48,356,464) (94,318,515) (50,467,645) (95,378,464)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นปี
Cash and cash equivalents at beginning of year

189,314,592 283,633,107 184,099,931 279,478,395

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
Cash and cash equivalents at end of year

7 140,958,128 189,314,592 133,632,286 184,099,931

สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553
For the years ended 31 December 2011 and 2010 



91รายงานประจำาปี 2554 / Annual Report 2011
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) / Singer Thailand Public Company Limited

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to the financial statements 

หม�ยเหตุ / Note ส�รบัญ / Contents

 1 ข้อมูลทั่วไป / General information

 2 เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน / Basis of preparation of the financial statements

 3 ผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมครั้งใหญ่ของไทย / Impact of severe flooding in Thailand

 4 ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี / Changes in accounting policies

 5 นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ / Significant accounting policies

 6 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน / Related parties

 7 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด / Cash and cash equivalents

 8 ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระ / Installments receivables

 9 ลูกหนี้อื่น / Other receivables

 10 สินค้�คงเหลือ / Inventories

 11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย / Investments in subsidiaries

 12 เงินลงทุนระยะย�วอื่น / Other long-term investment

 13 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ / Property, plant and equipment

 14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน / Intangible assets

 15 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี / Deferred tax

 16 หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย / Interest-bearing liabilities

 17 เจ้�หนี้ก�รค้� / Trade accounts payable

 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other current liabilities

 19 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น / Employee benefit obligations

 20 เงินสะสมพนักง�น / Provident funds

 21 ทุนเรือนหุ้น / Share capital

 22 ส่วนเกินทุนและสำ�รอง / Additional paid-in capital and reserves

 23 ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น / Segment reporting

 24 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย / Selling Expenses

 25 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร / Administrative expenses

 26 ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักง�น / Employee benefit expenses

 27 ต้นทุนท�งก�รเงิน / Finance costs

 28 ภ�ษีเงินได้ / Income tax expense

 29 กำ�ไรต่อหุ้น / Earnings per share

 30 เงินปันผล / Dividends

 31 เครื่องมือท�งก�รเงิน / Financial instruments

 32 ภ�ระผูกพันกับบุคคลหรือกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน / Commitments with non-related parties

 33 เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น / Event after the reporting period

 34 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ยังไม่ได้ใช้ / Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted

 35 ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่ / Reclassification of accounts

สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553
For the years ended 31 December 2011 and 2010
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบก�รเงินจ�กคณะกรรมก�ร เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 72 

อ�ค�ร กสท โทรคมน�คม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบ�งรัก เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร

บริษัทจดทะเบียนกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุน�ยน 2527

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ในระหว่�งปีได้แก่ Singer (Thailand) B.V. (ถือหุ้นร้อยละ 43.1) เป็นนิติบุคคลจัดต้ังขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

บริษัทใหญ่ในลำ�ดับสูงสุดของ Singer (Thailand) B.V. ได้แก่ Retail Holdings N.V. เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศคูร�โซ

บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับก�รข�ยต�มสัญญ�เช่�ซื้อซึ่งสินค�้ส่วนใหญ่เป็นจักรเย็บผ้�และเครื่องใช้ไฟฟ�้ ร�ยละเอียดของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 มีดังนี้

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบก�รเงนิน้ีจดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมถงึก�รตีคว�มและแนวปฏบิติัท�งก�รบญัชท่ีีประก�ศใช้โดยสภ�วชิ�ชพีบญัชฯี 

(“สภ�วิช�ชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

ระหว่�งปี 2553 และ 2554 สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงม�ตรฐ�นก�ร�ยง�นท�งก�รเงินหล�ยฉบับ ซึ่งเก่ียวข้องกับ

ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2554 ดังต่อไปนี้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค�้คงเหลือ

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบ�ยก�รบญัช ีก�รเปลีย่นแปลงประม�ณก�รท�งบญัช ีและข้อผดิพล�ด

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์  

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญ�เช่� 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) ร�ยได้ 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักง�น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนก�รกู้ยืม 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 26 ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์เมื่อออกจ�กง�น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

2554 2554

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำ�กัด

บริษัท อุตส�หกรรมซิงเกอร์ 

(ประเทศไทย) จำ�กัด

น�ยหน้�ข�ยประกันชีวิต

ผลิตสินค้�

ประเทศไทย

ประเทศไทย

99.70

99.88

99.70

99.88
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

These notes form an integral part of the financial statements.

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai language. 

These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial statements, 

and were approved and authorized for issue by the Board of Directors on 24 February 2012.

1. General information

Singer Thailand Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at 

72 CAT Building 17 Floor, Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok.

The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in June 1984.

The major shareholder during the financial year was Singer (Thailand) B.V. (43.1% shareholding) incorporated in the 

Netherlands.  The ultimate parent company of Singer (Thailand) B.V. is Retail Holdings N.V., incorporated in Curacao.

The principal business of the Company relates to the sales by hire purchase contracts of sewing machines and electrical 

appliances. Details of the Company’s subsidiaries as at 31 December 2011 and 2010 were as follows: 

2. Basis of preparation of the financial statements
(a)	 Statement	of	compliance

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) and guidelines 
promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”), applicable rules and regulations of the Thai Securities 
and Exchange Commission.

During 2010 and 2011, issued the following new and revised TFRS relevant to the Group’s operations and effective for 
accounting periods beginning on or after 1 January 2011:

TFRS Topic

TAS 1 (revised 2009) Presentation of Financial Statements 

TAS 2 (revised 2009) Inventories 

TAS 7 (revised 2009) Statement of Cash Flows 

TAS 8 (revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

TAS 10 (revised 2009) Events after the Reporting Period 

TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment 

TAS 17 (revised 2009) Leases 

TAS 18 (revised 2009) Revenue 

TAS 19  Employee Benefits

TAS 23 (revised 2009) Borrowing Costs 

TAS 24 (revised 2009) Related Party Disclosures 

Name of the entity Type of business Country of
incorporation

Ownership interest (%)

2011 2010

Direct	Subsidiaries

Singer (Broker) Limited

Singer Industries (Thailand) Limited

Life insurance Broker

Manufacturing

Thailand

Thailand

99.70

99.88

99.70

99.88
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำ�ไรต่อหุ้น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบก�รเงินระหว่�งก�ล

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ย และก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก

ประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 ก�รบันทึกบัญชีเมื่อมีก�รตีร�ค�ใหม่

ก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่น้ัน มีผลให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีของกลุ่มบริษัท 

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4 

นอกเหนือจ�กม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้�งต้น ระหว่�งปี 2553 สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุง

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำ�หรับงบก�รเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มี

ก�รนำ�ม�ใช้สำ�หรบัก�รจดัทำ�งบก�รเงนินี ้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ดังกล่�วได้เปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบ

งบก�รเงินข้อ 34

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์ก�รบันทึกต�มร�ค�ทุนเดิม ยกเว้นร�ยก�รที่สำ�คัญที่แสดงในงบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินดังต่อไปนี้

- ภ�ระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น

(ค)	 สกุลเงินที่น�าเสนองบการเงิน		

งบก�รเงนิน้ีจดัทำ�และแสดงหน่วยเงนิตร�เป็นเงนิบ�ท ข้อมลูท�งก�รเงนิทัง้หมดมกี�รปัดเศษในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิเพือ่ให้แสดง

เป็นหลักพันบ�ท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่�งอื่น

(ง)	 การประมาณการและใช้วิจารณญาณ		

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ผู้บริห�รต้องใช้วิจ�รณญ�ณ ก�รประม�ณและข้อสมมติฐ�นหล�ย

ประก�ร ซึ่งมีผลกระทบต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบัญชีและก�รร�ยง�นจำ�นวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน ร�ยได้ และค่�ใช้จ่�ย 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งจ�กที่ประม�ณไว้

ประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�นที่ใช้ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินจะได้รับก�รทบทวนอย่�งต่อเนื่อง ก�รปรับประม�ณก�รท�งบัญชีจะบันทึกใน

งวดบัญชีที่ประม�ณก�รดังกล่�วได้รับก�รทบทวนและในงวดอน�คตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมลูเก่ียวกับก�รประม�ณคว�มไม่แน่นอนและข้อสมมตฐิ�นทีส่ำ�คญัในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบญัช ีมผีลกระทบสำ�คญัต่อก�รรบัรู้จำ�นวน

เงินในงบก�รเงินซึ่งประกอบด้วยหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินต่อไปนี้ 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3 ผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์นำ้�ท่วมครั้งใหญ่ของไทย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 5 (ท) ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 8 ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระ - ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 9 ลูกหนี้อื่น - ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 10 สินค้�คงเหลือ - ค่�เผื่อสินค�้เสื่อมคุณภ�พและเสียห�ย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 15 ก�รใช้ประโยชน์ของข�ดทุนท�งภ�ษี

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 19 ก�รวัดมูลค่�ของภ�ระผูกพันของผลประโยชน์พนักง�นที่กำ�หนดไว้

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 31 ก�รวัดมูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงิน
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

TAS 27 (revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements 

TAS 33 (revised 2009) Earnings per Share 

TAS 34 (revised 2009) Interim Financial Reporting 

TAS 36 (revised 2009) Impairment of Assets

TAS 37 (revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

TAS 38 (revised 2009) Intangible Assets 

TAS 40 (revised 2009) Investment Property

TFRS 5 (revised 2009) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

FAP’ s announcement Accounting Guidance on Revaluation of Assets

no. 18/2554 

The adoption of these new and revised TFRS has resulted in changes in the Group’s accounting policies. The effects of 

these changes are disclosed in note 4. 

In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued during 2010 a number of other new and revised 

TFRS which are expected to be effective for financial statements beginning on or after 1 January 2013 and have not 

been adopted in the preparation of these financial statements. These new and revised TFRS are disclosed in note 34.    

(b)	 Basis	of	measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following material items in the 

statements of financial position:

 - Present value of the defined benefit obligation

(c)	 Presentation	currency 

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. All financial information presented in Thai Baht has 

been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated. 

(d)	 Use	of	estimates	and	judgements 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, estimates 

and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. 

Actual results may differ from estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised 

in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting policies that 

have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements is included in the following notes:  

Note 3 Impact of severe flooding in Thailand

Note 5(t) Current and deferred taxation

Note 8 Installments receivable - allowance for doubtful account

Note 9 Other receivables - allowance for doubtful account

Note 10 Inventories - allowance for obsolete and damaged inventory

Note 15 Utilisation of tax losses

Note 19 Measurement of defined benefit obligation

Note 31 Valuation of financial instruments
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

3. ผลกระทบจากเหตุการณ์นำ้าท่วมครั้งใหญ่ของไทย
เหตุก�รณ์นำ้�ท่วมครั้งใหญ่ของไทยได้ส่งผลกระทบต่อร้�นส�ข� โกดังเก็บสินค�้ และลูกค�้ของบริษัท โดยส�ข�ของบริษัทจำ�นวน 4 แห่ง 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธย�และปทุมธ�นีได้หยุดดำ�เนินก�รเป็นระยะเวล� 2 เดือน โดยได้เริ่มกลับม�ดำ�เนินง�นต�มปกติ และ
ในส่วนของก�รข�ยและก�รเก็บเงินแสดงยอดดีขึ้นอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ ภ�ยหลังก�รสำ�รวจคว�มเสียห�ย ผู้บริห�รได้ประม�ณก�รค่�
ซ่อมแซมและค่�เสียห�ย เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 2 ล�้นบ�ท ผู้บริห�รเชื่อว่�คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กเหตุก�รณ์นำ้�ท่วมจะได้รับชดเชยจ�ก
ก�รประกนัภัย งบก�รเงนินี้ได้รวมก�รตัง้ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่เตมิเป็นจำ�นวน 8 ล้�นบ�ท สำ�หรบัคว�มเสยีห�ยท่ีอ�จกระทบกบัคว�ม
ส�ม�รถในก�รเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้ผ่อนชำ�ระ

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี     
(ก)	 ภาพรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2554 ผลจ�กก�รถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ต�มท่ีกล่�วในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินข้อ2 กลุ่มบริษัทมีก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีดังต่อไปนี้ 

• ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน

• ก�รบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ร�ยละเอียดของนโยบ�ยก�รบัญชีใหม่ที่ถือปฏิบัติโดยกลุ่มบริษัทและผลกระทบต่องบก�รเงินได้กล่�วรวมในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
ข้อ 4 (ข) ถึง 4 (ค) ดังต่อไปนี้ ส่วนก�รถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกใหม่และฉบับปรับปรุงอื่นๆ ไม่มีผลกระทบ
ต่อนโยบ�ยบัญชี ฐ�นะท�งก�รเงิน หรือผลประกอบก�รของกลุ่มบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ 

(ข)	 การน�าเสนองบการเงิน	

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน 
ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นที่ปรับปรุงใหม่ งบก�รเงินประกอบด้วย

• งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

• งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

• งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

• งบกระแสเงินสดและ

• หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

ทั้งน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษัทแสดงก�รเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นท้ังหมดในงบแสดงก�รเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดง
ก�รเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้�นี้ก�รเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกล่�วแสดงในงบ
แสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีก�รนำ�เสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นฉบับปรับปรุงใหม่ ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี
ดังกล�่วมีผลกระทบต่อก�รนำ�เสนองบก�รเงินเท�่นั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรหรือกำ�ไรต่อหุ้น

(ค)	 การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ ใน
ก�รระบุและบันทึกบัญชีต้นทุนและค่�เสื่อมร�ค�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 

ก�รเปล่ียนแปลงที่สำ�คัญจ�กก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังน้ี (ก) ต้นทุนก�รรื้อถอน 
ก�รขนย้�ยและก�รบูรณะสภ�พของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอ�จมีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�ประจำ�ปี (ข) ก�รกำ�หนด
ค�่เสื่อมร�ค� ต้องพิจ�รณ�แต่ละส่วนแยกต่�งห�กจ�กกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีส�ระสำ�คัญ (ค) มูลค่�คงเหลือของที่ดิน อ�ค�รและ
อุปกรณ์ต้องมีก�รประม�ณด้วย มูลค�่ที่กิจก�รค�ดว�่จะได้รับในปัจจุบันจ�กสินทรัพย์นั้น ห�กมีอ�ยุและสภ�พที่ค�ดว่�จะได้รับในปัจจุบัน
เมื่อสิ้นสุดอ�ยุก�รใช้ประโยชน์ นอกจ�กนี้ต้องมีก�รสอบท�นมูลค�่คงเหลือและอ�ยุก�รให้ประโยชน์อย�่งน้อยทุกสิ้นปี

ก�รเปลีย่นแปลงดงักล่�วถอืปฏบิตัิโดยวธิเีปลีย่นทนัทตี�มทีก่ำ�หนดในวธิปีฏบิตัิในช่วงเปลีย่นแปลงของม�ตรฐ�นฉบบัปรบัปรงุใหม่ดงักล่�ว 
ยกเว้นก�รพิจ�รณ�ต้นทุนก�รรื้อถอน ก�รขนย้�ยและบูรณะสถ�นที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง ก�รเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อ
ผลกำ�ไรและกำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

3. Impact of severe flooding in Thailand
The Company’s branches, warehouse and customers have been affected by the unusually severe flooding affecting parts 
of Thailand. After having ceased operation for around two months, four of the Company’s shops located in Ayutthaya 
and Pathumthani provinces have been restarted and have shown significant improvement in both sale and collection. 
After having made an assessment of the damage, the Management estimated repair and damage loss of approximately 
Baht 2 million.  Management believe that any losses arising as a consequence of the flooding will be recovered from 
insurance. These financial statements include an additional allowance for doubtful accounts amounting to Baht 8 million 
for the assessment of the damage that might affect the recoverability of installment accounts receivable.

4. Change in accounting policies
(a)	 Overview

From 1 January 2011, consequent to the adoption of new and revised TFRS as set out in note 2, the Group has changed 
its accounting policies in the following areas:  

• Presentation of financial statements
• Accounting for property, plant and equipment
Details of the new accounting policies adopted by the Group and the impact of the changes on the financial statements 
are included in notes 4(b) and 4(c) below. Other new and revised TFRS did not have any impact on the accounting 
policies, financial position or performance of the Group. 

(b)	 Presentation	of	financial	statements

From 1 January 2011, the Group has adopted TAS 1 Presentation of Financial Statements (Revised 2009). Under the 
revised standard, a set of financial statements comprises:

• Statement of financial position;
• Statement of comprehensive income;
• Statement of changes in equity;
• Statement of cash flows; and
• Notes to the financial statements.

As a result, the Group presents all owner changes in equity in the statement of changes in equity and all non-owner 
changes in equity in the statement of comprehensive income.  Previously, all such changes were included in the statement 
of changes in equity. 

Comparative information has been re-presented so that it also is in conformity with the revised standard. Since the 
change in accounting policy only impacts presentation aspects, there is no impact on reported profit or earnings per share. 

(c)	 Accounting	for	property,	plant	and	equipment

From 1 January 2011, the Group has adopted TAS 16 (revised 2009) Property, Plant and Equipment in determining and 
accounting for the cost and depreciable amount of property, plant and equipment. 

The principal changes introduced by the revised TAS 16 and affecting the Group are that: (i) costs of asset dismantlement, 
removal and restoration have to be included as asset costs and subject to annual depreciation; (ii) the depreciation charge 
has to be determined separately for each significant part of an asset; and (iii) in determining the depreciable amount, the 
residual value of an item of property, plant and equipment has to be measured at the amount estimated receivable currently 
for the asset if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. Furthermore, 
the residual value and useful life of an asset have to be reviewed at least at each financial year-end.

The changes have been applied prospectively in accordance with the transitional provisions of the revised standard, except 
that consideration of the costs of asset dismantlement, removal and restoration, have been applied retrospectively. The 
changes have had no material impact on the profit and earnings per share for the years ended 31 December 2011 and 2010.

5. Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements 
except as explained in note 4, which addresses changes in accounting policies.
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5. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
นโยบ�ยก�รบญัชทีีน่ำ�เสนอดงัต่อไปนี้ได้ถอืปฏบิตัิโดยสมำ�่เสมอสำ�หรบังบก�รเงินทุกรอบระยะเวล�ท่ีร�ยง�น ยกเว้นท่ีได้กล่�วไว้ในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินข้อ 4 เรื่อง ก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยบัญชี

(ก)	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

งบก�รเงินรวมประกอบด้วยงบก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว�่ “กลุ่มบริษัท”) 

ร�ยก�รที่มีส�ระสำ�คัญซึ่งเกิดขึ้นระหว�่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดร�ยก�รในก�รทำ�งบก�รเงินรวม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจก�รที่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของกลุ่มบริษัท ก�รควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำ�น�จควบคุมท้ังท�งตรงหรือท�งอ้อม
ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยท�งก�รเงนิและก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�รนัน้ เพือ่ได้ม�ซึง่ประโยชน์จ�กกจิกรรมของบรษัิทย่อย งบก�รเงินของบรษิทั
ย่อยได้รวมอยู่ในงบก�รเงนิรวม นบัแต่วนัทีมี่ก�รควบคมุจนถงึวนัทีก่�รควบคมุสิน้สดุลง นโยบ�ยก�รบญัชขีองบรษิทัย่อยได้ถกูเปลีย่นต�ม
คว�มจำ�เป็นเพื่อให้เป็นนโยบ�ยเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท

(ข)	 เงินตราต่างประเทศ

ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต�่งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ณ วันท่ีร�ยง�น แปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปล่ียน ณ วันนั้น 
กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รแปลงค่�บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน

(ค)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท่�เงนิสดในงบกระแสเงนิสดประกอบด้วย ยอดเงนิสด ยอดเงนิฝ�กธน�ค�รประเภทเผือ่เรยีก และเงนิลงทนุระยะส้ัน 
ทีม่สีภ�พคล่องสงู เงนิเบกิเกนิบญัชธีน�ค�รซึง่จะต้องชำ�ระคนืเมือ่ทวงถ�มถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดห�เงินในงบกระแสเงินสด

(ง)	 ลูกหนี้ผ่อนช�าระ

ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระเป็นลูกหนี้สัญญ�เช่�ซื้อ หักด้วยเงินรับจ�กค่�งวดผ่อนชำ�ระ ดอกผลเช่�ซื้อรอตัดบัญชี และค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยก�รวิเคร�ะห์ประวัติก�รชำ�ระหนี้ และก�รค�ดก�รณ์เกี่ยวกับก�รชำ�ระหนี้ในอน�คตของลูกค้� ลูกหนี้
จะถูกตัดจำ�หน�่ยบัญชีเมื่อทร�บว่�เป็นหนี้สูญ

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจ�รณ�จ�กลูกหนี้ที่ค้�งชำ�ระ (สุทธิจ�กดอกผลเช�่ซื้อรอตัดบัญชี) อัตร�ร้อยละของค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้

วิธกี�รคำ�นวณค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของบรษิทัแตกต่�งไปจ�กวธิปีฏบิตัทิ�งบญัชทีีก่ำ�หนดโดยสภ�วชิ�ชพีบญัช ีเรือ่งก�รตัง้ค่�เผือ่หนีส้งสยั
จะสูญสำ�หรับธุรกิจสินเชื่อเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบัติท�งก�รบัญชีดังกล่�วกำ�หนดให้บริษัทต้ังค่�เผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเต็มจำ�นวนสำ�หรับลูกหนี้ที่ค้�งชำ�ระค่�งวดเกินกว�่ 3 งวดขึ้นไปโดยไม่นำ�หลักประกันม�หักจ�กยอดหนี้คงเหลือ และพิจ�รณ�
ก�รตั้งค่�เผื่อทั่วไปสำ�หรับลูกหนี้ที่ค้�งชำ�ระน้อยกว่� 3 งวด ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้พิจ�รณ�และเห็นว�่นโยบ�ยก�รตั้งค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
บริษัทเป็นเกณฑ์ที่สะท้อนคว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อของบริษัทได้อย่�งเหม�ะสม

(ร้อยละ)

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ 1
เกินกำ�หนดชำ�ระ :
 น้อยกว่� 3 เดือน 5
 3 - 6 เดือน 25
 6 - 9 เดือน 35

 9 - 12 เดือน 50
 ม�กกว่� 12 เดือน 100
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(a)	 Basis	of	consolidation

The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to as the “Group”).

Significant intra-group transactions between the Company and its subsidiaries are eliminated on consolidation.

Subsidiaries

Subsidiaries are entities controlled by the Group. Control exists when the Group has the power, directly or indirectly, 
to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.  The financial 
statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences 
until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to align 
them with the policies adopted by the Group.

(b)	 Foreign	currencies

Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the dates of the 
transactions. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to Thai Baht at the 
foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are recognised in profit 
or loss.

(c)	 Cash	and	cash	equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-
term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of financing activities for the purpose 
of the statement of cash flows.

(d)	 Installments	receivables

Installments receivables under hire purchase contracts are stated at the original amount of the hire-purchase installments 
less installments received, unearned carrying charges and allowances for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts is assumed primarily on analysis of payment histories and future expectations of 
customer payments.  Bad debts are written off when incurred.

The allowance for doubtful accounts has been estimated from the arrears of installment receivable (net of unearned 
carrying charges).  The percentage of allowance for doubtful accounts as follows:

The Company’s method for calculating the allowance for doubtful accounts is different from the method prescribed 
in the accounting guideline issued by the Federation of Accounting Professions Re: Providing allowance for doubtful 
accounts for consumer finance business (‘FAP Guideline’).  The FAP Guideline prescribes that allowance for doubtful 
accounts should be made in the full amount of all outstanding receivables that are overdue for over 3 installment periods 
without the deduction of collateral values from the remaining debt and that consideration should also be given to making 
a general allowance for receivables which are overdue for less than 3 installment periods. However, the management 
considers, and has concluded, that the Company’s method for calculating the allowance for doubtful accounts better 
reflects the Company’s exposure to credit risk.

(%)

Current 1

Overdue:
 Less than 3 months 5

 3-6 months 25

 6-9 months 35

 9-12 months 50
 Over 12 months 100
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(จ)	 ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น แสดงในร�ค�ต�มบัญชีหักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่�เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำ�หรบัลกูหนีอ้ืน่ประเมนิโดยก�รวเิคร�ะห์ประวตักิ�รชำ�ระหนี ้และก�รค�ดก�รณ์เกีย่วกบัก�รชำ�ระหนี้ในอน�คตของ

ลูกค้�  ลูกหนี้จะถูกตัดจำ�หน่�ยบัญชีเมื่อทร�บว�่เป็นหนี้สูญ

(ฉ)	 สินค้าคงเหลือ

สินค้�คงเหลือแสดงในร�ค�ทุนหรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะตำ่�กว่�

ต้นทุนของสินค้�คำ�นวณโดยใช้วิธีเข้�ก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้�ประกอบด้วยต้นทุนซื้อ และต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้�อยู่ในสถ�นที่และ

สภ�พปัจจุบัน

มูลค่�สุทธิที่จะได้รับเป็นก�รประม�ณร�ค�ที่จะข�ยได้จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติหักด้วยค�่ใช้จ�่ยที่จำ�เป็นในก�รข�ย 

กลุ่มบริษัทตั้งค�่เผื่อมูลค่�สินค้�ลดลง สำ�หรับสินค้�ที่เสื่อมคุณภ�พ เสียห�ย ล้�สมัยและค�้งน�น

(ช)	 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีร�ค�ทุน 

(ซ)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� ยกเว้นที่ดินและอ�ค�รที่แสดงด้วยร�ค�ที่

ตีใหม่ ร�ค�ที่ตีใหม่หม�ยถึงมูลค่�ยุติธรรมซึ่งกำ�หนดจ�กก�รเกณฑ์ก�รใช้ง�นของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีก�รตีร�ค�ใหม่หักด้วยค่�

เสื่อมร�ค�สะสมที่คำ�นวณจ�กมูลค่�ยุติธรรมในภ�ยหลังจ�กนั้นและค�่เผื่อก�รด้อยค�่ของสินทรัพย์

ร�ค�ทนุรวมถึงต้นทนุท�งตรง ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รได้ม�ของสนิทรพัย์ ต้นทนุของก�รก่อสร้�งสนิทรพัย์ทีก่จิก�รก่อสร้�งเอง รวมถงึต้นทนุของ

วสัด ุแรงง�นท�งตรง และต้นทนุท�งตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับก�รจัดห�สนิทรพัย์เพือ่ให้สนิทรพัย์น้ันอยู่ในสภ�พท่ีพร้อมจะใช้ง�นได้ต�มคว�ม

ประสงค์ ต้นทุนในก�รรื้อถอน ก�รขนย้�ย ก�รบูรณะสถ�นท่ีต้ังของสินทรัพย์และต้นทุนก�รกู้ยืม นอกจ�กน้ีต้นทุนอ�จรวมถึงกำ�ไรหรือ

ข�ดทนุจ�กก�รป้องกนัคว�มเสีย่งกระแสเงนิสดจ�กก�รซือ้ทีด่นิ อ�ค�รและอปุกรณ์ทีเ่ป็นเงนิตร�ต่�งประเทศ ซึง่ถกูโอนจ�กงบกำ�ไรข�ดทนุ

เบด็เสร็จ สำ�หรับเครือ่งมือทีค่วบคมุโดยลขิสทิธ์ซอฟแวร์ซึง่ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้โดยปร�ศจ�กลขิสทิธ์ซอฟแวร์นัน้ให้ถอืว่� ลขิสทิธ์ซอฟแวร์

ดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของร�ยก�รที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์แต่ละร�ยก�รที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่เท่�กันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัย

สำ�คัญแยกต�่งห�กจ�กกัน 

กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ คือผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ยกับมูลค�่ต�มบัญชี

ของที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นร�ยได้อื่นในกำ�ไรหรือข�ดทุน เมื่อมีก�รข�ยสินทรัพย์ที่ตีร�ค�ใหม่ จำ�นวนเงินที่บันทึกอยู่

ในส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�ของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำ�ไรสะสม

สินทรัพย์ที่เช่า

ก�รเช่�ซ่ึงกลุ่มบรษิทัได้รบัส่วนใหญ่ของคว�มเสีย่งและผลตอบแทนจ�กก�รครอบครองทรพัย์สนิท่ีเช่�นัน้ๆ ให้จัดประเภทเป็นสญัญ�เช่�ก�ร

เงนิ ส่วนทีด่นิ อ�ค�รและอปุกรณ์ที่ได้ม�โดยทำ�สญัญ�เช่�ก�รเงนิบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมลูค่�ยตุธิรรมหรอืมลูค่�ปัจจบุนัของจำ�นวนเงินขัน้

ตำ�่ทีต้่องจ่�ยต�มสญัญ�เช่�แล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ�่กว่� หกัด้วยค่�เสือ่มร�ค�สะสมและข�ดทนุจ�กก�รด้อยค่� ค่�เช่�ท่ีชำ�ระจะแยกเป็นส่วน

ทีเ่ป็นค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงนิ และส่วนทีจ่ะหกัจ�กหนีต้�มสญัญ� เพือ่ทำ�ให้อตัร�ดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัร�คงทีส่ำ�หรบัยอดคงเหลอืของหนี้

สิน ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะบันทึกโดยตรงในกำ�ไรหรือข�ดทุน

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

ก�รตรี�ค�ใหม่ดำ�เนนิก�รโดยผูเ้ชีย่วช�ญในก�รประเมนิร�ค�ทีม่คีว�มเป็นอสิระอย่�งสมำ�่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่�ร�ค�ต�มบญัชขีองสนิทรพัย์

ที่ได้รับก�รประเมินไม่แตกต่�งอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญจ�กมูลค�่ยุติธรรม ณ วันที่ร�ยง�น
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(e)	 Other	receivable

Other receivables are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts for other receivables is assessed primarily on analysis of payment histories and 
future expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.

(f)	 Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value.

Cost is calculated using the first in first out principle, and comprises all costs of purchase and other costs incurred in 
bringing the inventories to their present location and condition.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary 
to make the sale.

An allowance is made for deteriorated, damaged, obsolete and slow-moving inventories.

(g)	 Investments

Investments	in	subsidiaries

Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost method.

(h)	 Property,	plant	and	equipment

Owned	assets

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses except for land 
and buildings which are stated at their revalued amounts.  The revalued amount is the fair value determined on the 
property’s existing use at the date of revaluation less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets 
includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the assets to a working 
condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they 
are located, and capitalised borrowing costs. Cost also may include transfers from other comprehensive income of any 
gain or loss on qualifying cash flow hedges of foreign currency purchases of property, plant and equipment. Purchased 
software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment. 

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate 
items (major components) of property, plant and equipment. 

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from 
disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognised net within other income in profit 
or loss. When revalued assets are sold, the amounts included in the revaluation reserve are transferred to retained earnings. 

Leased	assets

Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as finance 
leases.  Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of its fair value 
and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation and 
impairment losses.  Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so 
as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.  Finance charges are charged directly 
to the profit and loss.

Revalued	assets

Revaluations are performed by independent professional valuers with sufficient regularity to ensure that the carrying amount 
of these assets does not differ materially from that which would be determined using fair values at the reporting date.
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มูลค่�ของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จภ�ยใต้ “ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์” ยกเว้นกรณีที่

เคยประเมินมูลค่�ของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ข�ดทุนในกำ�ไรหรือข�ดทุนแล้ว จะบันทึกเฉพ�ะส่วนท่ีตีมูลค่�เพิ่มในครั้งหลังท่ีเกินกว่�

ส่วนท่ีเคยบันทึกมูลค่�ลดลงของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ในกรณีท่ีมูลค่�ของสินทรัพย์ลดลงจ�กก�รตีร�ค�ใหม่จะบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน

สำ�หรับมูลค่�ที่ลดลงเฉพ�ะจำ�นวนที่ลดลงม�กกว่�ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์ท่ีเคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ของสนิทรพัย์ชิน้เดยีวกนันัน้ ส่วนเกนิจ�กก�รตรี�ค�ทรพัย์สนิจะถกูตดับญัช ีเท่�กับผลต่�งระหว่�งค่�เสือ่มร�ค�ของสนิทรพัย์ทีต่รี�ค�ใหม่

กับค่�เสือ่มร�ค�ของสนิทรพัย์ในร�ค�ทนุเดมิและโอนโดยตรงไปปรบัเพิม่บญัชกีำ�ไรสะสม ในกรณทีีม่กี�รจำ�หน่�ยสนิทรพัย์ทีเ่คยตรี�ค�ใหม่  

ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�ของสินทรัพย์ที่จำ�หน่�ยจะโอนโดยตรงจ�กกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จไปยังกำ�ไรสะสมและไม่รวมในก�รคำ�นวณกำ�ไร

หรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทนุในก�รเปลีย่นแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมลูค่�ต�มบญัชขีองร�ยก�รท่ีดิน อ�ค�รและอปุกรณ์ ถ้�มคีว�มเป็นไปได้ค่อน

ข�้งแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอน�คตจ�กร�ยก�รนั้น และส�ม�รถวัดมูลค�่ต้นทุนของร�ยก�รนั้นได้อย�่งน่�เชื่อถือ 

ชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถกูตดัจำ�หน่�ยต�มมูลค่�ต�มบญัช ีต้นทุนท่ีเกดิขึน้ในก�รซ่อมบำ�รงุท่ีดิน อ�ค�รและอปุกรณ์ท่ีเกดิขึน้เป็นประจำ�

จะรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค�่เสื่อมร�ค�คำ�นวณจ�กมูลค่�เสื่อมสภ�พของร�ยก�รอ�ค�ร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยร�ค�ทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในก�รเปลี่ยน

แทนอื่น หักด้วยมูลค�่คงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่�เสื่อมร�ค�บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรหรือข�ดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มเกณฑ์อ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณของส่วนประกอบของ

สินทรัพย์แต่ละร�ยก�ร  ประม�ณก�รอ�ยุก�รใช้ง�นของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

อ�ค�ร 50 ปี

ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร 5 ปี

เครื่องใช้สำ�นักง�นและอุปกรณ์ 5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค�่เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง

วิธีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค� อ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค�่คงเหลือ ถูกทบทวนอย�่งน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง

ต�มคว�มเหม�ะสม

ฌ)	 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

ค่�เช่�จ่�ยล่วงหน้�ตัดจ่�ยเป็นค่�ใช้จ่�ยโดยวิธีเส้นตรงต�มเกณฑ์อ�ยุสัญญ�เช่�

(ญ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่�ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่บริษัทซื้อม�และมีอ�ยุก�รใช้ง�นจำ�กัด แสดงในร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม ค่�ลิขสิทธิ์ถูกตัด

จำ�หน่�ยและบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มเกณฑ์ระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจ�กวันที่อยู่ในสภ�พ

พร้อมใช้ง�น ระยะเวล�ที่ค�ดว�่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจคือ 5 ปี

วิธีก�รตัดจำ�หน่�ย ระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์ และ มูลค่�คงเหลือ จะได้รับก�รทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง

ต�มคว�มเหม�ะสม

(ฎ)	 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ต�มบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับก�รทบทวน ณ ทุกวันที่ร�ยง�นว่�มีข้อบ่งชี้เรื่องก�รด้อยค่�หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้

จะทำ�ก�รประม�ณมูลค่�สินทรัพย์ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน  

ข�ดทนุจ�กก�รด้อยค่�รบัรูเ้มือ่มลูค่�ต�มบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืมลูค่�ต�มบญัชขีองหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด สงูกว่�มลูค่�ทีจ่ะได้

รับคืน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน เว้นแต่เมื่อมีก�รกลับร�ยก�รก�รประเมินมูลค่�ของสินทรัพย์เพ่ิมของสินทรัพย์

ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีก�รด้อยค่�ในเวล�ต่อม� ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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Any increase in value, on revaluation, is recognised in other comprehensive income and presented in the revaluation 
reserve in equity unless it offsets a previous decrease in value recognised in profit or loss in respect of the same asset.  
A decrease in value is recognised in profit or loss to the extent it exceeds an increase previously recognised in other 
comprehensive income in respect of the same asset.  The revaluation surplus is utilised by reference to the difference 
between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset’s original 
cost and transferred directly to retained earnings.  Upon disposal of a revalued asset, any related revaluation surplus is 
transferred directly to retained earnings and is not taken into account in calculating the gain or loss on disposal.

Subsequent	costs

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount of the item 
if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Group, and its cost can be 
measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of 
property, plant and equipment are recognised in profit or loss as incurred.

Depreciation

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount substituted 
for cost, less its residual value.

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of an 
item of property, plant and equipment.  The estimated useful lives are as follows:

Buildings 50 years
Leasehold improvement 5 years
Office furniture and equipment 5 years
No depreciation is provided on lands and assets under construction.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(i)	 Prepayment	for	outlet	leases

Prepayment for outlet leases is amortized over the lease periods on the straight-line method.

(j)	 Intangible	assets

Software licenses that are acquired by the Group which have finite useful lives, are stated at cost less accumulated 
amortisation.  Amortisation is recognised in profit or loss on a  straight-line basis over the estimated useful lives of 
software licenses from the date that they are available for use. The estimated useful lives are five years.

Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(k)	 Impairment

The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any 
indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable 
amount. The impairment loss is recognised in profit or loss unless it reverses a previous revaluation credited to equity, 
in which case it is charged to equity.

Calculation of recoverable amount

The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell. 
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount 
rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset 
that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined 
for the cash-generating unit to which the asset belongs.
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การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หม�ยถึง มูลค่�จ�กก�รใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่�ยุติธรรมของ

สนิทรัพย์หกัต้นทนุในก�รข�ยแล้วแต่มูลค่�ใดจะสงูกว่� ในก�รประเมนิมลูค่�จ�กก�รใช้ของสนิทรพัย์ ประม�ณก�รกระแสเงินสดทีจ่ะได้รบั

ในอน�คตจะคิดลดเป็นมูลค่�ปัจจุบันโดยใช้อัตร�คิดลดก่อนคำ�นึงภ�ษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค�่ที่อ�จประเมินได้ในตล�ดปัจจุบัน ซึ่งแปร

ไปต�มเวล�และคว�มเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจ�กสินทรัพย์อื่น จะพิจ�รณ�มูลค�่ที่

ค�ดว่�จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงิน จะถูกกลับร�ยก�ร เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภ�ยหลัง และก�รเพิ่มขึ้นนั้น

สัมพันธ์โดยตรงกับข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ที่เคยรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน สำ�หรับสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่บันทึกโดยวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย

และตร�ส�รหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อข�ย ก�รกลับร�ยก�รจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

(ฏ)	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หน้ีสินทีม่ภี�ระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในมูลค่�ยตุธิรรมหกัค่�ใช้จ่�ยท่ีเกีย่วกบัก�รเกดิหนีส้นิ ภ�ยหลงัจ�กก�รบนัทึกหนีส้นิท่ีมภี�ระดอกเบีย้

จะบนัทกึต่อม�โดยวธิรี�ค�ทนุตดัจำ�หน่�ย ผลต่�งระหว่�งยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบกำ�หนดไถ่ถอนจะบนัทกึในกำ�ไรหรอืข�ดทนุ

ตลอดอ�ยุก�รกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฐ)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่นแสดงในร�ค�ทุน

(ฑ)	 ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

โครงก�รสมทบเงินเป็นโครงก�รผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�น ซึ่งกิจก�รจ่�ยสมทบเป็นจำ�นวนเงินท่ีแน่นอนไปอีกกิจก�รหนึ่ง

แยกต่�งห�ก (กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภ�ระผูกพันต�มกฎหม�ยหรือภ�ระผูกพันโดยอนุม�นที่จะต้องจ่�ยสมทบเพิ่มเติม 

ภ�ระผูกพันในก�รสมทบเข้�โครงก�รสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยพนักง�นในกำ�ไรหรือข�ดทุนในรอบระยะเวล�ท่ีพนักง�นได้ทำ�ง�น

ให้กับกิจก�ร

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นนอกเหนือจ�กโครงก�รสมทบเงิน ภ�ระผูกพันสุทธิ

ของกลุ่มบริษัทจ�กโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ถูกคำ�นวณแยกต่�งห�กเป็นร�ยโครงก�รจ�กก�รประม�ณผลประโยชน์ในอน�คตที่

เกิดจ�กก�รทำ�ง�นของพนักง�นในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่�วได้มีก�รคิดลดกระแสเงินลดเพ่ือให้เป็นมูลค่�ปัจจุบัน 

ทัง้นี้ได้สทุธจิ�กต้นทนุบรกิ�รในอดตีทีย่งัไม่รับรูแ้ละมูลค่�ยุติธรรมของสนิทรพัย์โครงก�ร คดิลดด้วยอตัร�ผลตอบแทนซึง่อ้�งองิจ�กพนัธบตัร

รัฐบ�ล ก�รคำ�นวณนั้นจัดทำ�โดยนักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญ�ต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้

เมื่อมีก�รเพิ่มผลประโยชน์ในโครงก�รผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริก�รในอดีตของพนักง�น

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มระยะเวล�ถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิข�ด ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิข�ดจะรับรู้

เป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรหรือข�ดทุนทันที 

กลุ่มบริษัทรับรู้กำ�ไรข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับรู้ค่�ใช้จ่�ยของโครงก�ร

ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�นวัดมูลค่�โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค�่ใช้จ�่ยเมื่อพนักง�นทำ�ง�นให้

หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่�ที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระสำ�หรับก�รจ่�ยโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือก�รปันส่วนกำ�ไร ห�กกลุ่มบริษัทมีภ�ระผูกพัน

ต�มกฎหม�ยหรอืภ�ระผกูพันโดยอนมุ�นทีจ่ะต้องจ่�ยอนัเป็นผลม�จ�กก�รทีพ่นกัง�นได้ทำ�ง�นให้ในอดตีและภ�ระผกูพนันีส้�ม�รถประม�ณ

ได้อย่�งสมเหตุสมผล
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

Reversals of impairment

An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount can be related 

objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised in profit or loss.  For financial assets carried 

at amortised cost and available-for-sale financial assets that are debt securities, the reversal is recognised in profit or loss.

(l)	 Interest-bearing	liabilities

Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.  Subsequent to initial 

recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any difference between cost and redemption 

value being recognised in profit or loss over the period of the borrowings on an effective interest basis.

(m)	 Trade	and	other	accounts	payable

Trade and other accounts payable are stated at cost.

(n)	 Employee	benefits

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions into a 

separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for contributions to 

defined contribution pension plans are recognised as an employee benefit expense in profit or loss in the periods during 

which services are rendered by employees.

Defined	benefit	plans

A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan. The Group’s net 

obligation in respect of defined benefit pension plans is calculated separately for each plan by estimating the amount 

of future benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods; that benefit is 

discounted to determine its present value. Any unrecognised past service costs and the fair value of any plan assets are 

deducted. The discount rate used is based on the yields on Thai Government Bonds. The calculation is performed by a 

qualified actuary using the projected unit credit method.

When the benefits of a plan are improved, the portion of the increased benefit relating to past service by employees is 

recognised as an expense in the statement of income on a straight-line basis over the average period until the benefits 

become vested. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognised immediately in profit or loss.

The Group recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plans and all expenses related to defined 

benefit plans in profit or loss.

Short-term	employee	benefits

Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the related service 

is provided. 

A liability is recognised for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans if 

the Group has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the 

employee, and the obligation can be estimated reliably.

Provident	funds	for	staff	of	Singer

The provident funds’ contributions for the staff of Singer is calculated at the rates fixed by the fund criteria and by the 
Company at the same amount deducted from salesmen and shop managers. The contributions to provident fund are 
recognised as an expense in profit or loss according to the criteria of the funds (see note 20).
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

กองทุนเงินสะสมพนักงานซิงเกอร์

กองทุนเงินสะสมพนักง�นซิงเกอร์คำ�นวณโดยก�รหักจ�กร�ยได้ค่�น�ยหน้�ที่พนักง�นข�ยและผู้จัดก�รร้�นได้รับในอัตร�ท่ีกำ�หนดไว้ใน
ระเบียบกองทุนเงินสะสมพนักง�น รวมทั้งเงินสมทบของบริษัทเท่�กับจำ�นวนเงินท่ีหักจ�กพนักง�นดังกล่�ว ภ�ระหน้ีสินน้ีจะบันทึกเป็น
ค�่ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุนต�มเกณฑ์ที่บริษัทจะจ่�ยสมทบต�มเงื่อนไขของกองทุน (ดูหม�ยเหตุ 20)

(ฒ)	 ประมาณการหนี้สิน

ประม�ณก�รหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภ�ระหนี้สินต�มกฎหม�ยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์
ในอดีต และมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่�ยไปเพื่อชำ�ระภ�ระหนี้สินดังกล่�ว ประม�ณก�ร
หน้ีสินพิจ�รณ�จ�กก�รคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่�ยในอน�คตโดยใช้อัตร�คิดลดในตล�ดปัจจุบันก่อนคำ�นึงภ�ษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อน
จำ�นวนที่อ�จประเมินได้ในตล�ดปัจจุบันซึ่งแปรไปต�มเวล�และคว�มเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประม�ณก�รหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจ�กเวล�
ที่ผ่�นไปรับรู้เป็นต้นทุนท�งก�รเงิน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประม�ณก�รค�่ประกันคว�มเสียห�ยจะบันทึกเมื่อได้ข�ยสินค�้แก่ลูกค�้แล้ว  ประม�ณก�รค่�ใช้จ�่ยพิจ�รณ�จ�กประวัติก�รจ่�ยค�่ประกัน
คว�มเสียห�ย  และปัจจัยต่�งๆ ที่อ�จเกี่ยวข้องกับคว�มน่�จะเป็นที่จะเกิดคว�มเสียห�ยดังกล�่ว

(ณ)	 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นส�มัญ

หุน้ส�มญัจดัประเภทเป็นทนุ ต้นทนุส่วนเพ่ิมทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัก�รออกหุน้ส�มญัและสทิธิซือ้หุน้ (สทุธิจ�กผลกระทบท�งภ�ษี) รบัรูเ้ป็น
ร�ยก�รหักจ�กส่วนของทุน 

(ด)	 รายได้

ร�ยได้ที่รับรู้ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มและแสดงสุทธิจ�กส่วนลดก�รค้�

ร�ยได้จ�กก�รข�ยประกอบด้วย ก�รข�ยเงนิสด ก�รข�ยเชือ่และก�รข�ยโดยวธีิผ่อนชำ�ระ ร�ยได้รบัรูใ้นงบกำ�ไรข�ดทุนเมือ่ได้โอนคว�มเสีย่ง
และผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของสนิค้�ทีม่นียัสำ�คญัไปให้กบัผูซ้ือ้แล้ว  และจะไม่รบัรูร้�ยได้ถ้�ฝ่�ยบรหิ�รยงัมกี�รควบคมุหรอืบรหิ�ร
สินค้�ที่ข�ยไปแล้วนั้นหรือมีคว�มไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญในก�รได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจ�กก�รข�ยสินค้�หรือให้บริก�รน้ัน ไม่อ�จ
วัดมูลค�่ของจำ�นวนร�ยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ หรือมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค�้

ก�รข�ยโดยวิธีผ่อนชำ�ระเป็นก�รข�ยภ�ยใต้สัญญ�เช่�ซื้อ ซึ่งหนี้สินจ�กก�รผ่อนชำ�ระคำ้�ประกันโดยสินค�้ที่ข�ย ร�ยได้จ�กก�รข�ยโดยวิธี
ผ่อนชำ�ระประกอบด้วยร�ค�ข�ยเงนิสดและดอกเบีย้ ร�ยได้จ�กก�รข�ยสนิค้�รบัรูเ้มือ่มกี�รเซน็สญัญ�และบรษิทัได้รบัชำ�ระเงนิงวดแรกแล้ว 
ส่วนดอกเบี้ยบันทึกเป็นดอกผลเช่�ซื้อรอตัดบัญชีและรับรู้เป็นร�ยได้ต�มงวดที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ โดยใช้วิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง

บริษัทหยุดรับรู้ดอกผลเช่�ซื้อจ�กก�รข�ยผ่อนชำ�ระในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้ตั้งแต่ 3 งวดเป็นต้นไป

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนต�มเกณฑ์คงค�้ง 

(ต)	 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนท�งก�รเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่�ยของเงินกู้ยืมและประม�ณก�รหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจ�กเวล�ที่ผ่�นไป และสิ่งตอบแทน
ที่ค�ดว่�จะต้องจ่�ย รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ต้นทุนก�รกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับก�รได้ม� ก�รก่อสร้�งหรือ ก�รผลิตสินทรัพย์ที่เข้�เงื่อนไข รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน โดยใช้วิธีอัตร�ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ถ)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

ร�ยจ่�ยภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นบันทึกในกำ�ไรข�ดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่� ประโยชน์ท่ีได้รับต�มสัญญ�เช่� จะรับรู้ใน
กำ�ไรหรือข�ดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่�เช่�ทั้งสิ้นต�มสัญญ�ตลอดอ�ยุสัญญ�เช่�
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

(o)	 Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive obligation that can 
be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.  
Provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market 
assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised 
as finance cost.

Warranties

A provision for warranties is recognised when the underlying products are sold. The provision is based on historical 
warranty data and a weighting of all possible outcomes against their associated probabilities.

(p)	 Share	capital

Ordinary shares

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares and share 
options are recognised as a deduction from equity, net of any tax effects.

(q)	 Revenue

Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.

Revenue from the sale of goods consists of cash sales, credit sales and installment sales.  Revenue from cash sales and 
credit sales are recognised in the statement of income when the significant risks and rewards of ownership have been 
transferred to the buyer.  No revenue is recognised if there is continuing management involvement with the goods or there 
are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of goods.  

Installment sales are based on hire-purchase contracts in which the installment sales receivable the related debts are 
effectively secured by the products sold.  Revenue from installment sales comprises revenue from the sales of products 
and interest.  Revenue from the sales of product is recognised when a contract is signed and the first payment is received.  
Interest is recorded as unearned carrying charges and is recognised in income using the effective rate method.

After a customer has defaulted on three consecutive payments, the Company ceases to recognize the related earned 
carrying charges.

Dividend	income

Dividend income is recognised in the statement of income on the date the Group’s right to receive payments is established.  

Interest	income	

Interest income is recognised in the statement of income as it accrues.

(r)	 Finance	costs

Finance costs comprise interest expense on borrowings, unwinding of the discount on provisions and contingent 
consideration that are recognised in profit or loss.

Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are 
recognised in profit or loss using the effective interest method.

(s)	 Lease	payments

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the term of the lease.  
Lease incentives received are recognised in profit or loss as an integral part of the total lease expense, over the term of 
the lease.

Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term of the 
lease when the lease adjustment is confirmed. 
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ค่�เช่�ทีอ่�จเกดิข้ึนต้องนำ�ม�รวมคำ�นวณจำ�นวนเงนิขัน้ตำ�่ท่ีต้องจ่�ยต�มระยะเวล�ท่ีคงเหลอืของสญัญ�เช่� เมือ่ได้รบัก�รยืนยันก�รปรบัค่�เช่�

การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจ�รณ�ว่�ข้อตกลงดังกล�่วประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือมีสัญญ�เช�่เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดย

พิจ�รณ�จ�กสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจง ถ้�ก�รปฏิบัติต�มข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับก�รใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจง และข้อ

ตกลงนั้นจะนำ�ไปสู่สิทธิในก�รใช้สินทรัพย์ ถ้�ทำ�ให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในก�รควบคุมก�รใช้สินทรัพย์ 

ณ วันทีเ่ร่ิมต้นข้อตกลง หรอื มีก�รประเมินข้อตกลงใหม่ กลุม่บรษิทั/บรษิทัแยกค่�ตอบแทนสำ�หรบัสญัญ�เช่� และส่วนทีเ่ป็นองค์ประกอบ

อืน่โดยใช้มลูค่�ยตุธิรรมเป็นเกณฑ์ในก�รแยก ห�กกลุม่บรษิทัสรปุว่�เป็นสญัญ�เช่�ก�รเงนิ แต่ไม่ส�ม�รถแบ่งแยกจำ�นวนดงักล่�วได้อย่�ง

น่�เช่ือถือ ให้รับรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิในจำ�นวนทีเ่ท่�กบัมลูค่�ยตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเฉพ�ะเจ�ะจงนัน้ หลงัจ�กนัน้จำ�นวนหนีส้นิ

จะลดลงต�มจำ�นวนที่จ่�ย และต้นทุนท�งก�รเงินต�มนัยจ�กหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ท)	 ภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัด

บัญชีรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวข้องในก�รรวมธุรกิจ หรือ ร�ยก�รที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

หรือกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภ�ษีที่ค�ดว�่จะจ่�ยชำ�ระหรือได้รับชำ�ระ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรหรือข�ดทุนประจำ�ปีที่ต้องเสียภ�ษี โดยใช้อัตร�ภ�ษี

ที่ประก�ศใช้หรือที่ค�ดว่�มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ร�ยง�น ตลอดจนก�รปรับปรุงท�งภ�ษีที่เกี่ยวกับร�ยก�รในปีก่อนๆ 

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีบันทึกโดยคำ�นวณจ�กผลแตกต่�งช่ัวคร�วท่ีเกิดขึ้นระหว่�งมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินและจำ�นวน

ที่ใช้เพื่อคว�มมุ่งหม�ยท�งภ�ษี ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจ�กผลแตกต่�งช่ัวคร�วต่อไปน้ี ก�รรับรู้ค่�คว�มนิยมใน

คร้ังแรก ก�รรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นร�ยก�รท่ีไม่ใช่ก�รรวมธุรกิจและร�ยก�รน้ันไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรข�ดทุนท�ง

บัญชีหรือท�งภ�ษี และผลแตกต่�งที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�ห�กเป็นไปได้ว่�จะไม่มีก�รกลับร�ยก�รใน

อน�คตอันใกล้

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีวัดมูลค่�โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่ค�ดว่�จะใช้กับผลแตกต�่งชั่วคร�วเมื่อมีก�รกลับร�ยก�รโดยใช้อัตร�ภ�ษีที่ประก�ศใช้

หรือที่ค�ดว่�มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ร�ยง�น 

ในก�รกำ�หนดมูลค่�ของภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำ�นึงถึงผลกระทบของสถ�นก�รณ์ท�งภ�ษีที่

ไม่แน่นอนและอ�จทำ�ให้จำ�นวนภ�ษทีีต้่องจ่�ยเพิม่ข้ึน และมดีอกเบีย้ทีต้่องชำ�ระ กลุม่บรษิทั เชือ่ว่�ได้ตัง้ภ�ษเีงนิได้ค้�งจ่�ยเพยีงพอสำ�หรบั

ภ�ษเีงนิได้ทีจ่ะจ่�ยในอน�คต ซึง่เกดิจ�กก�รประเมินผลกระทบจ�กหล�ยปัจจยั รวมถงึ ก�รตคีว�มท�งกฏหม�ยภ�ษ ีและจ�กประสบก�รณ์

ในอดีต ก�รประเมินนี้อยู่บนพื้นฐ�นก�รประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�น และอ�จจะเกี่ยวข้องกับก�รตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ในอน�คต 

ข้อมูลใหม่ๆอ�จจะทำ�ให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนก�รตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับคว�มเพียงพอของภ�ษีเงินได้ค�้งจ�่ยที่มีอยู่ ก�รเปลี่ยนแปลงในภ�ษี

เงินได้ค้�งจ่�ยจะกระทบต่อค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ในงวดที่เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

สนิทรพัย์ภ�ษเีงนิได้รอก�รตดับญัชแีละหนีส้นิภ�ษเีงนิได้รอก�รตดับญัชสี�ม�รถหกักลบได้เมือ่กจิก�รมสีทิธติ�มกฎหม�ยทีจ่ะนำ�สนิทรพัย์

ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันม�หักกลบกับหนี้สินภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภ�ษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีหน่วยง�น

เดียวกันสำ�หรับหน่วยภ�ษีเดียวกันหรือหน่วยภ�ษีต่�งกัน สำ�หรับหน่วยภ�ษีต�่งกันนั้นกิจก�รมีคว�มตั้งใจจะจ�่ยชำ�ระหนี้สินและสินทรัพย์

ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ�่ยชำ�ระหนี้สินในเวล�เดียวกัน 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�กำ�ไรเพื่อเสียภ�ษีในอน�คตจะมีจำ�นวนเพียงพอ

กับก�รใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วดังกล่�ว สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ร�ยง�นและจะถูกปรับ

ลดลงเท่�ที่ประโยชน์ท�งภ�ษีจะมีโอก�สถูกใช้จริง

(ธ)	 ก�าไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษทัแสดงกำ�ไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐ�น สำ�หรบัหุน้ส�มญั กำ�ไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐ�นคำ�นวณโดยก�รห�รกำ�ไรหรอืข�ดทนุของผูถ้อืหุน้ส�มญัของ

กลุ่มบริษัท ด้วยจำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักที่ออกจำ�หน�่ยระหว�่งปี 
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Determining whether an arrangement contains a lease 

At inception of an arrangement, the Group determines whether such an arrangement is or contains a lease. A specific asset 

is the subject of a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of that specified asset. An arrangement 

conveys the right to use the asset if the arrangement conveys to the Group the right to control the use of the underlying 

asset. 

At inception or upon reassessment of the arrangement, the Group separates payments and other consideration required by 

such an arrangement into those for the lease and those for other elements on the basis of their relative fair values. If the 

Group concludes for a finance lease that it is impracticable to separate the payments reliably, an asset and a liability are 

recognised at an amount equal to the fair value of the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as payments 

are made and an imputed finance charge on the liability is recognised using the Group’s incremental borrowing rate.

(t)	 Income	tax

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Current and deferred tax are recognised in profit 

or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted 

or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.  

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for 

financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for the following 

temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities in a transaction 

that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating 

to investments in subsidiaries and jointly-controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse 

in the foreseeable future.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, 

using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.  

In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the impact of uncertain tax positions 

and whether additional taxes and interest may be due. The Group believes that its accruals for tax liabilities are adequate 

for all open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience. 

This assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New 

information may become available that causes the Group to change its judgement regarding the adequacy of existing 

tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and 

assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax 

entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be 

realised simultaneously.  

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against 

which the temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced 

to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.  

(u)	 Earnings	per	share

The Group presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated by dividing the 

profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares 

outstanding during the period. 
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6. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน บุคคลหรือกิจก�รเป็นบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท ห�กกลุ่มบริษัทมีอำ�น�จ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งท�งตรงและท�งอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่�งมีส�ระสำ�คัญต่อบุคคลหรือกิจก�รในก�รตัดสินใจท�งก�รเงินและ

ก�รบริห�รหรือในท�งกลบักนั หรอืกลุม่บรษิทัอยูภ่�ยใต้ก�รควบคมุเดียวกนัหรอือยูภ่�ยใต้อทิธพิลอย่�งมสี�ระสำ�คญัเดียวกนักบับคุคลหรอื

กิจก�รนั้น ก�รเกี่ยวข้องกันนี้อ�จเป็นร�ยบุคคลหรือเป็นกิจก�ร

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

Retail Holding N.V.  คูร�โซ เป ็นบริษัทใหญ่ ในลำ�ดับสูงสุดของ Singer 

(Thailand) B.V.

Singer (Thailand) B.V. เนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 43.10 ใน

บริษัท 

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำ�กัด ประเทศไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.70 

บริษัท อุตส�หกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ประเทศไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.88 

Singer Asia Sourcing Limited หมู่เก�ะบริติชเวอร์จิน มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Singer Asia Limited หมู่เก�ะเคย์แมน มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ผู้บริห�รสำ�คัญ ประเทศไทย บุคคลที่มีอำ�น�จและคว�มรับผิดชอบก�รว�งแผน 

สั่งก�รและควบคุมกิจกรรมต่�งๆของกิจก�รไม่ว่�

ท�งตรงหรือท�งอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมก�รของ

กิจก�ร (ไม่ว่�จะทำ�หน้�ที่ในระดับบริห�รหรือไม่)

รายการ นโยบายการกำาหนดราคา 

ซื้อสินค�้ ร�ค�ตล�ด

ร�ยได้ค�่จัดก�ร ร้อยละ 15 ของร�ยได้ค่�น�ยหน้�ประกันชีวิตของบริษัท ซิงเกอร์ (โบรค

เกอร์) จำ�กัด และ เดือนละ 20,000 บ�ท สำ�หรับบริษัท อุตส�หกรรมซิงเกอร์ 

(ประเทศไทย) จำ�กัด

ค�่ธรรมเนียมก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้� ร้อยละ 0.1 ของยอดข�ยสทุธ ิ(เฉพ�ะสนิค้�ที่ใช้เครือ่งหม�ย “Singer” เท่�นัน้)

ค่�ธรรมเนียมก�รบริก�ร ร้อยละ 1 ของยอดข�ยสุทธิ 

ดอกเบี้ยจ�่ย ร้อยละ 6 ต่อปี
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6. Related parties

For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Group if the Group has the 

ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the party in making 

financial and operating decisions, or vice versa, or where the Group and the party are subject to common control or 

common significant influence. Related parties may be individuals or other entities.  

Relationships	with	related	parties	were	as	follows:

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Name of entities Country of 
incorporation Nature of relationships

Retail Holding N.V.  Curacao Ultimate parent of Singer (Thailand) B.V.

Singer (Thailand) B.V. The Netherlands Major shareholder, 43.10% shareholding

Singer (Broker) Limited Thailand Subsidiary, 99.70% shareholding 

Singer Industries (Thailand) Limited Thailand Subsidiary, 99.88% shareholding 

Singer Asia Sourcing Limited British Virgin Islands Common shareholder

Singer Asia Limited Cayman Islands Common shareholder

Key management personnel Thailand Persons having authority and responsibility 

for planning, directing and controlling the 

activities of the entity, directly or indirectly, 

including any director (whether executive or 

otherwise) of the Group.

Transactions Pricing policies

Purchase of goods Market price

Management fee income 15% of total insurance brokerage income of Singer (Broker) Limited 

and Baht 20,000 per month from Singer Industries (Thailand) Limited

Trademark license fee 0.1% of net sales (Singer Brand products)

Offshore service fee 1% of total net sales 

Interest expense 6% per annum
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ร�ยก�รที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 สรุปได้ดังนี้

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 มีดังนี้

(หน่วย : พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

บริษัทย่อย
รายได้
ร�ยได้ค�่จัดก�ร - - 362 460
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ�่ย - - 42 238

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค�่ตอบแทนผู้บริห�รสำ�คัญ
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของ
 พนักง�น 28,344 24,621 28,344 24,621
 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 678 650 678 650

 รวมค่�ตอบแทนผู้บริห�รสำ�คัญ 29,022 25,271 29,022 25,271

(หน่วย : พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินค�้ - - 438 440
ค่�ธรรมเนียมก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้� 2,282 1,964 2,282 1,964

ค่�ธรรมเนียมก�รบริก�ร 22,993 19,770 22,993 19,770

(หน่วย : พันบ�ท)

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

บริษัทย่อย
บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำ�กัด - - 57 97
บุคคลหรือกิจก�รอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Singer Asia Sourcing Limited 23 - 23 -

 รวม 23 - 80 97
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For the years ended 31 December 2011 and 2010

Significant transactions for the years ended 31 December 2011 and 2010 with related parties were as follows:

Balances as at 31 December 2011 and 2010 with related parties were as follows:

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Subsidiaries
Revenue
Management fee income - - 362 460
Expenses
Interest expense - - 42 238

Key management personnel
Key management personnel
 compensation
 Short-term employee benefits 28,344 24,621 28,344 24,621
 Post-employment benefits 678 650 678 650

 Total key management personnel compensation 29,022 25,271 29,022 25,271

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Other related parties

Expenses
Purchase of goods - - 438 440
Trademark license fee 2,282 1,964 2,282 1,964
Offshore service fee 22,993 19,770 22,993 19,770

(in thousand Baht)

Amount due from related party
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

2011 2010 2011 2010

Subsidiary
Singer (Broker) Limited - - 57 97
Other related party
Singer Asia Sourcing Limited 23 - 23 -

 Total 23 - 80 97
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ร�ยก�รเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม2554 และ 2553 มีดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจะถูกเรียกคืนเมื่อทวงถ�ม ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ไม่มีหลักประกัน 

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีสัญญ�กับ Singer Asia Limited ในก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้� โดยจ่�ยค่�ธรรมเนียมก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�ในจำ�นวนร้อยละ 
0.1 ของยอดข�ยสุทธิ เฉพ�ะสินค้�ที่ใช้เครื่องหม�ย “Singer” เท่�น้ัน และค่�ธรรมเนียมก�รบริก�รเก่ียวกับข้อมูลท�งด้�นก�รตล�ด 
ก�รว�งแผน ก�รออกแบบ ว�งแผนผลิตภัณฑ์ในจำ�นวนร้อยละ 1 ของยอดข�ยสุทธิ 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบ�ท)

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

บริษัทย่อย
บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำ�กัด - - 844 57
บริษัท อุตส�หกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด - - 1,295 1,529

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
Singer Asia Limited 23,542 20,222 23,542 20,222

 รวม 23,542 20,222 25,681 21,808

(หน่วย : พันบ�ท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

บริษัทย่อย
บริษัท อุตส�หกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด - - - 3,000

 รวม - - - 3,000

(หน่วย : พันบ�ท)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกร�คม - - 3,000 4,000
ลดลง - - (3,000) (1,000)

รวม - - - 3,000

(หน่วย : พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

เงินสดในมือ 80 80 80 80
เงินฝ�กธน�ค�รประเภทกระแสร�ยวัน (463) 1,344 (1,613) (931)
เงินฝ�กธน�ค�รประเภทออมทรัพย์ 29,655 97,123 23,479 94,183
เงินสดระหว�่งท�ง - กระแสร�ยวัน/ ออมทรัพย์ 111,686 90,768 111,686 90,768

 รวม 140,958 189,315 133,632 184,100
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For the years ended 31 December 2011 and 2010

Movements during the years ended 31 December 2011 and 2010 of short-term loan from related party were as follows:

The short-term loan is repayable on demand, bears interest at 6% per annum and is unsecured. 

Significant	agreements	with	related	parties

The Company has agreements with Singer Asia Limited for the payment of trademark license fees in the amount of 0.1% 
of net sales of Singer Brand products and of offshore service fees for marketing, product planning, design development 
and other services in the amount of 1.0% of net sales.

7. Cash and cash equivalents

(in thousand Baht)

Accounts payable to related parties
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

2011 2010 2011 2010

Subsidiaries
Singer (Broker) Limited - - 844 57
Singer Industries (Thailand) Limited - - 1,295 1,529

Other related party
Singer Asia Limited 23,542 20,222 23,542 20,222

 Total 23,542 20,222 25,681 21,808

(in thousand Baht)

Short-term loan from related party
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

2011 2010 2011 2010

Subsidiary
Singer Industries (Thailand) Limited - - - 3,000

 Total - - - 3,000

(in thousand Baht)

Short-term loan from related party
Consolidated 

financial statements
Separate 

financial statements

2011 2010 2011 2010

At 1 January - - 3,000 4,000
Decrease - - (3,000) (1,000)

At 30 December - - - 3,000

(in thousand Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements

2011 2010 2011 2010

Cash on hand 80 80 80 80
Cash at banks – current accounts (463) 1,344 (1,613) (931)
Cash at banks – saving accounts 29,655 97,123 23,479 94,183
Cash in transit – current / saving accounts 111,686 90,768 111,686 90,768

 Total 140,958 189,315 133,632 184,100
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 เป็นสกุลเงินบ�ท

8. ลูกหนี้ผ่อนชำาระ 

ก�รวิเคร�ะห์อ�ยุของลูกหนี้ผ่อนชำ�ระ มีดังนี้

ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 เป็นสกุลเงินบ�ท

(พันบ�ท)

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที่ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี ส่วนที่ครบกำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี รวม

2554 2553 2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้ผ่อนชำ�ระ 1,315,039 1,180,538 452,660 376,523 1,767,699 1,557,061
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี (380,339) (332,523) (75,426) (60,306) (455,765) (392,829)

934,700 848,015 377,234 316,217 1,311,934 1,164,232

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (41,384) (53,197) (6,959) (5,516) (48,343) (58,713)

สุทธิ 893,316 794,818 370,275 310,701 1,263,591 1,105,519

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

สำ�หรับปี 53,656 16,798

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ 1,451,436 1,261,569
เกินกำ�หนดชำ�ระ :
 น้อยกว�่ 3 เดือน 233,692 177,147
 3 - 6 เดือน 54,501 52,779
 6 - 9 เดือน 17,604 27,271
 9 - 12 เดือน 5,979 17,378
 ม�กกว่� 12 เดือน 4,487 20,917

1,767,699 1,557,061
หัก ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี (455,765) (392,829)
 ค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (48,343) (58,713)

สุทธิ 1,263,591 1,105,519
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For the years ended 31 December 2011 and 2010

Cash and cash equivalents of the Group and the Company as at 31 December 2011 and 2010 were denominated entirely in Thai Baht.

8. Installments receivables 

Aging analyses for installments receivables were as follows:

Installments receivables of the Group and the Company as at 31 December 2011 and 2010 were denominated entirely 

in Thai Baht.

(in thousand Baht)

 
Consolidated and Separate 

Fifinancial statements
Portion due within one year

fiFinancial statements
Portion due after one year Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Installments receivables 1,315,039 1,180,538 452,660 376,523 1,767,699 1,557,061
Less unearned carrying charges (380,339) (332,523) (75,426) (60,306) (455,765) (392,829)

934,700 848,015 377,234 316,217 1,311,934 1,164,232

Less allowance for doubtful 
accounts

(41,384) (53,197) (6,959) (5,516) (48,343) (58,713)

Total 893,316 794,818 370,275 310,701 1,263,591 1,105,519

Bad and doubtful debts

expenses for the year 53,656 16,798

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate Financial statements

2011 2010

Within credit terms 1,451,436 1,261,569
Overdue::
 Less than 3 months 233,692 177,147
 3-6 months 54,501 52,779
 6-9 months 17,604 27,271
 9-12 months 5,979 17,378
 Over 12 months 4,487 20,917

1,767,699 1,557,061
Less unearned carrying charges (455,765) (392,829)
 allowance for doubtful accounts (48,343) (58,713)

Net 1,263,591 1,105,519
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นต�มสัญญ�เช่�ซื้อและมูลค�่ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ลูกหนี้ต้อง

จ่�ยต�มก�รผ่อนชำ�ระ แสดงได้ดังนี้ 

9. ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 เป็นสกุลเงินบ�ท

10. สินค้าคงเหลือ

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553

ผลรวมของเงินลงทุน
ข้ันต้นตามสญัญาเช่าซือ้

มูลค่าปัจจุบันของ
จำานวนเงินขั้นตำ่าที่

ลูกหนี้ต้องจ่ายตามการ
ผ่อนชำาระ

ผลรวมของเงินลงทุน
ข้ันต้นตามสญัญาเช่าซือ้

มูลค่าปัจจุบันของ
จำานวนเงินขั้นตำ่าที่

ลูกหนี้ต้องจ่ายตามการ
ผ่อนชำาระ

ภ�ยในหนึ่งปี 1,315,039 934,700 1,180,538 848,015
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้�ปี 452,660 377,234 376,523 316,217

1,767,699 1,311,934 1,557,061 1,164,232

หัก  ร�ยได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่

 ถือเป็นร�ยได้ (455,765) (392,829)
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น

 ต�มสัญญ�เช่�ซื้อสุทธิ 1,311,934 1,164,232

(หน่วย : พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้พนักง�นข�ย 264,523 316,664 264,460 316,564
หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (211,162) (255,378) (211,162) (255,378)
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 53,361 61,286 53,298 61,186

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปี 14,095 16,192 14,095 16,192

(หน่วย : พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

สินค้�สำ�เร็จรูป 261,355 238,554 261,335 238,466

ส่วนประกอบ 13,263 15,936 13,263 15,936
274,618 254,490 274,598 254,402

หัก ค่�เผื่อสินค�้เสื่อมคุณภ�พและเสียห�ย (13,000) (19,600) (13,000) (19,600)

สุทธิ 261,618 234,890 261,598 234,802

ต้นทุนของสินค�้คงเหลือที่บันทึก
เป็นค่�ใช้จ�่ยและได้รวมในบัญชีต้นทุนข�ย
 - ต้นทุนข�ย 1,092,619 948,872 1,092,671 948,956

 - ก�รกลับร�ยก�รปรับลดมูลค่� (6,600) (13,400) (6,600) (13,400)

สุทธิ 1,086,019 935,472 1,086,071 935,556
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For the years ended 31 December 2011 and 2010

As at 31 December 2011 and 2010, the gross investment under hire purchase contracts and the present value of minimum 

payments of installments receivables were as follows:

9. Other receivables

Other receivables of the Group and the Company as at 31 December 2011 and 2010 were denominated entirely in Thai Baht.

10. Inventories

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate Financial statements
2011 2010

Gross investment 
under hire

purchase contracts

Present value of 
minimum payments 

of installments 
receivables

Gross investment 
under hire

purchase contracts

Present value of 
minimum payments 

of installments 
receivables

Portion due within one year 1,315,039 934,700 1,180,538 848,015
Portion due over one year  but within five years 452,660 377,234 376,523 316,217

1,767,699 1,311,934 1,557,061 1,164,232

Less unearned carrying

 charges (455,765) (392,829)
Net investment under hire

purchase contracts 1,311,934 1,164,232

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Receivable from employees 264,523 316,664 264,460 316,564
Less allowance for doubtful accounts (211,162) (255,378) (211,162) (255,378)
Others receivable, net 53,361 61,286 53,298 61,186

Bad and doubtful debts expenses for the year 14,095 16,192 14,095 16,192

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Finished goods 261,355 238,554 261,335 238,466
Components 13,263 15,936 13,263 15,936

274,618 254,490 274,598 254,402
Less allowance for obsolete and damaged inventories (13,000) (19,600) (13,000) (19,600)

Net 261,618 234,890 261,598 234,802

Inventories recognised as an expense in
‘cost of sales of goods’:
 - Cost 1,092,619 948,872 1,092,671 948,956
 - Reversal of write-down (6,600) (13,400) (6,600) (13,400)

Net 1,086,019 935,472 1,086,071 935,556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินฝ�กประจำ�ใช้เป็นหลักประกันขั้นตำ่�ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชำาระแล้ว วิธีราคาทุน
2554 2553 2554 2553 2554 2553

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำ�กัด 99.70 99.70 200 200 199 199
บริษัท อุตส�หกรรม ซิงเกอร์
 (ประเทศไทย) จำ�กัด 99.88 99.88 5,000 5,000 4,994 4,994

รวม 5,200 5,200 5,193 5,193

(หน่วย : พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินฝ�กประจำ� - ธน�ค�ร ทิสโก้ จำ�กัด (มห�ชน) 1,000 1,000 - -

รวม 1,000 1,000 - -

(พันบ�ท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน

และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
สำานักงาน

และ
อุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์ รวม

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2553 201,693 131,067 110,834 112,014 - 29 555,637

เพิ่มขึ้น - - 1,697 9,965 216 - 11,878

ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค� 27,322 321 - - - - 27,643

จำ�หน่�ย - - (76,020)  (7,486) - - (83,506)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553และ 1 มกราคม 2554 229,015 131,388 36,511 114,493 216 29 511,652

เพิ่มขึ้น - - 3,298 5,111 484 2 8,895

โอน - - 660 - (660) - -

จำ�หน่�ย - - (261) (6,166) - - (6,427)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 229,015 131,388 40,208 113,438 40 31 514,120
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For the years ended 31 December 2011 and 2010

11. Investments in subsidiaries

Investments in subsidiaries as at 31 December 2011 and 2010 were as follows:

12. Other long-term investment

Fixed deposit is maintained as the minimum security required by the Department of Insurance Commission.

13. Property, plant and equipment

Separate Financial statements

Ownership Interest Paid-up capital Cost method
2011 2010 2011 2010 2011 2010

(%)  (in thousand Baht)

Singer (Broker) Limited 99.70 99.70 200 200 199 199
Singer Industries (Thailand) Limited 99.88 99.88 5,000 5,000 4,994 4,994

Total 5,200 5,200 5,193 5,193

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Fixed deposit - TISCO Bank Public Company Limited 1,000 1,000 - -

Total 1,000 1,000 - -

(in thousand Baht)

Consolidated Financial statements
Land 

and land 
improve 
ment Buildings

Leasehold
improve
ment

office 
furniture

and
equipment

Construction 
in progress

Machinery
and 

factory
equipment Total

Cost	/	revaluation

At 1 January 2010 201,693 131,067 110,834 112,014 - 29 555,637

Additions - - 1,697 9,965 216 - 11,878

Surplus on revaluation 27,322 321 - - - - 27,643

Disposals - - (76,020)  (7,486) - - (83,506)

At 31 December 2010 and 1 January 2011 229,015 131,388 36,511 114,493 216 29 511,652

Additions - - 3,298 5,111 484 2 8,895

Transfers - - 660 - (660) - -

Disposals - - (261) (6,166) - - (6,427)

At 31 December 2011 229,015 131,388 40,208 113,438 40 31 514,120
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ร�ค�ทรัพย์สนิของกลุม่บรษิทัก่อนหกัค่�เสือ่มร�ค�สะสมของอ�ค�รและอปุกรณ์ ซึง่ได้คดิค่�เสือ่มร�ค�เตม็จำ�นวนแล้วแต่ยงัคงใช้ง�นจนถงึ 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 มีจำ�นวน 144.72 ล้�นบ�ท (2553: 121.4 ล�้นบ�ท)

(พันบ�ท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน

และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
สำานักงาน

และ
อุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์ รวม

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก
 การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2553 - 102,470 100,704 104,162 - 3 307,339
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 6,099 4,462 5,263 - 6 15,830
ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�
 จ�กก�รตีร�ค� 5,566 371 - - - - 5,937
กลับร�ยก�รค่�เสื่อมร�ค�
 สะสมส่วนเกินทุน
 จ�กก�รตีร�ค� - (46,428) - - - - (46,428)
จำ�หน่�ย - - (75,069) (5,961) - - (81,030)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 5,566 62,512 30,097 103,464 - 9 201,648
 และ 1 มกราคม 2554
ค�่เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี 2,472 4,068 4,318 - 6 10,858
จำ�หน่�ย - - (254) (6,166) - - (6,420)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 5,566 64,984 33,911 101,616 - 15 206,092

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่ม บริษัท 201,693 28,597 10,130 6,940 - 26 247,386
ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - 912 - - 912

201,693 28,597 10,130 7,852 - 26 248,298

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
1 มกราคม 2554
ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่ม
 บริษัท 223,449 68,876 6,414 11,029 216 20 310,004
ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - - - - -

223,449 68,876 6,414 11,029 216 20 310,004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่ม
 บริษัท 223,449 66,404 6,297 11,822 40 16 308,028
ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - - - - -

223,449 66,404 6,297 11,822 40 16 308,028
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The gross amount of the Group’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 December 

2011 amounted to Baht 144.72 million (2010: Baht 121.4 million).

(in thousand Baht)

Consolidated Fifinancial statements
Land 

and land 
improve 
ment Buildings

Leasehold
improve
ment

office 
furniture

and
equipment

Construction 
in progress

Machinery
and 

factory
equipment Total

Depreciation	and	
 impairment loss
At 1 January 2010 - 102,470 100,704 104,162 - 3 307,339
Depreciation charge for the year - 6,099 4,462 5,263 - 6 15,830
Impairment losses on
 revaluation 5,566 371 - - - - 5,937
Reversal of accumulated
 depreciation on 
 revaluation surplus - (46,428) - - - - (46,428)
Disposals - - (75,069) (5,961) - - (81,030)
At 31 December 2010and 5,566 62,512 30,097 103,464 - 9 201,648
 1 January 2011
Depreciation charge for the year 2,472 4,068 4,318 - 6 10,858
Disposals - - (254) (6,166) - - (6,420)

At 31 December 2011 5,566 64,984 33,911 101,616 - 15 206,092

Net book value
At 1 January 2010
Owned assets 201,693 28,597 10,130 6,940 - 26 247,386
Assets under finance leases - - - 912 - - 912

201,693 28,597 10,130 7,852 - 26 248,298

At 31 December 2010 and 
1 January 2011
Owned assets 223,449 68,876 6,414 11,029 216 20 310,004
Assets under finance leases - - - - - - -

223,449 68,876 6,414 11,029 216 20 310,004

At 31 December 2011
Owned assets 223,449 66,404 6,297 11,822 40 16 308,028
Assets under finance leases - - - - - - -

223,449 66,404 6,297 11,822 40 16 308,028
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

(พันบ�ท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

และส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
สำานักงาน

และ
อุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์ รวม

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกร�คม 2553 201,693 131,067 110,834 112,014 - - 555,608
เพิ่มขึ้น - - 1,697 9,965 216 - 11,878
ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค� 27,322 321 - - - - 27,643
จำ�หน่�ย - - (76,020) (7,486) - - (83,506)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
 และ 1 มกราคม 2554 229,015 131,388 36,511 114,493 216 - 511,623
เพิ่มขึ้น - - 3,298 5,111 484 - 8,893
โอน - - 660 - (660) - -
จำ�หน่�ย - - (261) (6,166) - - (6,427)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 229,015 131,388 40,208 113,438 40 - 514,089

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2553 - 102,470 100,704 104,162 - - 307,336
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 6,099 4,462 5,263 - - 15,824
ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�จ�ก
 ก�รตีร�ค� 5,566 371 - - - - 5,937
กลับร�ยก�รค่�เสื่อมร�ค�สะสม
 ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค� - (46,428) - - - - (46,428)
จำ�หน่�ย - - (75,069) (5,961) - - (81,030)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ

 1 มกราคม 2554 5,566 62,512 30,097 103,464 - - 201,639
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 2,472 4,068 4,318 - - 10,858
จำ�หน่�ย - - (254) (6,166) - - (6,420)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 5,566 64,984 33,911 101,616 - - 206,077

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 201,693 28,597 10,130 6,940 - - 247,360
ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - 912 - - 912

201,693 28,597 10,130 7,852 - - 248,272

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 

 1 มกราคม 2554
ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 223,449 68,876 6,414 11,029 216 - 309,984
ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน - - - - - - -

223,449 68,876 6,414 11,029 216 - 309,984

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 223,449 66,404 6,297 11,822 40 - 308,012
ภ�ยใต้สัญญ�เช�่ก�รเงิน - - - - - - -

223,449 66,404 6,297 11,822 40 - 308,012
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(in thousand Baht)

Separate financial statements
Land 

and land 
improve 
ment Buildings

Leasehold
improve
ment

office 
furniture

and
equipment

Construction 
in progress

Machinery
and 

factory
equipment Total

Cost	/	revaluation
At 1 January 2010 201,693 131,067 110,834 112,014 - - 555,608
Additions - - 1,697 9,965 216 - 11,878
Surplus on revaluation 27,322 321 - - - - 27,643
Disposals - - (76,020) (7,486) - - (83,506)

At 31 December 2010 and 

 1 January 2011 229,015 131,388 36,511 114,493 216 - 511,623
Additions - - 3,298 5,111 484 - 8,893
Transfers - - 660 - (660) - -
Disposals - - (261) (6,166) - - (6,427)

At 31 December 2011 229,015 131,388 40,208 113,438 40 - 514,089

Depreciation	and	impairment	losses
At 1 January 2010 - 102,470 100,704 104,162 - - 307,336
Depreciation charge for the year - 6,099 4,462 5,263 - - 15,824
Impairment losses on
 revaluation 5,566 371 - - - - 5,937
Reversal of accumulated depreciation on
 revaluation surplus - (46,428) - - - - (46,428)
Disposals   - - (75,069) (5,961) - - (81,030)

At 31 December 2010 and 

 1 January 2011 5,566 62,512 30,097 103,464 - - 201,639
Depreciation charge for the year - 2,472 4,068 4,318 - - 10,858
Disposals - - (254) (6,166) - - (6,420)

At 31 December 2011 5,566 64,984 33,911 101,616 - - 206,077

Net book value
At 1 January 2010
Owned assets 201,693 28,597 10,130 6,940 - - 247,360
Assets under finance leases - - - 912 - - 912

201,693 28,597 10,130 7,852 - - 248,272

At 31 December 2010 and 
 1 January 2011
Owned assets 223,449 68,876 6,414 11,029 216 - 309,984
Assets under finance leases - - - - - - -

223,449 68,876 6,414 11,029 216 - 309,984

At 31 December 2011
Owned assets 223,449 66,404 6,297 11,822 40 - 308,012
Assets under finance leases - - - - - - -

223,449 66,404 6,297 11,822 40 - 308,012
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ร�ค�ทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของอ�ค�รและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค�่เสื่อมร�ค�เต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังคงใช้ง�นจนถึง ณ 

วันที่ 31 ธันว�คม 2554 มีจำ�นวน 144.72 ล้�นบ�ท (2553: 121.4 ล�้นบ�ท)

ทีด่นิและอ�ค�รของบรษิทัได้ใช้เป็นหลกัประกนัสำ�หรบัเงินกูย้มืภ�ยใต้สญัญ�ปรบัปรงุก�รชำ�ระหนี ้(ดูหม�ยเหตุ 16) ซึง่มลูค่�ต�มบญัชขีอง

สินทรัพย์ดังกล่�วที่ใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 มีจำ�นวนประม�ณ 289.85 ล�้นบ�ท (2553: จำ�นวน 292.33 ล�้นบ�ท)

ในระหว่�งปี 2553 บริษัทได้ประเมินร�ค�ที่ดินและอ�ค�รใหม่โดยผู้ประเมินร�ค�อิสระด้วยวิธีก�รเปรียบเทียบร�ค�ตล�ด โดยอ�ค�รได้

ประม�ณมูลค่�โดยใช้ร�ค�เปลี่ยนแทนใหม่หักด้วยค่�เส่ือมร�ค�ของอ�ค�ร ส่วนต่�งของร�ค�ตล�ดรวมหักมูลค่�ของอ�ค�รแสดงเป็นร�ค�

ประเมินของที่ดิน มีผลทำ�ให้มูลค่�ที่ดินและอ�ค�รเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 21.76 ล�้นบ�ท และ 46.38 ล�้นบ�ทต�มลำ�ดับ

ร�ยก�รเคลื่อนไหวของส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์สำ�หรับปี 2554 และ 2553 มีดังนี้

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ณ วันที่ 1 มกราคม 125,705 73,855
ตีร�ค�เพิ่มจ�กก�รประเมินร�ค�ที่ดิน - 27,322
ตีร�ค�เพิ่มจ�กก�รประเมินร�ค�อ�ค�ร - 46,749
ผลต�่งจ�กก�รลดภ�ษีเงินได้ – ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 17,788 -
ค่�เสื่อมร�ค� (1,695) -
หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง 508 (22,221)

เพิ่มขึ้นสุทธิ 16,601 51,850

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 142,306 125,705

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ราคาทุนค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
ณ วันที่ 1 มกร�คม 36,745 44,363
เพิ่มขึ้น 833 5,096
จำ�หน่�ย (3,666) (12,714)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 33,912 36,745

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกร�คม 16,752 23,426
ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี 6,907 6,040
จำ�หน่�ย (3,627) (12,714)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20,032 16,752

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,880 19,993
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For the years ended 31 December 2011 and 2010

The gross amount of the Group’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 December 
2011 amounted to Baht 144.72 million (2010: Baht 121.4 million).

The Company’s lands and buildings were pledged as collateral for loans under Debt Rescheduling Agreement (see Note 
16). Net book value of these pledged lands and buildings as at 31 December 2011 amounted to Baht 289.85 million 
(2010: Baht 292.33 million).

During 2010, the Company’s lands and buildings were reappraised by an independent valuer using the market comparison 
approach. The value of the buildings was estimated using the cost of replacement, new less depreciation (CRNLD) of 
the building, then the difference between the open market value and the building valuation was taken as the value of 
land, resulting in an increase in the carrying value of lands and buildings in the amount of Baht 21.76 million and Baht 
46.38 million, respectively.

Movement of unrealized surpluses on revaluation of assets for the years 2011 and 2010 were as follows: 

14. Intangible assets

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
Financial statements

2011 2010

Balance at 1 January 125,705 73,855
Revaluation of land - 27,322
Revaluation of building - 46,749
Difference from income tax reduction – deferred 17,788 -
Depreciation (1,695) -
(Increase) decrease in deferred tax liabilities 508 (22,221)

Net increase 16,601 51,850

Balance at 31 December 142,306 125,705

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate
Fifinancial statements

2011 2010

Cost of software licenses
At 1 January 36,745 44,363
Additions 833 5,096
Disposal (3,666) (12,714)

At 31 December 33,912 36,745

Amortization
At 1 January 16,752 23,426
Amortization charge for the year 6,907 6,040
Disposal (3,627) (12,714)

At 31 December 20,032 16,752

Net book value

At 31 December 13,880 19,993
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนีส้นิภ�ษเีงนิได้รอก�รตดับญัชภี�ยหลงัจ�กก�รนำ�ม�หกักลบกนัต�มคว�มเหม�ะสม ได้แสดงในงบดลุโดยมรี�ยละเอยีดดังนี้

ร�ยก�รเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว�่งปีมีดังนี้

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 157,507 158,500
หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี (36,532) (53,873)

สุทธิ 120,975 104,627

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน

ณ วันที่ 1 มกราคม 
2554

กำาไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 28)

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

(หมายเหตุ 13)

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 92,790 (37,701) - 55,089
ค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของสินค้� 5,880 (2,890) - 2,990
ดอกเบี้ยรับจ�กก�รข�ยผ่อนชำ�ระ - 1,514 - 1,514
หนี้สินผลประโยชน์พนักง�น 36,568 (9,936) - 26,632
กองทุนเงินสะสมพนักง�น 19,681 (6,794) - 12,887
ค�่เผื่อก�รรับประกันสินค้� 1,800 (190) - 1,610
ค่�เผื่อคว�มเสียห�ยจ�กนำ้�ท่วม - 460 - 460
ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ 1,781 (594) - 1,187
ยอดข�ดทุนยกไป - 55,138 - 55,138

รวม 158,500 (993) - 157,507

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�รตีร�ค�เพิ่มในที่ดินและอ�ค�ร (53,873) (447) 17,788 (36,532)

รวม (53,873) (447) 17,788 (36,532)

สุทธิ 104,627 (1,440) 17,788 120,975



รายงานประจำาปี 2554 / Annual Report 2011
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) / Singer Thailand Public Company Limited

129

Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

15. Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities determined after appropriate offsetting are included in the balance sheets as follows:  

Movements in deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
fiFinancial statements

2011 2010

Deferred tax assets 157,507 158,500
Deferred tax liabilities (36,532) (53,873)

Net 120,975 104,627

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
fiFinancial statements
(Charged) / credited to:

At 1
January 2011

Statement of 
income 

(note 28)

Other comprehensive 
income 

(note 13)

At 31 December 
2011

Deferred	tax	assets
Allowance for doubtful accounts 92,790 (37,701) - 55,089
Allowance for decline in value of inventories 5,880 (2,890) - 2,990
Interest from installment sales - 1,514 - 1,514
Employee benefit obligations 36,568 (9,936) - 26,632
Provision for provident fund 19,681 (6,794) - 12,887
Provision for warranty 1,800 (190) - 1,610
Provision for flooding damage - 460 - 460
Impairment loss on assets 1,781 (594) - 1,187
Loss carry forward - 55,138 - 55,138

Total 158,500 (993) - 157,507

Deferred	tax	liabilities
Property, plant and equipment (53,873) (447) 17,788 (36,532)

Total (53,873) (447) 17,788 (36,532)

Net 104,627 (1,440) 17,788 120,975
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกิดจ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่มิได้รับรู้ในงบก�รเงินมี ร�ยละเอียดดังนี้

16. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน

ณ วันที่ 1 มกราคม 
2553

กำาไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 28)

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

(หมายเหตุ 13)

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 113,067 (20,277) - 92,790
ค่�เผื่อก�รลดมูลค่�ของสินค้� 9,900 (4,020) - 5,880
ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น 53,788 (17,220) - 36,568
กองทุนเงินสะสมพนักง�น 20,618 (937) - 19,681
ค�่เผื่อก�รรับประกันสินค้� 1,500 300 - 1,800
ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ - 1,781 - 1,781
ยอดข�ดทุนยกไป 4,687 (4,687) - -

รวม 203,560 (45,060) - 158,500

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�รตีร�ค�เพิ่มที่ดินและอ�ค�ร (31,652) - (22,221) (53,873)

รวม (31,652) - (22,221) (53,873)

สุทธิ 171,908 (45,060) (22,221) 104,627

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ผลแตกต่�งชั่วคร�ว - ดอกเบี้ยรับจ�กก�รข�ยผ่อนชำ�ระ - 14,950
ค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น 5,934 10,338
ยอดข�ดทุนยกไป 223,824 603,850

รวม 229,758 629,138

(พันบ�ท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร 6,143 2,850 6,143 2,850
เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปีภ�ยใต้

 สัญญ�ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 91,143 91,143 91,143 91,143
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - - 3,000

97,286 93,993 97,286 96,993

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะย�วภ�ยใต้สัญญ�ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 637,995 729,138 637,995 729,138

637,995 729,138 637,995 729,138

รวม 735,281 823,131 735,281 826,131
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Deferred tax assets arising from temporary differences that have not been recognised in the financial statements were as follows:

16. Interest-bearing liabilities

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
Fifinancial statements

(Charged) / credited to:

At 1
January 2010

Statement of 
income 

(note 28)

Other comprehensive 
income 

(note 13)

At 31 December 
2010

Deferred	tax	assets
Allowance for doubtful accounts 113,067 (20,277) - 92,790
Allowance for decline in value of inventories 9,900 (4,020) - 5,880
Employee benefit obligations 53,788 (17,220) - 36,568
Provision for provident fund 20,618 (937) - 19,681
Provision for warranty 1,500 300 - 1,800
Impairment loss on assets - 1,781 - 1,781
Loss carry forward 4,687 (4,687) - -

Total 203,560 (45,060) - 158,500

Deferred	tax	liabilities
Property, plant and equipment (31,652) - (22,221) (53,873)

Total (31,652) - (22,221) (53,873)

Net 171,908 (45,060) (22,221) 104,627

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
fiFinancial statements

2011 2010

Temporary differences - interest from installment sales - 14,950
Allowance for doubtful accounts - loans and other receivables 5,934 10,338
Loss carry forward 223,824 603,850

Total 229,758 629,138

(in thousand Baht)

Note
Consolidated Financial statements Separate Financial statements

2011 2010 2011 2010

Current
Bank overdrafts 6,143 2,850 6,143 2,850
Current portion of long-term loans under debt 

rescheduling agreement  91,143 91,143 91,143 91,143
Short-term loans from related parties 6 - - - 3,000

97,286 93,993 97,286 96,993
Non-current
Long-term loans under debt rescheduling 

agreement

637,995 729,138 637,995 729,138

637,995 729,138 637,995 729,138

Total 735,281 823,131 735,281 826,131
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยแสดงต�มระยะเวล�ครบกำ�หนดก�รจ่�ยชำ�ระ ณ วันที่ 31 ธันว�คม ได้ดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�รมีอัตร�ดอกเบี้ยในอัตร�ร้อยละ 6.54 ถึงร้อยละ 7.81 ต่อปี (2553: ร้อยละ 6.12 ถึงร้อยละ 7.35 ต่อปี) 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงินรวม 108.65 ล�้นบ�ท (2553: 111.95 
ล้�นบ�ท)

สัญญ�เงินกู้ทั้งหมดได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำ�กัดบ�งประก�ร เช่น ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินและอื่นๆ

เงินกู้ยืมภายใต้สัญญาปรับปรุงการชำาระหนี้

ในเดือนพฤศจิก�ยน 2553 บริษัทได้เข้�ทำ�สัญญ�ปรับปรุงก�รชำ�ระหน้ีกับเจ้�หน้ีสถ�บันก�รเงินจำ�นวน 10 แห่ง โดยบริษัทใช้ยอดหนี้
เงนิต้นคงค้�งต�มสญัญ�สนิเชือ่ซึง่นำ�ม�ปรบัปรงุก�รชำ�ระหนีเ้ป็นจำ�นวนเงินท้ังสิน้ 1,012 ล้�นบ�ท โดยบรษิทัต้องมกี�รจดจำ�นองทีด่นิและ
อ�ค�รต�มสัดส่วนของเจ้�หนี้แต่ละร�ยเพื่อมอบเป็นหลักประกันให้แก่กลุ่มเจ้�หน้ีสำ�หรับก�รชำ�ระหน้ีภ�ยใต้ข้อบังคับของสัญญ�ปรับปรุง
ก�รชำ�ระหนี้และให้บริษัทเข้�ทำ�สัญญ�จำ�นองที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งเป็นหลักประกันด้วยวงเงินจำ�นอง 1,026 ล�้นบ�ท

สรุปส�ระสำ�คัญของสัญญ�ก�รปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้มีดังต่อไปนี้

หนี้ที่มีก�รปรับปรุงระยะเวล�ก�รชำ�ระหนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มที่ 1 หนี้ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 114.80 ล�้นบ�ท

2. กลุ่มที่ 2 หนี้ประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวล� เป็นจำ�นวนเงิน 43.93 ล�้นบ�ท

3. กลุ่มที่ 3 หนี้ประเภทตั๋วสัญญ�ใช้เงิน เป็นจำ�นวนเงิน 867.50 ล�้นบ�ท

ระยะเวล�ก�รปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้: ภ�ยใน 6 ปี (โดยให้มีก�รชำ�ระงวดสุดท�้ยในวันที่ 30 มีน�คม 2558)

ระยะเวล�ปลอดก�รชำ�ระคืนเงินต้น: ไม่มี

เงื่อนไขในการจ่ายชำาระหนี้ของหนี้ในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

กลุ่มที่ 1: วงเงินเบิกเกินบัญชีที่มีอยู่กับเจ้�หนี้แต่ละร�ยในปัจจุบัน ส�ม�รถใช้หมุนเวียนได้ต�มปกติตลอดระยะเวล�ก�รปรับปรุง
ก�รชำ�ระหนี้ โดยบริษัทต้องรับภ�ระในก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมในก�รรักษ�วงเงิน (Committed Line) เท�่กับ 0.25% ของวงเงินเบิกเกิน
บัญชีต่อปี

กลุ่มที่ 2 และ 3: กำ�หนดให้มีก�รชำ�ระคืนเงินต้นของหนี้เป็นร�ยไตรม�ส โดยชำ�ระแต่ละไตรม�สของปีปฏิทินในจำ�นวนเท�่ๆกัน โดยให้
เริ่มชำ�ระสำ�หรับเงินที่ต้องชำ�ระในปี 2553 ภ�ยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงน�มในสัญญ�ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ ส่วนในปีถัดไปก็ให้มีก�รชำ�ระ
ต�มไตรม�สของปฏิทิน โดยกำ�หนดจำ�นวนหนี้เงินต้นที่ต้องชำ�ระคืนในแต่ละปีดังนี้

 ปี 2553 ให้มีก�รชำ�ระ 5% ของมูลหนี้เงินต้นรวมกันทั้งหมดของหนี้กลุ่มที่ 2 และ 3 (45.57 ล�้นบ�ท)
 ปี 2554 ให้มีก�รชำ�ระ 5% ของมูลหนี้เงินต้นรวมกันทั้งหมดของหนี้กลุ่มที่ 2 และ 3 (45.57 ล�้นบ�ท)
 ปี 2554 ให้มีก�รชำ�ระ 10% ของมูลหนี้เงินต้นรวมกันทั้งหมดของหนี้กลุ่มที่ 2 และ 3 (91.14 ล�้นบ�ท)
 ปี 2555 ให้มีก�รชำ�ระ 10% ของมูลหนี้เงินต้นรวมกันทั้งหมดของหนี้กลุ่มที่ 2 และ 3 (91.14 ล�้นบ�ท)
 ปี 2556 ให้มีก�รชำ�ระ 20% ของมูลหนี้เงินต้นรวมกันทั้งหมดของหนี้กลุ่มที่ 2 และ 3 (182.29 ล�้นบ�ท)
 ปี 2557 ให้มีก�รชำ�ระ 20% ของมูลหนี้เงินต้นรวมกันทั้งหมดของหนี้กลุ่มที่ 2 และ 3 (182.29 ล�้นบ�ท)

 ปี 2558 ให้มีก�รชำ�ระ 30% ของมูลหนี้เงินต้นรวมกันทั้งหมดของหนี้กลุ่มที่ 2 และ 3 (273.40 ล�้นบ�ท)

(หน่วย : พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ครบกำ�หนดภ�ยในหนึ่งปี 97,286 93,993 97,286 96,993
ครบกำ�หนดหลังจ�กหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้�ปี 637,995 729,138 637,995 729,138
ม�กกว่�ห้�ปี - - - -

รวม 735,281 823,131 735,281 826,131
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The period to maturity of interest-bearing liabilities as at 31 December were as follows:

The bank overdrafts bear interest at the rates of 6.54% to 7.81% (2010: 6.12% to 7.35%) per annum and are unsecured.

As at 31 December 2011 the Group and the Company had unutilized credit facilities totaling Baht 108.65 million (2010: 
Baht 111.95 million).

All loan agreements contain certain debt covenants and restrictions imposed by the borrowers regarding maintenance 
of certain financial ratios and others.  

Loans under Debt Rescheduling Agreement

In November 2009, the Company entered into a Debt Rescheduling Agreement with 10 financial institutions. The 
Company had unpaid principal amounts due under loan agreements, which will be rescheduled, for total amount of Baht 
1,012 million. The Company was required to mortgage its land and buildings as security in favor of each creditor on a 
proportionate basis, based on the indebtedness amount of each creditor, as collateral to the creditor group pursuant to 
the Debt Rescheduling Agreement and also must enter into the relevant land and buildings mortgage agreement for the 
mortgaged amount of Baht 1,026 million.

The significant terms and conditions of the Debt Rescheduling Agreement are summarized as follows:

Restructured debts are categorized into 3 groups as follows;

1. Group 1: Overdraft Facilities: Baht 114.80 million

2. Group 2: Term Loan: Baht 43.93 million

3. Group 3: Promissory Notes: Baht 867.50 million

Term of restructuring: 6 years (last repayment on 30 March 2015)

Grace period (on principal): None

Principal repayment schedule:

Group 1: Overdraft facilities

All current overdraft facilities have been maintained throughout the restructuring period. The Company is obliged to 
pay a fee for maintaining the committed line in the amount per annum equal to 0.25% of the facilities.

Group 2 and 3

Repayment of Group 2 and 3 debts has been made in quarterly installments of equal amount. The first installment 
equal to the amount due in 2009 was paid within 7 days from the date of the agreement. Subsequent installments will 
be made on each calendar quarter. Principal amounts of repayment in each year are as follows:   

 Year 2009 – repayable 5% of total principal amount of Group 2 and 3 (Baht 45.57 million)
 Year 2010 – repayable 5% of total principal amount of Group 2 and 3 (Baht 45.57 million) 
 Year 2011 – repayable 10% of total principal amount of Group 2 and 3 (Baht 91.14 million)
 Year 2012 – repayable 10% of total principal amount of Group 2 and 3 (Baht 91.14 million)
 Year 2013 – repayable 20% of total principal amount of Group 2 and 3 (Baht 182.29 million)
 Year 2014 – repayable 20% of total principal amount of Group 2 and 3 (Baht 182.29 million)

 Year 2015 – repayable 30% of total principal amount of Group 2 and 3 (Baht 273.40 million)

(in thousand Baht)

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2011 2010 2011 2010

Within one year 97,286 93,993 97,286 96,993
After one year but within five years 637,995 729,138 637,995 729,138
After five years - - - -

Total 735,281 823,131 735,281 826,131
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ทั้งนี้ห�กบริษัทไม่ส�ม�รถชำ�ระคืนเงินต้นครบต�มจำ�นวนท่ีกำ�หนดในไตรม�สใดไตรม�สหน่ึง เน่ืองจ�กผลก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�ม

แผนงบประม�ณประจำ�ปี ซึ่งส�ม�รถยืนยันโดยร�ยง�นก�รสอบท�นกระแสเงินสดของนักบัญชีอิสระได้ บริษัทจะต้องชำ�ระส่วนที่ข�ดนั้น

เพิ่มเติมในไตรม�สถัดไป ซึ่งเจ้�หนี้จะผ่อนผันให้ชำ�ระคืนในกรณีข�้งต้นได้ไม่เกิน 2 ครั้งภ�ยใน 1 ปี แต่ไม่รวมถึงก�รค�้งชำ�ระเงินต้น 2 

ไตรม�สติดต่อกัน โดยไม่ถือว่�เป็นกรณีผิดนัดชำ�ระหนี้

อัตราดอกเบี้ย

กลุ่มที่ 1: ให้ใช้อัตร�ดอกเบี้ยต�มสัญญ�ปัจจุบันของเจ้�หนี้แต่ละร�ย

กลุ่มที่ 2 และ 3: ให้ใช้อัตร�ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย MLR ของธน�ค�รทห�รไทย และ ธน�ค�รกรุงไทย พร้อมกับให้มีก�รชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ

สิ้นเดือน

หลักทรัพย์คำ้าประกัน

บรษิทัได้นำ�ร้�นส�ข�ทีบ่ริษทัเป็นเจ้�ของอยูจ่ำ�นวน 51 ร้�นม�จดจำ�นองเป็นหลกัทรพัย์คำ�้ประกันโดยเฉลีย่ต�มสดัส่วนหน้ีรวมกัน โดยกำ�หนด

สิทธิ์ให้กับหนี้ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีซึ่งไม่มีก�รชำ�ระคืนเงินต้นต�มต�ร�งก�รชำ�ระเงินท่ีกำ�หนดในสัญญ�ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้เท่�กับ 

21.19% ของมูลค่�หลักประกันในขณะที่หนี้ประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวล�รวมกับหนี้ประเภทตั๋วสัญญ�ใช้เงินจะมีสิทธิ์เท�่กับ 78.81% ของ

มูลค่�หลักประกัน

ภ�ยใต้สัญญ�ปรบัปรงุก�รชำ�ระหนี ้ได้กำ�หนดให้บรษิทัต้องปฏบิตัติ�มเงือ่นไขและข้อจำ�กดับ�งประก�ร ต�มทีร่ะบไุว้ในสญัญ� เช่น ก�รดำ�รง

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน ก�รจ�่ยเงินปันผลและอื่นๆ

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 เป็นสกุลเงินบ�ท

17. เจ้าหนี้การค้า

ยอดเจ้�หนี้ก�รค้� ณ วันที่ 31 ธันว�คม จัดต�มประเภทสกุลเงินตร�ได้ดังนี้

(พันบ�ท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - - -
บุคคลหรือกิจก�รอื่นๆ 140,501 76,619 140,064 75,980

รวม 140,501 76,619 140,064 75,980

(พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

สกุลเงินบ�ท 135,480 75,674 135,043 75,035
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริก� 5,021 945 5,021 945

รวม 140,501 76,619 140,064 75,980
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If the Company cannot make principal repayment in full amount on any quarter because its operation result (as verified 

by cash flow report reviewed by independent accountant) is not in line with the annual budget, the Company shall pay 

the shortfall amount within the next quarter without treating it as an event of default, provided that the Creditors agree 

to give such relaxation not more than twice per year but not including circumstance where the Company fails to make 

principal repayment in full amount for two consecutive quarters.

Interest rate

For Group 1: at normal interest rates of each creditor.

For Group 2 and 3 : using average MLR of TMB and KTB, and interest has been paid on a monthly basis.

Collateral

The Company has provided its 51 shops as collateral. The collateral has been shared among the creditors in proportion 

to the outstanding debts. The creditors providing overdraft facilities, who are not entitled to receive principal installment 

repayments under the agreement will be entitled to 21.19% of the collateral value, while the creditors providing term 

loan and promissory note facilities will be entitled to 78.81% of the collateral value.   

Under the Debt Rescheduling Agreements, the Company is required to comply with conditions and restrictions as 

stipulated in the agreements such as maintenance of financial ratios, dividend payment and others.

Interest-bearing liabilities of the Group and the Company as at 31 December 2011 and 2010 were denominated entirely 

in Thai Baht. 

17. Trade accounts payable

The currency denomination of trade accounts payable as at 31 December was as follows:

(in thousand Baht)

Note
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2011 2010 2011 2010

Related parties 6 - - - -
Other parties 140,501 76,619 140,064 75,980

Total 140,501 76,619 140,064 75,980

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Thai Baht (THB) 135,480 75,674 135,043 75,035
United States Dollars (USD) 5,021 945 5,021 945

Total 140,501 76,619 140,064 75,980
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18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดก�รโครงก�รบำ�เหน็จบำ�น�ญพนักง�นต�มข้อกำ�หนดของพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541 ในก�รให้

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักง�นต�มสิทธิและอ�ยุง�น

ภ�ระผูกพันต�มงบดุลมีดังต่อไปนี้

ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ปัจจุบันของโครงก�รผลประโยชน์

(พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ค่�โฆษณ�และค่�ส่งเสริมก�รข�ยค้�งจ่�ย 36,475 21,657 36,475 21,657
ค�่น�ยหน�้ค้�งจ่�ย 12,606 10,544 12,600 10,535
ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย 3,697 4,224 3,697 4,224
เงินปันผลค้�งจ่�ย 197 193 197 193
ภ�ษีมูลค่�เพิ่มค้�งจ่�ย 3,922 5,556 3,917 5,543
อื่นๆ 54,489 43,953 54,256 43,765

รวม 111,386 86,127 111,142 85,917

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ภาระหนี้ในงบดุล:
ภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์ 133,157 121,893

133,157 121,893

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกร�คม 121,893 179,293
ผลประโยชน์จ�่ยโดยโครงก�ร (5,536) (6,117)
ต้นทุนบริก�รปัจจุบันและดอกเบี้ย 16,800 25,715
กำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุน - (76,998)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 133,157 121,893

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

มูลค�่ปัจจุบันของภ�ระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน:   133,157 121,893

ภาระผูกพันตามงบดุล 133,157 121,893
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18. Other current liabilities

19. Employee benefit obligations

The Group and the Company operate a defined benefit pension plan based on the requirement of Thai Labour Protection 

Act B.E 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service.

The balance sheet obligation was determined as follows:

Movement in the present value of the defined benefit obligations:

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Accrued advertising and sales promotion 36,475 21,657 36,475 21,657
Accrued commission 12,606 10,544 12,600 10,535
Interest payable 3,697 4,224 3,697 4,224
Dividend payable 197 193 197 193
VAT payable 3,922 5,556 3,917 5,543
Others 54,489 43,953 54,256 43,765

Total 111,386 86,127 111,142 85,917

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate Financial statements

2011 2010

Balance sheet obligations for:
Defined benefit obligations 133,157 121,893

133,157 121,893

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
fiFinancial statements

2011 2010

Defined benefit obligations at 1 January 121,893 179,293
Benefits paid by the plan (5,536) (6,117)
Current service costs and interest 16,800 25,715
Actuarial gains in profit or loss - (76,998)

Defined benefit obligations at 31 December 133,157 121,893

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate Financial statements

2011 2010

Present value of unfunded obligations  133,157 121,893

Balance sheet obligation 133,157 121,893
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ค่�ใช้จ่�ย (ร�ยได้) ที่รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

กำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลกัก�รคณติศ�สตร์ประกนัภยัเป็นผลม�จ�กก�รลดลงอย่�งมสี�ระสำ�คญัของจำ�นวนพนกัง�นข�ยประเภทได้รบัค่�น�ยหน้�

ค่�ใช้จ่�ย (ร�ยได้) ที่รับรู้ในร�ยก�รต่อไปนี้ในงบกำ�ไรข�ดทุน

ข้อสมมุติหลักในก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันที่ร�ยง�น (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก)

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตร�มรณะในอน�คตถือต�มข้อมูลท�งสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและต�ร�งมรณะ

ข้อมูลอดีต

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน 12,503 18,875
ดอกเบี้ยจ�กภ�ระผูกพัน 4,297 6,840
กำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุน - (76,998)

รวม 16,800 (51,283)

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

กำ�ไรจ�กก�รประม�ณต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัย - (76,998)
ค่�ใช้จ�่ยในก�รข�ย 11,760 17,743
ค่�ใช้จ�่ยในก�รบริห�ร 5,040 7,972

รวม 16,800 (51,283)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

อัตร�คิดลด ณ วันที่ 31 ธันว�คม ร้อยละ 3.6 ร้อยละ 3.6
ก�รเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอน�คต
 - พนักง�นที่ได้รับเงินเดือน ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 
 - พนักง�นที่ได้รับค่�น�ยหน้� ต�ร�งประม�ณก�รค่�น�ยหน้� ปรับปรุง

ด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 3.5

ต�ร�งประม�ณก�รค่�น�ยหน้� ปรับปรุง

ด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 3.5

(พันบ�ท)

2550 2551 2552 2553 2554

มูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันที่ไม่ได้
 จัดให้มีกองทุน 166,319 155,709 179,293 121,893 133,157
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Expense (income) recognised in profit or loss 

Actuarial gain resulted from a significant reduction in the commissioned agent category of employee of the Company.

The expense (income) is recognised in the following line items in the statements of income:

Principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages):

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables. 

Historical information

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
fiFinancial statements

2011 2010

Current service costs 12,503 18,875
Interest on obligation 4,297 6,840
Actuarial gains recognised - (76,998)

Total 16,800 (51,283)

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
fiFinancial statements

2011 2010

Actuarial gains - (76,998)
Selling expenses 11,760 17,743
Administrative expenses 5,040 7,972

Total 16,800 (51,283)

Consolidated and Separate 
fiFinancial statements

2011 2010

Discount rate at 31 December 3.6% 3.6%
Future salary increases
 - salaried staff 3.5% p.a. 3.5% p.a.
 - commissioned agent Notional commission model, inflated 

by price inflation of 3.5% p.a.

Notional commission model, inflated 

by price inflation of 3.5% p.a.

(in thousand Baht)

2007 2008 2009 2010 2011

Present value of unfunded 
 obligations 166,319 155,709 179,293 121,893 133,157
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20. กองทุนเงินสะสมพนักงาน

กองทุนเงินสะสมพนักง�นซิงเกอร์ เป็นกองทุนที่จัดต้ังภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของบริษัท กองทุนน้ีจัดต้ังเพื่อประโยชน์ของพนักง�น
บนพื้นฐ�นคว�มสมัครใจของพนักง�นในก�รเป็นสม�ชิกกองทุนด้วยก�รหักจ�กร�ยได้ค่�น�ยหน้�ท่ีพนักง�นข�ยและผู้จัดก�รร้�น
ได้รับในอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบกองทุน เงินสะสมพนักง�น โดยบริษัทจะสมทบให้เท่�กับจำ�นวนเงินท่ีหักจ�กพนักง�นดังกล่�ว ซึ่ง
พนักง�นในกลุ่มนี้เป็นพนักง�นที่มีร�ยได้จ�กค่�น�ยหน�้ที่ไม่แน่นอนเหมือนกับพนักง�นที่มีเงินเดือนจึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถที่จะสมัครเข้�ไป
เป็นกลุม่สม�ชกิของกองทนุสำ�รองเลีย้งชพีต�มข้อกำ�หนดของกระทรวงก�รคลงัได้ ดงันัน้กองทนุจงึจดัตัง้ขึน้โดยคว�มสมคัรใจและบรหิ�ร
จัดก�รโดยบริษัท ซึ่งบริษัทมีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในเรื่องก�รจ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนและผลประโยชน์ ก�รจ่�ยเงินสมทบ
ขึ้นอยู่กับจำ�นวนปีที่เป็นสม�ชิก และอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบกองทุนเงินสะสมพนักง�น

21. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 21 เมษ�ยน 2553 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�กเดิม 283.5 ล้�นบ�ท 
ซึ่งประกอบด้วยหุ้นส�มัญ 283.5 ล�้นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 270 ล�้นบ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญ
จำ�นวน 270 ล้�นหุน้ มูลค่�ทีต่ร�ไว้หุน้ละ 1 บ�ท เพือ่ให้ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัสอดคล้องกบัทนุชำ�ระแล้วของบรษิทั เนือ่งจ�กหุน้ส�มญั
จำ�นวน 13.5 ล้�นหุ้นดังกล่�วเป็นก�รออกเพื่อรองรับก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท ซึ่งได้มีก�รยกเลิก 
ในปี 2553 เนื่องจ�กกรรมก�รดังกล่�วได้พ้นสภ�พจ�กก�รเป็นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัท โดยไม่มีก�รใช้สิทธิในใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญดังกล่�ว

บริษัทจดทะเบียนก�รลดทุนดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภ�คม 2553

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ณ วันที่ 1 มกร�คม 105,159 109,082
ประม�ณก�รหนี้สินใช้ไป
 -บริษัทและดอกเบี้ย (7,538) (8,980)
 -พนักง�น (3,141) (4,052)
ประม�ณก�รหนี้สินเพิ่มขึ้น
 -บริษัทและดอกเบี้ย 5,592 6,329
 -พนักง�น 2,582 2,780

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 102,654 105,159

(พันหุ้น/พันบ�ท)

มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น (บาท)

2554 2553

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกร�คม
- หุ้นส�มัญ 1 270,000 270,000 283,500 283,500
ลดหุ้น 1 - - (13,500) (13,500)

ณ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ 1 270,000 270,000 270,000 270,000

หุ้นที่ออกและช�าระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกร�คม
- หุ้นส�มัญ 1 270,000 270,000 270,000 270,000

ณ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ 1 270,000 270,000 270,000 270,000
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20. Provident funds

The provident funds for staff of Singer are established and managed by the Company. Membership of the funds is on 
a voluntary basis. Contributions are made monthly by the salesmen and shop managers at the rates fixed by the fund 
criteria and by the Company at the same amount deducted from salesmen and shop managers whose remuneration being 
commission based is therefore variable and not fixed as with basic salaries. Consequently, the funds do not qualify to be 
registered with the Ministry of Finance as juristic entities nor can the funds be managed by a licensed Fund Manager. 
Therefore the funds have been established on a voluntary basis and managed by the Company based on the relevant 
criteria set-down by the Company governing the fund contributions and benefits. The contributions are based on the 
number of years of membership and at rates fixed by the fund criteria.

21. Share capital

The Company’s shareholders at the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 21 April 2010 passed a resolution 
to decrease the Company’s registered capital from Baht 283.50 million, consisting of 283.5 million shares with a par 
value of Baht 1 per share, to Baht 270 million consisting of 270 million shares with a par value of Baht 1 per share by 
reducing 13.5 million ordinary shares with a par value of Baht 1 so that the Company’s register capital is in line with 
its paid-up capital.  The 13.5 million ordinary shares were due to be issued in respect to the exercise of conversion 
rights of the Company’s warrants, which were cancelled in 2009 due to a director of the Company who subsequently 
resigned from the position of director and the position of Managing Director of the Company with no conversion of 
rights having been exercised.

The Company registered the decrease in share capital with the Ministry of Commerce on 7 May 2010.

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
fiFinancial statements

2011 2010

At 1 January 105,159 109,082
Provision used
 - Company and interest (7,538) (8,980)
 - Employee (3,141) (4,052)
Provision setup 
 - Company and interest 5,592 6,329
 - Employee 2,582 2,780

At 31 December 102,654 105,159

(thousand share/thousand Baht)

Par value per share

(in Baht)

2011 2010

Number Baht Number Baht

Authorized
At 1 January
- ordinary shares 1 270,000 270,000 283,500 283,500
Reduction of shares 1 - - (13,500) (13,500)

At 31 December 
- ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000

Issued	and	paid
At 1 January
- ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000

At 31 December 
- ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000
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สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

22. ส่วนเกินทุนและสำารอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ต�มบทบญัญตัแิห่งพระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2535 ม�ตร� 51 ในกรณทีีบ่รษิทัเสนอข�ยหุน้สงูกว่�มลูค่�หุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว้ 

บริษัทต้องนำ�ค่�หุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำ�รอง (“ส่วนเกินมูลค่�หุ้น”) ส่วนเกินมูลค�่หุ้นนี้จะนำ�ไปจ�่ยเป็นเงินปันผลไม่ได้

ส�ารองตามกฎหมาย

ต�มบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ม�ตร� 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองต�มกฎหม�ย”) 

อย่�งน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจ�กหักข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) จนกว่�สำ�รองดังกล่�วมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

ผลต่�งจ�กก�รเปลีย่นแปลงในก�รตรี�ค�สนิทรพัย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้�ของประกอบด้วยผลรวมของก�รเปลีย่นแปลงสทุธิของก�รตรี�ค�

ที่ดิน อ�ค�และอุปกรณ์ที่แสดงในงบก�รเงินด้วยก�รตีร�ค�ใหม่จนกระทั่งมีก�รข�ยหรือจำ�หน่�ย

23. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำ�เนินกิจก�รส่วนใหญ่ในส่วนง�นธุรกิจเดียว คือธุรกิจเกี่ยวกับก�รข�ยต�มสัญญ�เช่�ซื้อซึ่งสินค�้ส่วนใหญ่เป็นจักรเย็บผ�้และ

เครื่องใช้ไฟฟ้� โดยเป็นก�รข�ยในประเทศ และกลุ่มบริษัทดำ�เนินธุรกิจในส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์เดียวคือในประเทศไทย ซึ่งฝ่�ยบริห�ร

ได้พิจ�รณ�ว่�กลุ่มบริษัทมีส่วนง�นธุรกิจและส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์เพียงส่วนง�นเดียวและเป็นส่วนง�นเดียวกัน ดังน้ันร�ยได้ กำ�ไรและ

สินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงใน งบก�รเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนง�นท�งธุรกิจและส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์เดียวกันต�มที่กล�่วข้�งต้น

24. ค่าใช้จ่ายในการขาย

(พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ค่�ใช้จ�่ยเกี่ยวกับบุคล�กร 527,136 498,480 526,717 497,588
ค�่ใช้จ�่ยจัดก�ร 25,267 21,734 25,275 21,734
ค�่เช�่ 37,334 36,426 37,330 36,419
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 67,751 32,990 67,751 32,990
หนี้สูญได้รับคืน (21,224) (23,778) (21,224) (23,778)
ค�่พ�หนะ 64,607 61,624 64,607 61,624
ข�ดทุนจ�กก�รยึดคืน 54,885 63,270 54,885 63,270
ค�่ขนส่ง 24,360 22,918 24,360 22,918
ค่�โฆษณ� 37,210 16,892 37,210 16,892
ค่�เผื่อก�รรับประกันสินค้� 26,186 29,713 26,186 29,713
อื่นๆ 28,319 34,779 28,319 34,794

รวม 871,831 795,048 871,416 794,164
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22. Additional paid-in capital and reserves

Share	premium

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received 

in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”).  Share premium is not available 

for dividend distribution.

Legal reserve

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a company shall allocate not less than 5% of its annual 

net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an 

amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

Valuation changes

The valuation changes account within equity comprises the cumulative net change in the valuation of property, plant and 

equipment included in the financial statements at valuation until such property, plant and equipment is sold or otherwise 

disposed of.

23. Segment reporting

The Group operates in a single line of business, namely the sales by hire purchase contracts of sewing machines and 

electrical appliances in domestic markets and the Group operates in a single geographic area in Thailand. Management 

considers that the Group has only one major business segment and geographic segment and it is the same segment. As 

a result, all of the revenues, income and assets as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned 

business segment and geographic area.

24. Selling expenses
(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Personnel expenses 527,136 498,480 526,717 497,588
Management service fee 25,267 21,734 25,275 21,734
Rental expense 37,334 36,426 37,330 36,419
Bad and doubtful debt 67,751 32,990 67,751 32,990
Bad debt recovery (21,224) (23,778) (21,224) (23,778)
Travel expenses 64,607 61,624 64,607 61,624
Loss on repossession 54,885 63,270 54,885 63,270
Local freight 24,360 22,918 24,360 22,918
Advertising 37,210 16,892 37,210 16,892
Product warranty 26,186 29,713 26,186 29,713
Others 28,319 34,779 28,319 34,794

Total 871,831 795,048 871,416 794,164
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25. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

26. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักง�นของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐ�นคว�มสมัครใจของพนักง�นในก�รเป็นสม�ชิก

ของกองทุน โดยพนักง�นจ่�ยเงินสะสมในอัตร�ร้อยละ 5 ถึงอัตร�ร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ�่ยสมทบในอัตร�

ร้อยละ 5 ถึงอัตร�ร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักง�นทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ

ต�มข้อกำ�หนดของกระทรวงก�รคลังและจัดก�รกองทุนโดยผู้จัดก�รกองทุนที่ได้รับอนุญ�ต

(พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับบุคล�กร 136,843 134,629 136,528 134,328
ค่�เช่� 14,016 13,820 14,016 13,820
ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัด
 จำ�หน�่ยทรัพย์สิน 17,772 21,870 17,766 21,864
ค่�พ�หนะ 37,332 37,354 37,332 37,354
ค่�เครื่องเขียน 12,711 15,142 12,711 15,142
ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 9,888 14,291 9,710 14,082
อื่นๆ 9,731 16,630 9,726 16,628

รวม 238,293 253,736 237,789 253,218

(พันบ�ท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค�่แรง 26,454 22,792 26,454 22,792
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

 หนี้สินผลประโยชน์พนักง�นและประกันสังคม

1,524 1,416 1,524 1,416

อื่นๆ 1,044 1,063 1,044 1,063

29,022 25,271 29,022 25,271

พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่�แรง 123,679 123,963 123,392 123,690
ค�่น�ยหน้� 381,569 347,568 381,150 346,675
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

 หนี้สินผลประโยชน์พนักง�นและประกันสังคม

40,032 52,950 40,004 52,923

เงินสนับสนุนก�รข�ย 80,967 76,207 80,967 76,207
อื่นๆ 8,710 7,150 8,710 7,150

634,957 607,838 634,223 606,645

รวม 663,979 633,109 663,245 631,916
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25. Administrative expenses

26. Employee benefit expenses

The defined contribution plans comprise provident funds established by the companies in the Group for their employees. 

Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at rates ranging from 

5% to 10% of their basic salaries and by the Group at rates ranging from 5% to 10% of the employees’ basic salaries. 

The provident funds are registered with the Ministry of Finance as juristic entities and are managed by a licensed Fund 

Manager.

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Personnel expenses 136,843 134,629 136,528 134,328
Rental expense 14,016 13,820 14,016 13,820
Depreciation and 
 amortization 17,772 21,870 17,766 21,864
Travel expenses 37,332 37,354 37,332 37,354
Stationery 12,711 15,142 12,711 15,142
Professional fee 9,888 14,291 9,710 14,082
Others 9,731 16,630 9,726 16,628

Total 238,293 253,736 237,789 253,218

(in thousand Baht)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Management
Wages and salaries 26,454 22,792 26,454 22,792
Contribution to defined contribution plans, 

 employee benefit and social security

1,524 1,416 1,524 1,416

Others 1,044 1,063 1,044 1,063

29,022 25,271 29,022 25,271

Other	employees
Wages and salaries 123,679 123,963 123,392 123,690
Commission 381,569 347,568 381,150 346,675
Contribution to defined contribution plans, 

 employee benefit and social security

40,032 52,950 40,004 52,923

Sales incentive 80,967 76,207 80,967 76,207
Others 8,710 7,150 8,710 7,150

634,957 607,838 634,223 606,645

Total 663,979 633,109 663,245 631,916
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27. ต้นทุนทางการเงิน

28. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(พันบ�ท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ต้นทุนท�งก�รเงินกับ
 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 42 238
 สถ�บันก�รเงิน 54,741 52,168 54,741 52,168
 อื่นๆ 3,024 3,389 3,024 3,389

รวม 57,765 55,557 57,807 55,795

(พันบ�ท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน
สำ�หรับงวดปัจจุบัน 46 79 - -
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15
ก�รเปลี่ยนแปลงของผลต่�งชั่วคร�ว 12,399 45,060 12,399 45,060
ก�รลดภ�ษีเงินได้ - รอก�รตัดบัญชี 44,179 - 44,179 -
ก�รบันทึกข�ดทุนท�งภ�ษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (55,138) - (55,138) -

1,440 45,060 1,440 45,060

รวมภาษีเงินได้ 1,486 45,139 1,440 45,060

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิขการ

2554 2553

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้(ค่าใช้
จ่าย) ภาษี

เงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้(ค่าใช้
จ่าย) ภาษี

เงินได้

สุทธิจากภาษี
เงินได้

ก�รตีร�ค�ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - - - 74,071 (22,221) 51,850
ก�รลดภ�ษีเงินได้ - ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี - 17,788 - - - -

รวม - 17,788 - 74,071 (22,221) 51,850
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27. Finance costs

28. Income tax expense

Income tax recognised in profit or loss

Income tax recognised in other comprehensive income

(in thousand Baht)

Note
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2011 2010 2011 2010

Finance costs: 
 Related parties 6 - - 42 238
 Financial institutions 54,741 52,168 54,741 52,168
 Others 3,024 3,389 3,024 3,389

Total 57,765 55,557 57,807 55,795

(in thousand Baht)

Note
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements

2011 2010 2011 2010

Current tax expense 
Current year 46 79 - -
Deferred tax expense 15
Movements in temporary differences 12,399 45,060 12,399 45,060
Income tax reduction - deferred     44,179 - 44,179 -
Recognition of previously unrecognized tax losses (55,138) - (55,138) -

1,440 45,060 1,440 45,060

Total income tax expense 1,486 45,139 1,440 45,060

(in thousand Baht)

Consolidated and separate financial statements

2011 2010

Before
tax

Tax
(expense)
benefit

Net of
tax

Before
tax

Tax
(expense)
benefit

Net of
tax

Revaluation of property, plant and equipment - - - 74,071 (22,221) 51,850
Income tax reduction - deferred - 17,788 - - - -

Total - 17,788 - 74,071 (22,221) 51,850
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ก�รลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล - ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ต�มทีค่ณะรัฐมนตร ีได้มีมตเิรือ่ง ม�ตรก�รภ�ษเีพ่ือเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัของประเทศ เมือ่วนัที ่11 ตลุ�คม 2554 โดยเหน็ชอบ

ให้ปรับลดอัตร�ภ�ษเีงนิได้นติบิคุคลจ�กอตัร�ร้อยละ 30 ลงเหลอืร้อยละ 23 ของกำ�ไรสทุธิ สำ�หรบัรอบระยะเวล�บญัช ี2555 ท่ีสิน้สดุในหรอื

หลังวันที่ 31 ธันว�คม 2555 และร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรี รัฐบ�ลได้ตร�พระร�ชกฤษฎีก�ต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รลดอัตร�และยกเว้นรัษฎ�กร 

(ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ซึ่งพระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�วกำ�หนดให้ลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิเป็นระยะเวล�ส�มรอบ

ระยะเวล�บัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จ�กอัตร�ร้อยละ 30 เหลืออัตร�ร้อยละ 23 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชี 2555 ที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2555 และร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับสองรอบระยะเวล�บัญชีถัดม� (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกร�คม 2556 และ 2557 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว�่รัฐบ�ลจะดำ�เนินก�รแก้ไขกฎหม�ยเพื่อให้อัตร�ภ�ษีไม่สูงไปกว่�ร้อยละ 

20 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรีดังกล�่ว

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553

อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท)

กำ�ไรสำ�หรับปี 142,458 89,365
ค�่ใช้จ�่ยภ�ษีเงินได้รวม 1,486 30 45,139

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้รวม 143,944 134,504

จำ�นวนภ�ษีต�มอัตร�ภ�ษีเงินได้ 30 43,183 30 40,351
ก�รลดภ�ษีเงินได้ – ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 44,179 -
ผลกระทบจ�กภ�ษีเงินได้ของบริษัทย่อย 106 (38)
ผลต�่งของร�ยได้ท�งบัญชีกับท�งภ�ษี (387) 3,183
ก�รบันทึกข�ดทุนท�งภ�ษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (55,138) -
ก�รใช้ข�ดทุนท�งภ�ษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (40,298) -
ก�รรับรู้ผลแตกต่�งชั่วคร�วที่เดิมไม่ได้บันทึก (1,514) -
ค่�ใช้จ�่ยต้องห�้มท�งภ�ษี 11,355 1,643

รวม 1.03 1,486 33.6 45,139

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553

อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) (พันบาท)

กำ�ไรสำ�หรับปี 142,705 89,054
ค�่ใช้จ�่ยภ�ษีเงินได้รวม 1,440 30 45,060

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้รวม 144,145 134,114

จำ�นวนภ�ษีต�มอัตร�ภ�ษีเงินได้ 30 43,243 30 40,234
ก�รลดภ�ษีเงินได้ – ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 44,179 -
ผลต�่งของร�ยได้ท�งบัญชีกับท�งภ�ษี (387) 3,183
ก�รบันทึกข�ดทุนท�งภ�ษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (55,138) -
ก�รใช้ข�ดทุนท�งภ�ษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (40,298) -
ก�รรับรู้ผลแตกต่�งชั่วคร�วที่เดิมไม่ได้บันทึก (1,514) -
ค�่ใช้จ�่ยต้องห�้มท�งภ�ษี 11,355 1,643

รวม 1.0 1,440 33.6 45,060
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Reconciliation of effective tax rate

Income tax reduction - deferred

On 11 October 2011, the Cabinet passed a resolution regarding tax measures to increase Thailand’s competitiveness 
and approved the reduction of the corporate income tax rate from 30% to 23% of net taxable profit for the accounting 
period 2012 which ends on or after 31 December 2012 and to 20% of net taxable profit for the accounting period which 
begins on or after 1 January 2013 and onwards.

In order to give effect to the above Cabinet resolution, the Government has issued a Royal Decree under the Revenue 
Code regarding the Reduction and Exemption in Income Taxes (No. 530) B.E. 2554 to reduce the corporate income 
tax rate for the three accounting periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the accounting period 2012 which 
begins on or after 1 January 2012 and to 20% for the following two accounting periods 2013 and 2014 which begin on 

Reconciliation of effective tax rate
Consolidated Fifinancial statements

2011 2010

Rate (%) (in thousand Baht) Rate (%) (in thousand Baht)

Profit for the year 142,458 89,365
Total income tax expense 1,486 45,139

Profit before total income tax expense 143,944 134,504

Income tax using the Thai corporation tax rate 30 43,183 30 40,351

Income tax reduction - deferred 44,179 -
Effect of income tax from subsidiaries 106 (38)
Income difference between accounting and tax (387) 3,183
Recognition of previously unrecognised tax losses (55,138) -
Utilisation of previously unrecognised tax losses (40,298) -
Recognition of previously unrecognised 

 temporary difference

(1,514) -

Expenses not deductible for tax purposes 11,355 1,643

Total 1.03 1,486 33.6 45,139

Reconciliation of effective tax rate
Separate Fifinancial statements

2011 2010

Rate (%) (in thousand Baht) Rate (%) (in thousand Baht)

Profit for the year 142,705 89,054
Total income tax expense 1,440 45,060

Profit before total income tax expense 144,145 134,114

Income tax using the Thai corporation tax rate 30 43,243 30 40,234
Income tax reduction - deferred 44,179 -
Income difference between accounting and tax (387) 3,183
Recognition of previously unrecognised tax losses (55,138) -
Utilisation of previously unrecognised tax losses (40,298) -
Recognition of previously unrecognised

 temporary difference

(1,514) -

Expenses not deductible for tax purposes 11,355 1,643

Total 1.0 1,440 33.6 45,060
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ก�รประก�ศลดอัตร�ภ�ษีดังกล่�วจะมีผลกระทบต่อก�รวัดมูลค่�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

เนื่องจ�กม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้ ย่อหน้�ที่ 47 กำ�หนดให้กิจก�รวัดมูลค�่สินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัด

บัญชี ด้วยอัตร�ภ�ษีสำ�หรับงวดที่กิจก�รค�ดว�่จะได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจก�รค�ดว่�จะจ่�ย

ชำ�ระหนี้สิน โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่ค�ดได้ค่อนข�้งแน่ว�่จะมีผลบังคับใช้ภ�ยในสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น

สภ�วิช�ชพีบญัช ีในพระบรมร�ชปูถมัภ์ ได้พจิ�รณ�ในเรือ่งนีแ้ล้ว มคีว�มเหน็ว่� อตัร�ภ�ษท่ีีค�ดได้ค่อนข้�งแน่ท่ีควรนำ�ม�ใช้ในก�รวดัมลูค่�

ของสินทรพัย์และหนีส้นิภ�ษเีงนิได้รอก�รตดับญัช ีควรเป็นอตัร�ร้อยละต�มทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ กล่�วคอือตัร�ร้อยละ 23 สำ�หรบั

รอบระยะเวล�บัญชี 2555 และร้อยละ 20 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชี 2556 เป็นต้นไป 

29. กำาไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุน้สำ�หรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัว�คม 2554 และ 2553 คำ�นวณจ�กกำ�ไรสำ�หรบัปีทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและจำ�นวน

หุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยแล้วระหว่�งปีโดยแสดงก�รคำ�นวณดังนี้

30.  เงินปันผล

ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลในอัตร�

หุ้นละ 0.10 บ�ท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้�นบ�ท เงินปันผลดังกล�่วได้จ�่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว�่งปี 2554

31. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติจ�กก�รเปล่ียนแปลงอัตร�ดอกเบี้ยและอัตร�แลกเปล่ียนเงินตร�ต่�งประเทศ และ

จ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดต�มสัญญ�ของคู่สัญญ� กลุ่มบริษัทไม่มีก�รถือหรือออกเครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์ เพ่ือ

ก�รเก็งกำ�ไรหรือก�รค้� 

การบริหารจัดการทุน

นโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท คือก�รรักษ�ระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษ�นักลงทุน เจ�้หนี้และคว�มเชื่อมั่นของตล�ดและก่อให้เกิด

ก�รพัฒน�ของธุรกิจในอน�คต คณะกรรมก�รได้มีก�รกำ�กับดูแลผลตอบแทนจ�กเงินลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทกำ�หนดว�่เป็นผลของกิจกรรม

ก�รดำ�เนินง�นห�รด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด นอกจ�กน้ีบริษัทต้องดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินให้เป็นไปต�มท่ีระบุไว้ในสัญญ�ปรับปรุง

ก�รชำ�ระหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

คว�มเส่ียงด้�นอตัร�ดอกเบีย้ หม�ยถงึ คว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�กก�รเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิในอน�คตของอตัร�ดอกเบีย้ในตล�ด ซึง่ส่งผลกระทบ

ต่อก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจ�กดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตร�ลอยตัว (ดูหม�ยเหตุข้อ 16)

(พันบ�ท/พันหุ้น)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(ขั้นพื้นฐ�น) 142,458 89,365 142,705 89,054

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว 270,000 270,000 270,000 270,000

กำาไร ต่อหุ้น (บาท) 0.53 0.33 0.53 0.33
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or after 1 January 2013 and 2014, respectively.  It is understood that the Government will proceed to amend the law in 
order to maintain the corporate income tax rate at not higher than 20% for the accounting period 2015 which begins on 
or after 1 January 2015 and onwards in order to give full effect to the Cabinet resolution.

Such announcement on the reduction of income tax rate has an impact on the measurement of deferred tax assets and 
deferred tax liabilities since Thai Accounting Standard No. 12 Income Taxes paragraph 47 states that deferred tax assets 
and liabilities shall be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the 
liability is settled, based on tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The Federation of Accounting Professions has considered this matter and has resolved that the substantively enacted tax 
rates which should be applied in measuring deferred tax assets and liabilities shall be the reduced rates as approved by 
the Cabinet; i.e. 23% shall be applied for the accounting period 2012 and 20% shall be applied for accounting periods 
2013 onwards.

29. Earnings per share
The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2011 and 2010 were based on the profit 
for the years attributable to equity holders of the Company and the number of ordinary shares outstanding during the 
years as follows:

30. Dividends
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 28 April 2011, the shareholders approved the 
appropriation of dividend of Baht 0.10 per share, amounting to Baht 27 million.  The dividend was paid to shareholders 
during 2011.

31. Financial instruments
Financial	risk	management	policies

The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and 
from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not hold or issue derivative financial 
instruments for speculative or trading purposes.

Capital management

The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and 
to sustain future development of the business. The Board of Directors monitors the return on capital, which the Group 
defines as result from operating activities divided by total shareholders’ equity. In addition, the Group has to maintain 
debt to equity ratio as stipulated in the Debt Rescheduling Agreement.

Interest	rate	risk

Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Group’s operations 
and its cash flow because loan interest rates are mainly float. The Group is primarily exposed to interest rate risk from 
its borrowings (Note 16).

(in thousand Baht / thousand shares)

Consolidated 
financial statements

Separate 
financial statements

2011 2010 2011 2010

Profit attributable to equity holders of the  

Company (basic) 142,458 89,365 142,705 89,054

Number of ordinary shares outstanding 270,000 270,000 270,000 270,000

Basic earnings per share (in Baht) 0.53 0.33 0.53 0.33
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สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

อัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินท�งก�รเงินที่มีภ�ระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันว�คม และระยะเวล�ที่ครบกำ�หนดชำ�ระหรือกำ�หนดอัตร�

ใหม่มีดังนี้

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี มากกว่า 5 ปี

รวม
(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2554
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร 7.72 6,143 - - 6,143
เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนด
 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี
 ภ�ยใต้สัญญ�
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 7.38 91,143 - - 91,143

รวม 97,286 - - 97,286

ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะย�ว
 ภ�ยใต้สัญญ�
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 7.38 - 637,995 - 637,995

รวม - 637,995 - 637,995

ปี 2553
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร 6.12 – 7.35 2,850 - - 2,850
เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนด
 ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี
 ภ�ยใต้สัญญ�
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 6.19 91,143 - - 91,143

รวม 93,993 - - 93,993

ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะย�ว
 ภ�ยใต้สัญญ�
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 6.19 - 729,138 - 729,138

รวม - 729,138 - 729,138

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2554
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร 7.72 6,143 - - 6,143
เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึง
 กำ�หนดชำ�ระภ�ยใน
 หนึ่งปีภ�ยใต้สัญญ�
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 7.38 91,143 - - 91,143

รวม 97,286 - - 97,286
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at 31 December and the periods in which those 
liabilities mature or re-price were as follows:

Consolidated financial statement
Effective

interest rate Within 1 year After 1 year 
but within 5 years

After Five years
Total

(% per annum) (in thousand Baht)

2011
Current
Bank overdrafts 7.72 6,143 - - 6,143
Current portion of long-term loans 
 under debt rescheduling agreement 7.38 91,143 - - 91,143

Total 97,286 - - 97,286

Non - Current
Long-term loans under debt rescheduling
 agreement 7.38 - 637,995 - 637,995

Total - 637,995 - 637,995

2010
Current
Bank overdrafts 6.12 – 7.35 2,850 - - 2,850
Current portion of long term loans
 under debt rescheduling agreement 6.19 91,143 - - 91,143

Total 93,993 - - 93,993

Non - Current
Long- te rm loans under deb t 

rescheduling
 agreement 6.19 - 729,138 - 729,138

Total - 729,138 - 729,138

Separate financial statements
Effective

interest rate Within 1 year After 1 year 
but within 5 years

After Five years
Total

(% per annum) (in thousand Baht)

2011
Current
Bank overdrafts 7.72 6,143 - - 6,143
Current portion of long term loans under
  debt rescheduling agreement 7.38 91,143 - - 91,143

Total 97,286 - - 97,286
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ ซึ่งเกิดจ�กก�รซื้อสินค้�ที่เป็นเงินตร�ต�่งประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคว�มเส่ียงจ�กอัตร�แลกเปล่ียนเงินตร�ต่�งประเทศอันเป็นผลม�จ�กก�รมีสินทรัพย์และ

หนี้สินที่เป็นเงินตร�ต�่งประเทศดังนี้

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

คว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อ คือ คว�มเสี่ยงที่ลูกค้�หรือคู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้แก่กลุ่มบริษัทต�มเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำ�หนด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง ภายใน 1 ปี หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี มากกว่า 5 ปี

รวม
(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2554
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะย�ว
 ภ�ยใต้สัญญ�
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 7.38 - 637,995 - 637,995

รวม - 637,995 - 637,995

ปี 2553
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร 6.12 – 7.35 2,850 - - 2,850
เงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึง
 กำ�หนดชำ�ระภ�ยใน
 หนึ่งปีภ�ยใต้สัญญ�
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 6.19 91,143 - - 91,143
เงินกู้ยืมจ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 6.00 3,000 - - 3,000

รวม 96,993 - - 96,993

ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะย�ว
 ภ�ยใต้สัญญ�
 ปรับปรุงก�รชำ�ระหนี้ 6.19 - 729,138 - 729,138

รวม - 729,138 - 729,138

(พันบ�ท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

เงินเหรียญสหรัฐอเมริก�
เจ้�หนี้ก�รค�้ 17 5,021 945

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง 5,021 945
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

Foreign	currency	risk

The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases which are denominated in foreign currencies.

At 31 December, the Group and the Company were exposed to foreign currency risk in respect of financial liabilities 

denominated in the following currencies:

Credit	risk

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its financial 

and contractual obligations to the Group as and when they fall due.

Separate Fifinancial statements
Effective

interest rate Within 1 year After 1 year 
but within 5 years

After Five years
Total

(% per annum) (in thousand Baht)

2011
Non - Current

Long- te rm loans under deb t 

rescheduling
 agreement 7.38 - 637,995 - 637,995

Total - 637,995 - 637,995

2010
Current
Bank overdrafts 6.12 – 7.35 2,850 - - 2,850
Current portion of long term loans under
 debt rescheduling agreement 6.19 91,143 - - 91,143
Short-term loan from related party 6.00 3,000 - - 3,000

Total 96,993 - - 96,993

Non - Current

Long- te rm loans under deb t 

rescheduling
 agreement 6.19 - 729,138 - 729,138

Total - 729,138 - 729,138

(in thousand Baht)

Note
Consolidated and Separate 

financial statements

2011 2010

United	States	Dollars
Trade accounts payable 17 5,021 945

Gross balance sheet exposure 5,021 945
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

ฝ่�ยบริห�รได้กำ�หนดนโยบ�ยท�งด้�นสินเชื่อเพื่อควบคุมคว�มเส่ียงท�งด้�นสินเช่ือจ�กก�รข�ยสินค้�ต�มสัญญ�เช่�ซื้อ ซึ่งมีสินค้�ที่ข�ย

เป็นหลักประกันโดยสมำ่�เสมอ โดยมีก�รประเมินและกำ�หนดจำ�นวนสินเชื่อที่เหม�ะสมแก่ลูกค�้ คว�มเสี่ยงสูงสุดท�งด�้นสินเชื่อแสดงไว้

ในร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ท�งก�รเงินแต่ละร�ยก�ร ณ วันที่ในงบดุล  

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีก�รควบคุมคว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดสภ�พคล่องโดยก�รรักษ�ระดับของเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดให้เพียงพอต่อ

ก�รดำ�เนินง�นของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำ�ให้ผลกระทบจ�กคว�มผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรม

นโยบ�ยก�รบัญชีและก�รเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกำ�หนดให้มีก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมท้ังสินทรัพย์และหน้ีสินท�งก�รเงินและไม่ใช่

ท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำ�ระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่�ย

มีคว�มรอบรู้และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนกัน  และส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน 

วัตถุประสงค์ของก�รวดัมูลค่�และ/หรอืก�รเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรมถกูกำ�หนดโดยวธิต่ีอไปนี ้ข้อมลูเพิม่เติมเกีย่วกบัสมมติฐ�นในก�รกำ�หนด

มูลค่�ยุติธรรมถูกเปิดเผยในหม�ยเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินเป็นมูลค่�ที่ใกล้เคียงกับร�ค�ที่บันทึกในบัญชี

32. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น อ�ค�รร้�นส�ข� คลังสินค�้ ย�นพ�หนะ และอุปกรณ์สำ�นักง�น ซึ่งค่�เช่� อ�ยุ

ก�รเช�่และเงื่อนไขเป็นไปต�มที่ระบุไว้ในสัญญ�

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน  

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555 ได้มีมติเสนอให้จ�่ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2554 ในอัตร�

หุ้นละ 0.2 บ�ท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 54 ล้�นบ�ท ทั้งนี้มติดังกล�่วต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ภ�ยในหนึ่งปี 45,878 44,775
หลังจ�กหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้�ปี 51,974 26,665
หลังจ�กห้�ปี 992 1,223

รวม 98,844 72,663

(พันบ�ท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

อื่น	ๆ
หนังสือคำ้�ประกันจ�กธน�ค�ร 37 437

รวม 37 437
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit 

evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. The products are sold under hire 

purchase agreements and the installment accounts receivable are secured by the products sold.  The maximum exposure 

to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the balance sheet.  

Liquidity	risk

The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by management 

to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

Determination of fair values

A number of the Group’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial 

and non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability 

settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. Fair values have been determined for 

measurement and/or disclosure purposes based on the following methods.  When applicable, further information about 

the assumptions made in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.

The fair value of all financial assets and liabilities is taken to approximate the carrying value.

32. Commitments with non-related parties

The Group has commitment relating to rental agreements of office buildings, shop buildings, warehouse, vehicles and 

office equipment.  The rental fees, terms and conditions are as described in the agreements. 

33. Events after the reporting period

The Board of Directors of the Company meeting held on 24 February 2012 proposed a resolution approving a dividend 

payment in respect of the results of the operations in 2011 of Baht 0.2 per share, amounting to Baht 54 million. However, 

this resolution must get approval from the Ordinary General Meeting of Shareholders.

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
financial statements

2011 2010

Non-cancellable operating lease commitments
Within one year 45,878 44,775
After one year but within five years 51,974 26,665
After five years 992 1,223

Total 98,844 72,663

(in thousand Baht)

Consolidated and Separate 
financial statements

2011 2010

Other		commitments
Bank guarantees 37 437

Total 37 437
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2553 

34. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้  

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่ร�ยง�น เนื่องจ�กยังไม่มีก�รบังคับใช้ 

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่กำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบก�รเงินสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน

ที่ 1 มกร�คม ในปีดังต่อไปนี้ 

ผู้บริห�รค�ดว่�จะนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่ต�มประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชีม�ใช้และถือปฏิบัติ 

โดยผู้บริห�รพิจ�รณ�ถึงผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รใช้ม�ตรฐ�นก�รบัญชีและม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ดังกล่�ว ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่21		-	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ก�รเปล่ียนแปลงหลกัก�รของม�ตรฐ�นก�รบญัชฉีบบัท่ี 21 เพือ่เสนอแนวคดิของสกลุเงินต่�งๆท่ีใช้ในก�รร�ยง�น ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีพจิ�รณ�

ว�่เป็นสกุลเงินในสภ�วะแวดล้อมท�งเศรษฐกิจที่กิจก�รนั้นประกอบกิจก�ร  ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 21 กำ�หนดให้กิจก�ร ระบุสกุลเงิน

ที่ใช้ร�ยง�นและแปลงค่�ร�ยก�รที่เป็นสกุลต่�งประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�น และร�ยง�นผลกระทบจ�กก�รแปลงค่�ดัง

กล่�วต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 21 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้คำ�นิย�มสำ�หรับ เงินตร�ต่�งประเทศ กล่�วคือ เงินตร�สกุล

อื่น นอกเหนือจ�กสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร

ผู้บริห�รกำ�หนดสกุลเงินที่ใช้ร�ยง�นของบริษัทเป็นสกุลเงินบ�ท ดังน้ันก�รถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับท่ี 21 สำ�หรับรอบระยะ

เวล�บัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีส�ระสำ�คัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ กำ�ไรสะสมของบริษัท

35. การจัดประเภทรายการใหม่

ร�ยก�รบ�งร�ยก�รในงบก�รเงินปี 2553 ได้มีก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับก�รนำ�เสนอในงบก�รเงินปี 2554 

ก�รจัดประเภทร�ยก�รเหล่�นี้เป็นไปต�มก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี ซึ่งเป็นผลจ�กก�รก�รใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่

ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่กล�่วไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4 ก�รจัดประเภทร�ยก�รอื่นที่มีส�ระสำ�คัญเป็นดังนี้

ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่นี้ เนื่องจ�กผู้บริห�รเห็นว่�มีคว�มเหม�ะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทม�กกว่�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงิน

ตร�ต่�งประเทศ

2556

(ล้�นบ�ท)

2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก่อนจัดประเภท

ใหม่
จัดประเภทใหม่

หลังจัดประเภท

ใหม่

ก่อนจัดประเภท

ใหม่
จัดประเภทใหม่

หลังจัดประเภท

ใหม่

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ร�ยได้อื่น (21,888) 3,622 18,266 (21,985) 3,622 18,363

ต้นทุนข�ย 939,095 (3,622) 935,473 939,178 (3,622) 935,556

- -
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Notes to the financial statements

For the years ended 31 December 2011 and 2010

34. Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted

The Group has not adopted the following new and revised TFRS that have been issued as of the reporting date but are 

not yet effective. The new and revised TFRS are anticipated to become effective for annual financial periods beginning 

on or after 1 January in the year indicated in the following table.

Management expects to adopt and apply these new TFRS in accordance with the FAP’s announcement and is presently 

considering the potential initial impact on the consolidated and separate financial statements.

TAS	21	(revised	2009)	-	The	effects	of	changes	in	foreign	exchange	rates

The principal change introduced by TAS 21 is the introduction of the concept of functional currency, which is defined as 

the currency of the primary economic environment in which the entity operates. TAS 21 requires the entity to determine 

its functional currency and translate foreign currency items into its functional currency, reporting the effects of such 

translation in accordance with the provisions of TAS 21.  Foreign currencies are defined by TAS 21 as all currencies 

other than the entity’s functional currency.

Management has determined that the functional currency of the Company is Thai Baht.  Accordingly, the adoption of 

TAS 21 from 1 January 2013 is not expected to have a significant impact on the Company’s reported assets, liabilities 

or retained earnings.

35. Reclassification of accounts

Certain accounts in the 2010 financial statements have been reclassified to conform to the presentation in the 2011 financial 

statements.  These reclassifications have principally been made following changes in accounting policies consequent 

to the adoption of new or revised TFRS as disclosed in note 4.  Other significant reclassifications were as follows:  

The reclassifications have been made because, in the opinion of management, the new classification is more appropriate 

to the Group’s business.

TFRS Topic Year effective

TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign

 Exchange Rates 

2013

(in million Baht)

2010

Consolidated financial statements Separate financial statements 

Before

reclass
Reclass

After

reclass

Before

reclass
Reclass

After

reclass

Statement	of	comprehensive	

income 
Other income (21,888) 3,622 18,266 (21,985) 3,622 18,363

Cost of sale of goods 939,095 (3,622) 935,473 939,178 (3,622) 935,556

- -
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เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2554 ที่ผ่�นม� บริษัท ซิงเกอร์

ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) ไดจ้ดั “ก�รประชมุส�มัญประจำ�ปผีูถ้อืหุน้ 

ครั้งที่ 44” ที่ ห้องประชุมชั้น 30 อ�ค�ร กสท โทรคมน�คม บ�งรัก 

กรุงเทพฯ เพื่อพิจ�รณ�ว�ระต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมก�ร 

และคณะผู้บริห�รบริษัท เข้�ร่วมก�รประชุมอย่�งพร้อมเพรียง โดยมี

ผู้ถือหุ้นม�ร่วมประชุมด้วยจำ�นวนม�ก

On April 28, 2011, Singer Thailand Public Company 

Limited held AGM No. 44 at the Conference Room  located 

at Fl. 30, CAT Tower, Bangrak, Bangkok, in order to consider 

various agenda items, whereby this event was attended by all 

the Company’s Board of Directors, Management team as well 

as Singer’s Shareholders.

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) เปิด

บริษัทต้อนรับนักลงทุนร�ยย่อย ที่ได้เข�้ม�เยี่ยมชมบริษัท 

เพ่ือรับฟังเก่ียวกับกิจก�ร ก�รดำ�เนินก�รและก�รบริห�ร

ง�นของบริษัท รวมถึงได้ซักถ�มผู้บริห�รของบริษัทอย่�ง

ใกล้ชิด เพ่ือสร้�งคว�มมั่นใจในก�รลงทุน โดยในครั้งนี้มี

นักลงทุนม�กกว�่ 50 ท่�น สนใจลงชื่อ และเข�้เยี่ยมชม

บริษัท เมื่อวันที่ 7 กรกฎ�คม 2554 ที่ผ�่นม�

การประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
Annual General Shareholders Meeting (AGM) No. 44

นักลงทุนรายย่อย เข้าเยี่ยมชมบริษัท
Company Visit

Singer Thailand Public Company Limited warmly welcomed a group of Singer’s shareholders visiting the operations and 

management of the Company, More than 50 investors registered and attended the presentation of company overview. On the 

same occasion, they also made a Q&A session chaired by Singer’s Executive Management in order to enhance confidence on 

the part of invest. The event took place on July 7, 2011.

Company Activity
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บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
OPPORTUNITY  DAY

ในป ี2554 นี ้บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศ จำ�กดั (มห�ชน) ไดเ้ข�้รว่มง�น “บรษิทัจดทะเบยีน

พบนักลงทุน” (Opportunity Day) กับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน 3 ครั้ง เพื่อ

แถลงผลประกอบก�ร ประจำ�ปี 2553  ผลประกอบก�รไตรม�สที่ 2/2554 และไตรม�สที่ 3/2554  

ซึง่ไดร้บัคว�มสนใจจ�กนกัลงทนุ นกัวเิคร�ะห ์และผูส้นใจจำ�นวนม�กในทกุครัง้ ซึง่ผูส้นใจฟงัก�ร

บรรย�ยย้อนหลังส�ม�รถเข้�รับชมได้ที่เวบไซต์ของซิงเกอร์ www.singerthai.co.th 

During 2011, Singer Thailand Public Company Limited participated in the 

“Opportunity Day” event together with the SET three times, in order to 

present its performance results for the FY/2010 as well as 

for Q2/2011 and Q3/2011. Many investors, 

analysts and other interested parties 

attended every session. Those wishing 

to view the recorded presentations 

by Singer Thailand can do so by 

accessing the Company website  

(www.singerthailand.co.th). 

อีกครั้งกับกิจกรรมสร้�งคว�มมุ่งมั่น ท้�ท�ยเพื่อไปสู่เป้�หม�ย

ที่สูงขึ้นกับเป้�หม�ย “พิชิตภ�ระกิจที่เป็นไปไม่ได้ 2555” จ�กคว�ม

สำ�เร็จของทุกปีที่ผ่�นม� ทีมซิงเกอร์ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังคว�ม

ส�ม�รถ ศักยภ�พ และคว�มเป็นหนึ่งของทุกคน ที่ไม่ย่อท้อกับคว�ม

ท้�ท�ย และไม่ยอมแพ้กับปัญห�อุปสรรคที่ได้พ�นพบ ในปี 2555 นี้ทีม

ผู้บริห�ร ผู้จัดก�ร หัวหน้�ง�นพร้อมด้วยพนักง�นที่สนใจกว่� 250 คน 

ได้เข�้ร่วมพันธะกิจใหม่มุ่งสู่ยอดข�ย “3,000 ล�้นบ�ท” กับกิจกรรรม  

“Singer 2012 Climbing to Greater Heights” เดินว่ิงพิชิตเขื่อน 

ขุนด่�นปร�ก�รชล จังหวัดนครน�ยก ด้วยคว�มสูงชันและระยะท�งที่

ไกลกว่�เดมิ จะชว่ยเรยีกคว�มมุง่มัน่ กำ�ลงัใจใหเ้ป้�หม�ยทีว่�งไวส้ำ�เรจ็

สมดังที่ตั้งไว้ นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รเสริมสร�้งสุขภ�พอน�มัยที่ดี ให้กับ

ทีมง�นทั้งหมดด้วย

Again for year 2012, Singer Thailand Public Company 

Limited has arranged higher challenges activity to motivate 

all singer team again with “Singer 2012 Climbing to Greater 

Height” mission. All of management, supervisors, and 

employees, total 250 in all, have joined together to reach the 

critical mission; to achieve revenues of Baht 3,000 million 

within this year. We all were involving walking and running 

up to Khun Dan Prakarnchon Dam, Nakornnayok province. 

Apart from being a healthy exercise, this endeavor to conquer 

this high landmark is designed to inspire and motivate the joint 

commitment of Team Singer to achieve the established and 

agreed revenues goals. 

“พิชิตภาระกิจที่เป็นไปไม่ได้ 2555”
“Achieving the unachievable - in 2012” 

Company Activity
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CSR

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)  ร่วมกับ บริษัท ซ�บีน่� จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด จัดโครงก�ร 

Sabina Sewing Cup Sewing Heart…START FORWARD ส่งต่อคว�มห่วงใย เติมกำ�ลังใจให้ผู้ป่วย “มะเร็งเต�้นม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยทุกคนตระหนักและเข�้ใจเรื่องโรค “มะเร็งเต้�นม” พร้อมกระตุ้นให้หญิงไทยดูแล

ตนเองให้ห่�งไกลจ�กโรคมะเร็งเต้�นมม�กยิ่งขึ้น 

Singer Thailand Public Company Limited has cooperated with Sabina PCL. and 

Muang Thai Life Assurance Co., Ltd., organized “Sabina Sewing Cup Sewing 

Heart…Start Forward” project to care about and give moral support to those 

suffering from breast cancer. The project aimed to undertake an 

awareness campaign about breast cancer among Thai women, so that 

they can learn more and better understand about this disease as well 

as look after their health in a better way and be free from this disease. 

ซิงเกอร์ เติมกำาลังใจให้ผู้ป่วย “มะเร็งเต้านม”
Singer “giving moral support” to those suffering 
from breast cancer

ในปทีีผ่�่นม� บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จำ�กดั (มห�ชน) ไดจ้ดักจิกรรม “มอ็บฟ�้” 

โดยก�รรวมร�้นส�ข�ออกเดนิตล�ดเปน็ทมี เพือ่พบปะลกูค�้โดยเนน้ทีร่�้นค�้เปน็หลกั ซึง่ก�ร

เดนิตล�ดนีจ้ะเนน้ทีก่�รแนะนำ�สนิค�้ และเดนิเข�้ร�้นค�้ทำ�คว�มสะอ�ดล�้งรงัผึง้ของตูแ้ชท่กุ

ยี่ห้อ ฟรีทุกวันพุธ ซึ่งกำ�หนดให้เป็นวัน “Big Cleaning Day” ก�รล้�งรังผึ้งจะช่วยทำ�ให้

ตู้แช่ประหยัดไฟ และให้คว�มเย็นอย�่งมีประสิทธิภ�พ โดยเป้�หม�ยของโครงก�รคือก�รให้

บริก�รลูกค้�อย�่งดีที่สุด เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่นและยึดมั่นในยี่ห้อซิงเกอร์

Singer Thailand Public Company Limited undertook the ‘Mob Fah’ 

campaign. The Canvass Team will go to to visit the entrepreneurs nationwide to 

introduce SINGER’s electrical appliances and offering the special service, Free 

beverage cooler’s condenser cleaning both Singer branded and non-Singer branded 

which started from February 2012 onward on every Wednesday. This can help 

reducing the electricity consumption and more cooling efficiency. This strategy can 

ensure the impression of the grocery shops’ owner which are our target customers 

and also increase the selling opportunity of our beverage cooler as well as Brand 

Loyalty to all of our customers. A new exceptional selling opportunity has just 

begun and none of the competitors can do as Singer Thailand do!

ม็อบฟ้า และวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
“Mob Fah” Canvassing And The Big Cleaning Day

Company Activity
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ซิงเกอร์มอบจักรสร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
SINGER Donated Sewing Machinesto The Cooperative
Women Group in South of Thailand Area

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งง�นสร้�งอ�ชีพ และ

คว�มปลอดภัยของประช�ชนในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ มอบจักรเย็บผ�้จำ�นวน 15 คันให้แก่ กลุ่มสตรี

บ�้นไอร์จโูจะ๊ อำ�เภอศรสี�คร จงัหวดันร�ธวิ�ส ทีว่�่งเวน้

จ�กก�รห�ร�ยได้ด้วยก�รกรีดย�ง และไม่ส�ม�รถออก

ไปทำ�ง�นนอกพื้นที่ได้อันเนื่องม�จ�กเหตุก�รณ์คว�ม

ไม่สงบในพื้นที่ เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รตัดเย็บเสื้อผ้� และ

เคร่ืองใช้ต่�งๆ จำ�หน่�ย เป็นก�รสร้�งอ�ชีพและเพิ่ม

ร�ยได้ให้แก่ครอบครัว

Singer Thailand Public Company Limited, 

donated 15 Singer Sewing Machines to the 

Coopertive Women Group of I-Jujoh village at 

Srisakorn, Narathiwat, in the South of Thailand. 

The group was suspended their earning from the 

harvest of latex due to the timing. This Occasion 

will let them have a chance to increase their 

knowledge, skill and earning with the sewing, 

follow to the Singer’s Project “Build up the 

career for more earning and safety to people in 

the South of Thailand”.

CSR
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมสนับสนุน

โครงก�ร “กำ�ลังใจ” ในพระดำ�ริ พระเจ้�หล�นเธอพระองค์เจ้�

พัชรกิติย�ภ� ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประท�นคว�มช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิง 

โดยก�รฝึกอ�ชีพด้�นต่�งๆ เพื่อให้มีโอก�สในก�รกลับเข้�สู่สังคม ใน

ก�รนี้ซิงเกอร์ได้ส่งครูผู้สอนเข้�ให้ก�รอบรมในเรื่องก�รตัดเย็บชิ้นง�น

ประดิษฐ์ และซ่อมแซมเสื้อผ้�แก่ผู้ต้องขังหญิง สร้�งให้มีทักษะและ

คว�มชำ�น�ญเพื่อนำ�ไปประกอบอ�ชีพอิสระได้ภ�ยหลัง รวมถึงยังได้ส่ง

ช่�งบริก�รเข้�ตรวจเช็ค ซ่อมแซมจักรเย็บผ้�ทุกตัวในเรือนจำ�เพื่อให้

ส�ม�รถใช้ง�นได้อย�่งเต็มที่ และมีประสิทธิภ�พเสมอ

Singer Thailand Public Company Limited participated 

The Kamlangjai Project under the Royal Initiative of Her Royal 

Highness Princess Bajarakitiyabha which established with the 

aim to give helping hand to support people who once made 

mistakes to become good citizens in the society. As the initial 

‘pilot’ project, Singer Thailand donated sewing machines to 

Ratchaburi Central Prison, Rachaburi Province as well as sent 

the staffs to train and teach the vocational programs about 

sewing skills to female inmates which they can practice and 

take it for their livelihood after they leave the prison.

โครงการ “กำาลังใจ”
ในพระดำาริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

The Kamlangjai Project under the Royal Initiative of Her Royal 
Highness Princess Bajarakitiyabha
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“ซิงเกอร์ ช่วยไทย”
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า

จ�กเหตุก�รณ์มห�อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่�นม� (2554) ทำ�ให้

ประช�ชนจำ�นวนม�กต้องประสบกับปัญห�ข�ดแคลนอ�ห�รและนำ้�ดื่ม 

ไร้ที่อยู่อ�ศัย พบกับโรคภัยที่แฝงม�กับนำ้�ท่วม รวมถึงข้�วของเครื่อง

ใช้เกิดคว�มเสียห�ย

บริษทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำ�กดั (มห�ชน) จงึอ�ส�เป็นส่วน

หนึง่ในก�รช่วยเหลอืบรรเท�คว�มเดอืดร้อนแก่ผูป้ระสบอทุกภยั ด้วยก�ร

ระดมทมีช่�งบริก�รออกให้คว�มช่วยเหลอืต�มโครงก�ร “ซงิเกอร์ ช่วยไทย” 

อ�ส�ทำ�คว�มสะอ�ด ตรวจเชค็ซ่อมแซมเครือ่งใช้ไฟฟ้�ทกุชนดิ ทกุยีห้่อ

ทีเ่สยีห�ยจ�กก�รถกูนำ�้ท่วม ฟร!ี โดยจะออกให้บรกิ�รยงัพืน้ทีท่ีป่ระสบ

ภัยพิบัติ และพื้นที่ที่ผู้เดือดร้อนรวมกลุ่มกันและแจ้งขอคว�มช่วยเหลือ

ม�ยังบริษัทฯ ผ่�นซิงเกอร์คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งก็มีประช�ชนนำ�เครื่องใช้

ไฟฟ�้ที่เสียห�ยจ�กก�รถูกนำ้�ท่วมม�รับบริก�รจำ�นวนม�ก  

As the Flood Crisis occurred in late 2011, it had impact 

on people’s lives, causing a shortage of food and drinking water, 

making many homeless, affecting them with water-related 

diseases or illness, as well as causing extensive damage to their 

homes and valuable belongings.

Singer Thailand Public Company Limited anticipated 

such problems and adverse affects on people’s live, therefore, 

volunteered to be a part of the much needed and extensive 

relief efforts to all those affected by the flood. After the flood 

crisis ended, we were the very first company to help these 

flood victims especially on damaged electrical appliances. We 

provided free services on any products, any brands and created 

customer’s satisfaction. There are many people interested and 

took their appliances to us for fixing.
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