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1รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
จุดเด่นจ�กงบก�รเงินรวม (ล้�นบ�ท)

2561 2560 2559

รายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับฯ  2,523.64 2,011.09 2,493.27
รายได้รวม  2,888.02 2,363.41 2,545.63

กำาไรขั้นต้น  1,403.14 1,207.43 1,290.11

ต้นทุนขาย  1,219.22 1,009.53 1,203.15

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  1,610.71 1,340.93 1,175.30

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  (80.77) (9.76) 119.81

สินทรัพย์รวม  5,092.54 3,500.51 3,145.17

หนี้สินรวม  3,568.77 1,922.83 1,519.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,523.76 1,577.68 1,626.17

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) (2.80) (0.41) 4.71

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (5.21) (0.61) 7.48

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (1.88) (0.29) 3.69

อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) - - 56.82

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 234.21 1.22 0.93

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (29.91) (0.04) 0.44

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.00 0.00 0.25

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.64 5.84 6.02

จำานวนพนักงาน  4,323 12,247 9,873

หน่วย : ล้�นบ�ท หน่วย : ล้�นบ�ท

2561 2561 2,622 

(9.76)

(80.77)

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและดอกเบี้ยรับฯ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561

กำ�ไร/(ข�ดทุน) สุทธิ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561

ผลก�รข�ยผลิตภัณฑ์ 
ตั้งแต่ มกร�คม - ธันว�คม 2561

จุดเด่นในรอบปี
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2 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ก�รข�ยพร้อม

บริก�รด้�นสินเชื่อและเช่�ซื้อ
สำ�หรับผู้บริโภคในประเทศ

พันธกิจ
พัฒน�คุณภ�พชวีติของคน
ไทยด้วยสินค้�และก�รบริก�ร

ที่ดีมีคุณภ�พ ด้วยร�ค�ที่
ซื้อห�ได้

คุณค่า
บริษัทไม่ได้มีเป้�หม�ยเพียงแค่มุ่งหวังผลกำ�ไร  แต่ต้องเป็นบริษัทที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี  
และมีคุณค่�ที่ควรรักษ�และใส่ใจ ดังนี้

บุคล�กร
เราเชื่อมั่นในพลังของบุคลากร ซึ่งเป็นกุญแจของความสำาเร็จในการ
ดำาเนินธุรกิจบริการของเรา ดังนั้นบุคลากรของซิงเกอร์ประเทศไทยจะ
ต้องมีทั้งความสุข และภาคภูมิใจในบริษัท รวมทั้งมีโอกาสที่จะก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน

ลูกค้�
เรามเีป้าหมาย ทีจ่ะมลีกูค้าใช้บรกิารของเราตลอดชวีติด้วยการสร้างฐาน
ลูกค้าที่มีความจงรักภักดี สินค้าคุณภาพดี ชำาระเงินที่ตรงเวลา ติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด และสมำ่าเสมอ

ผู้ถือหุ้น
เราให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และคุ้มแก่การลงทุน

คู่ค้�
เราพัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรให้ก้าวหน้า และเติบโตไปด้วยกัน

คู่แข่ง
เรายอมรับ และให้เกียรติ สำาหรับความมุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าตลาด
ร่วมกัน

ชุมชน
เราดำาเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม พร้อมตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบต่อชุมชน

ก�รสื่อส�ร
เราเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในองค์กร

ภ�วะผู้นำ�
เราเชื่อมั่นในประสิทธิผลของภาวะผู้นำา ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้จัดการที่ดี
เท่านั้น บุคลากรทุกระดับ จะต้องมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำาที่ดีเลิศ
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความท้าทายในการดำาเนินงาน

ของบรษิทั หลังจากที่ไตรมาสแรกบรษิทัต้องประสบกบัภาวะผลประกอบ

การตดิลบอันเน่ืองมาจากการตัง้สำารองทีค่่อนข้างสงู แต่ฝ่ายบรหิารก็ได้มี

การวางแผนและปรับกลยุทธ์ในการดำาเนินงานเพื่อให้ผลการดำาเนินงาน

กลับเข้าสู่ภาวะปกติจนสามารถมีผลกำาไรได้ในไตรมาสต่อๆ มา

ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 80.8 

ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 9.8 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและต้นทนุทางการ

เงินที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้เติบโตขึ้น โดยรายได้ทั้งหมด

ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 2,363.4 ล้านบาท เป็น 2,888.0 

ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 22.2% 

ในปี 2562 น้ี บริษัทฯตั้งเป้าหมายเติบโตในส่วนของธุรกิจ

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน จากยอดปล่อยสินเชื่อในปี 2561 

ที่ 950 ล้านบาท โดยจะเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับลูกหน้ี

ตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู ้ยืมที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

ของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นรถยนต์ทำาให้มี

คุณภาพหนี้ดี ประกอบกับการเข้ามาควบคุมกำากับโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจะทำาให้การแข่งขันมีความเป็นธรรมและเป็นโอกาสให้

บริษัทฯสามารถสร้างประเภทสินเชื่อใหม่ๆ เพื่อจับตลาดกลุ่มใหม่ๆ 

ได้มากขึน้ นอกจากธรุกจิสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนัแล้ว ธรุกจิเดิม

ของซงิเกอร์คอืธรุกจิเช่าซือ้เครือ่งใช้ไฟฟ้า กม็กีารกำากบัควบคมุคณุภาพ 

โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือควบคุมในขั้นตอน 

การขายท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่องทางการเก็บเงินท่ีเพ่ิมเติมให้

พนักงานขายได้เข้าไปให้บริการและติดต่อรับชำาระเงินได้ โดยบริษัทฯ

ยังสามารถเน้นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มสินค้าที่มีผลกำาไร (มาร์จิ้น) สูง 

และมีความเส่ียงตำ่า นอกจากน้ันยังคงเน้นการขยายซิงเกอร์แฟรนไชส์

อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมการขายให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด 

ปี 2562 นีถ้อืเป็นอกีก้าวท่ีสำาคญัของบรษัิทท่ีได้ดำาเนนิกจิการมา

ครบรอบ 130 ปี จะเป็นอีกปีที่บริษัทจะพิสูจน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่า  

ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะ 

ร่วมกนันำาพาให้บรษัิทยังคงก้าวต่อไปและเติบโตอย่างต่อเนือ่งและมัน่คง 

เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ นอกจากนี้พนักงานของบริษัทต่าง

กแ็สดงเจตจำานงท่ีจะอทุศิแรงกายแรงใจร่วมกนัปฏบัิตงิาน และผลกัดนั

น�ยอดิศักดิ์  สุขุมวิทย�
ประธานกรรมการ

สาส์นจากคณะกรรมการ
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ให้เป้าหมายดงักล่าวประสบความสำาเรจ็ได้ในทีส่ดุ ควบคู่ไปกบัการสำานกึ

รกัษ์ถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม ด้วยการสนบัสนนุและช่วยเหลอืชมุชน

ให้สามารถตัง้อยู่ได้บนพ้ืนฐานทีด่แีละยัง่ยนืโดยมีรายละเอยีดเพิม่เติมอยู่

ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานฉบับนี้

ในโอกาสนี้บริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร

ทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้

บรษัิทดำาเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด และขอบคณุผูถ้อืหุ้น

ทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา

(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

น�ยกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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1. น�ยอดิศักดิ์  สุขุมวิทย�
ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. น�ยกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

3. น�ยลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. น�ยพิพิธ  พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
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8. นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน
กรรมการ

6. นายพีรนาถ โชควัฒนา
กรรมการ

5. นายปรีชา  ประกอบกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

7. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
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นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา
ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ�ยุ : 63 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 79/125 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 13 สิงหาคม 2558 

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 3 ปี 8 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2561 : 4/4

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งปัจจุบันในกิจก�รอื่น :

บริษัทจดทะเบียน
กิจก�รอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�ร
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท

จำ�นวน ประเภทกรรมก�ร จำ�นวน จำ�นวน

3 1. ประธานกรรมการ 
 บริษัท เจมาร์ท 

จ�ากัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ
 บริษัท เจเอ็มที  

เน็ทเวอร์ค  
เซอร์วิสเซ็ส  
จ�ากัด (มหาชน)

3. กรรมการ 
 บริษัท เจเอเอสแอส

เซ็ท จ�ากัด (มหาชน)

4 -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2522 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติก�รอบรม :
2556 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 15)

2551 Director Accreditation Program (69/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

2533 - ปัจจุบัน บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) กรรมการ/  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2547 - ปัจจุบัน บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร

2555 - ปัจจุบัน บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์
วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

2537 - 2555 บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน)

กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน บริษัท เจเอเอสแอสเซ็ท จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการ

2555 - 2558 บริษัท เจเอเอสแอสเซ็ท จำากัด 
(มหาชน)

ประธานกรรมการ

2524 - 2527 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ 
จำากัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2556 - ปัจจุบัน บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำากัด ประธานกรรมการ

2556 - ปัจจุบัน บริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ 
จำากัด

ประธานกรรมการ

2538 - ปัจจุบัน บริษัท สิงห์บุรี เคเบิ้ล ที.วี. จำากัด กรรมการ

2538 - ปัจจุบัน บริษัท เจมาร์ท ทักษิณ กรรมการ

2545 - 2548 บริษัท ที.เอ.เอสแอสเซ็ท จำากัด กรรมการ

2528 - 2532 บริษัท ฟิลลิปส์อีเลคโทรนิค 
(ประเทศไทย) จำากัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

กุมภาพันธ์ 2559 
- ปัจจุบัน

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท



9รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อ�ยุ : 45 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 220/205 หมู่บ้านสราญสิริรามอินทรา 2, ถ.ปัญญาอินทรา, แขวงบางชัน, เขตคลองสามวา, กรุงเทพฯ 10510

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 1 พฤษภาคม 2559 

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 2 ปี 11 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2561 : 4/4

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งปัจจุบันในกิจก�รอื่น :

บริษัทจดทะเบียน
กิจก�รอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�ร
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท

จำ�นวน ประเภทกรรมก�ร จำ�นวน จำ�นวน

- - - -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
1991 - 1994 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติก�รอบรม :
-

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษัทจดทะเบียน :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

มกราคม 2561 
- ปัจจุบัน

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

มิถุนายน 2560 -
ธันวาคม 2560

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม

2559 - ปัจจุบัน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการ

2559 - 
พฤษภาคม 2560

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

ผู้อำานวยการสายงานการ
ขายและการตลาด

2558 - 2559 Crown Tech Advance Public 
Co., Ltd.

Chief Commercial 
Officer

2545 - 2554 Jaymart Public Co., Ltd. Chief Marketing 
Officer

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2555 - 2557 Brightstar (Thailand) Ltd. General Manager

2539 - 2545 Motorola (Thailand) Ltd. Account Manager

2538 - 2539 NEC (Thailand) Co., Ltd. Marketing Executive

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2559 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

2559 บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด กรรมการ

2560 บริษัท ซิงเกอร์โบรคเกอร์ จำากัด กรรมการ

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท



10 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี
สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 17 ซอย รามค�าแหง 118 แยก 15 แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2556 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 5 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2561 : 4/4

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งปัจจุบันในกิจก�รอื่น :

บริษัทจดทะเบียน
กิจก�รอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�ร
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท

จำ�นวน ประเภทกรรมก�ร จำ�นวน จำ�นวน

2 1. กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

 บริษัท แม๊คกรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

2. ประธานกรรมการ
 บริษัท Origin 

Property จ�ากัด 
(มหาชน)

ไม่มี ไม่มี

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2516 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2529 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Certificate in Management Development Program,  
The Wharton School of the University of Pennsylvania

- Certificate in Inno - Leadership program,  
INSEAD University (France)

2551 Certificate “Executive development Program” 
Graduate School of business, Columbia University

ประวัติก�รอบรม :
2552 Director Certification Program 122/2009 (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 DAP SCC/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

2559 - ปัจจุบัน บริษัท แม๊คกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

2555 - 2560 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด 
(มหาชน)

ที่ปรึกษาสำานักผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ การเงิน 
และการลงทุน

2557 - ปัจจุบัน บริษัท Origin Property จำากัด 
(มหาชน)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท

2547 - 2548 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด 
(มหาชน)

ผู้อำานวยการสำานักงาน
บัญชีกลาง

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2548 - 2555 บริษัท SCG Accounting 
Services จำากัด

กรรมการผู้จัดการ

2558 - 2559 บริษัท NokScoot Airlines จำากัด กรรมการอิสระ

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2556 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี



11รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

นายพิพิธ  พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 1174 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2552

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 11 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2561 : 4/4

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งปัจจุบันในกิจก�รอื่น :

บริษัทจดทะเบียน
กิจก�รอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�ร
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท

จำ�นวน ประเภทกรรมก�ร จำ�นวน จำ�นวน

1 1. ประธานกรรมการ
 บมจ. สัมมากร

4 -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2526 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต 

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2528 ปริญญาโท พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติก�รอบรม :
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)

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษัทจดทะเบียน :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

2545 - 2561 บมจ. ไทยประกันภัย ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2545 - ปัจจุบัน บมจ. สัมมากร ประธานกรรมการ

2546 - 2558 บมจ. อาร์พีซีจี กรรมการ

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2543 - ปัจจุบัน บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำากัด กรรมการผู้จัดการ

2543 - 2560 สำานักงานจัดการทรัพย์สินส่วน
พระองค์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

2543 - ปัจจุบัน โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ รองผู้อำานวยการ

2544 - ปัจจุบัน บริษัท สุวรรณชาด ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จำากัด

กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน บริษัท รวมทนุไทย จำากัด กรรมการ

2549 - 2558 บริษัท เพียวสัมมากร 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

กรรมการ

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2555 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี



12 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

นายปรีชา  ประกอบกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 70 ปี
สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 335 ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 8 สิงหาคม 2559

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 8 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2561 : 4/4

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งปัจจุบันในกิจก�รอื่น :

บริษัทจดทะเบียน
กิจก�รอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�ร
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท

จำ�นวน ประเภทกรรมก�ร จำ�นวน จำ�นวน

- - - -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2524 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย Roosevelt University, USA

ประวัติก�รอบรม :
2549 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 หลักสูตรประกาศนียบัตรสำาหรับกรรมการตรวจสอบ (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษัทจดทะเบียน :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

2555 - 
กรกฎาคม 2559

บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

2548 - 2554 บมจ. จีสตีล กรรมการตรวจสอบ

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2554 - 2557 บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด กรรมการที่ปรึกษา

2532 - 2554 บ.แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด กรรมการผู้จัดการ

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี
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นายพีรนาถ โชควัฒนา
กรรมการ

อายุ : 56 ปี
สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 67/41 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.074%
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2561

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2561 : 2/2

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งปัจจุบันในกิจก�รอื่น :

บริษัทจดทะเบียน
กิจก�รอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�ร
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท

จำ�นวน ประเภทกรรมก�ร จำ�นวน จำ�นวน

- - - -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
1985 วศบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1986 MS (Chemeng) California Institute of Technology

1988 MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2538 - ปัจจุบัน บรษิทั ซันคัลเล่อร์ โอ.เอ. จำากดั กรรมการผู้จัดการ

2535 - ปัจจุบัน บริษัท หลานปู่ จำากัด กรรมการผู้จัดการ

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2561 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี
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นายปิยะ  พงษ์อัชฌา
กรรมการ

อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 325/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามค�าแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 12 พฤษภาคม 2559

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 11 เดือน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2561 : 4/4

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งปัจจุบันในกิจก�รอื่น :

บริษัทจดทะเบียน
กิจก�รอื่นๆ
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในกิจก�ร
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท

จำ�นวน ประเภทกรรมก�ร จำ�นวน จำ�นวน

2 1. กรรมการ 
กรรมการบริหาร

 บมจ. เจเอ็มที เน็ท
เวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส

2. รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

 บมจ. เจมาร์ท

3 -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2537 ปริญญาตรีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติก�รอบรม :
2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษัทจดทะเบียน :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

มกราคม 2561 - 
ปัจจุบัน

บมจ. เจมาร์ท รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

2555 - ปัจจุบัน บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส

กรรมการ,  
กรรมการบริหาร

2555 - 2560 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2541 - 2555 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2556 - ปัจจุบัน บจ. บริหารสินทรัพย์เจ กรรมการ

2556 - ปัจจุบัน บจ. เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน บจ. เจเอ็มที พลัส กรรมการ

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

กุมภาพันธ์ 2559 
- ปัจจุบัน

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี
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นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน
กรรมการ

อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 8/555 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ : 28 เมษายน 2559 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2561 : 4/4

คุณวุฒิการศึกษา :
2527 - 2530 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2523 - 2527 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม :
2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างานในบริษัทจดทะเบียน :
ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง บมจ. ต�าแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

กรรมการ

2559 - 2560 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ากัด 
(มหาชน) 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2561 - ปัจจุบัน บมจ. เจมาร์ท ผู้อ�านวยการสายงาน 
ตรวจสอบภายใน

2559 - ปัจจุบัน บมจ. เจเอเอส แอสเซส ที่ปรึกษา

2555 - 2559 บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท กรรมการ กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการบริหาร

2543 - 2555 บมจ. เจมาร์ท กรรมการบริหาร

2540 - 2543 บมจ. เอ็มลิ้งค์เอเชียคอร์ปอเรชั่น ผู้อ�านวยการสายงาน
ปฏิบัติการ

ประสบการณ์การท�างานอื่น :
ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง บริษัท ต�าแหน่ง

2535 - 2540 บริษัท เทคนิคเทเลคอม จ�ากัด ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคัญที่เกี่ยวข้อง :
ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง บริษัท ต�าแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ�ากัด กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ�ากัด กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ�ากัด กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี
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1. น�ยกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. น�งส�วรพีพรรณ ขันตย�ภรณ์
ผู้อ�านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. น�งส�วจนัทรจริ� ก้องท้องสมทุร์
ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ

น�งส�วอญัฑกิร  พิเชฐกร
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน

4. น�ยบุญเกียรติ  ช�ติอุดมเดช
ผู้อ�านวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด

คณะผู้บริหาร
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นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์
ตำ�แหน่ง : ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท

อ�ยุ : 52 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 577/82 ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 1,840 หุ้น  0.0007%

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง : 15 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- หลักสูตรพิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร”กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำาหรับเลขานุการบริษัท”

ก�รอบรม : จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน หลักสูตร ดังนี้

1. Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2

2. หลักสูตรพื้นฐานผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทรุ่นที่ 22

3. หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน  
โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

พฤษภาคม 2559 
- ปัจจุบัน

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ & สื่อสาร
องค์กร

2551 - ปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เลขานุการบริษัท และผู้จัดการ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ & สื่อสาร
องค์กร

2550 - 2551 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร

2547 - 2550 บมจ. ดี อี แคปปิตอล ผู้อำานวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร

2536 - 2547 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์ (นัก
ลงทุนสัมพันธ์) & เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

253 5- 2536 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญ�: ไม่มี
เป็นกรรม�ก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี

นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์
ตำ�แหน่ง : ผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อ�ยุ : 58 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : -
สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง : 17 มิถุนายน 2559

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
Master Degree in Business Management, มหาวิทยาลัยรังสิต

Mini Software Engineering, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Bachelor Degree in Science, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก�รอบรม : 
-

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2559 - ปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ผู้อำานวยการสายงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

2556 - 2559 CPS Consulting Co., Ltd. Project Director

2554 - 2556 V-Smart Co., LTD. Project Director

2548 - 2553 Innova Software Co., Ltd. Project Manager

2546 - 2547 e-Discover Co., Ltd. Project Manager

2538 - 2546 Semiconductor Venture 
International (Public) Co., Ltd.

Senior Manager of IT 
division

2530 - 2537 B Grimm Engineering (Public) 
Co., Ltd.

Senior System Analyze

2529 - 2530 Loxley Ltd. Senior Programmer

2526 - 2529 Niyompanich Co., Ltd., 
Chiengmai

Head of EDP

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญ�: ไม่มี
เป็นกรรม�ก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี

คณะผู้บริหาร

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
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นายบุญเกียรติ  ชาติอุดมเดช
ตำ�แหน่ง : ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

อ�ยุ : 57 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 94/79 หมู่บ้านนาราสิริ ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10220

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง : 4 มิถุนายน 2561

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2540 - 2543 MBA บริหารธรุกจิ

สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์

2525 - 2529 Bechelor Degree of Business Administration, Major in 
Marketing Management
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ก�รอบรม :
2561 Principle of Life Coaching Certification, 

Thailand Coaching Academy Facet 5 Certification, 
Slingshot,

2561 Professional Coach certification Program PCCP, 
Thailand Coaching Institute Extraordinary Leader 
Certification, Slingshot

2559 - 2560 Leaders Develop Leaders Program
Prof. Noel M. Tichy Action Learning Associates (ALA)

2558 The Extraordinary Coach

2558 The 7 Habits of Highly Effective People Training 
Program, Stephen R. Covey

2557 The Situational Leadership

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

2561 - ปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ผู้อำานวยการสายงาน
พัฒนาธุรกิจ

2552 - 2561 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(มหาชน)

Director

2551 - 2552 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิสชั่น จำากัด Deputy Managing 
Director

2542 - 2550 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

SVP

2534 - 2542 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 
อินดัสตรี จำากัด

AVP

2533 - 2534 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิล
เอนจีเนียริง จำากัด (มหาชน)

Sales Manager

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญ�: ไม่มี
เป็นกรรม�ก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี

นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร
ตำ�แหน่ง : ผู้อำานวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน

อ�ยุ : 52 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 978/45 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง : 16 กรกฎาคม 2561
คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2532 ปรญิญาตรสีาขาคหกรรม และ อุตสาหกรรมศิลป์  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในบริษัทจดทะเบียน :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

2557 - 2561 Chayo Asset Management 
Company Limited

Managing Director

2557 Bank of Ayudhaya PCL.,
Krungsri Auto Collection CR 
Team Management UPC

Assistant Vice President,
Collection CR team

2555 - 2556 Bank of Ayudhaya PCL.,
Total Services Solution PCL.

Assistant Vice President, 
Collection R&L CoE team

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2561 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ผู้อำานวยการสายงานบริหาร
สินเชื่อและทรัพย์สิน

2547 - 2555 The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation  
Limited

Assistant Vice President,
Recovery Consumer 
Credit Risk.

2546-2547 DBS Thai Danu Bank PCL. Associates II Consumer 
Credit Quality Dept.

2545 - 2546 Citibank, N.A. Collection & Support 
Manager

2539 - 2545 Citibank, N.A. OA Supervisor

2532 - 2538 Dawa International 
Machinery Co., Ltd.

Assistant Credit Manager

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญ�: ไม่มี
เป็นกรรม�ก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี

คณะผู้บริหาร

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
คณะกรรมก�รบริษัท
นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี กรรมการอิสระ
นายพิพิธ  พิชัยศรทัต  กรรมการอิสระ
นายปรีชา  ประกอบกิจ กรรมการอิสระ
นายพีรนาถ โชควัฒนา กรรมการ
นายปิยะ  พงษ์อัชฌา กรรมการ
นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน กรรมการ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิพิธ  พิชัยศรทัต  กรรมการตรวจสอบ
นายปรีชา  ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
นายพิพิธ  พิชัยศรทัต  ประธานคณะกรรมการสรรหา  
 และพิจารณาค่าตอบแทน
นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี กรรมการสรรหา  
 และพิจารณาค่าตอบแทน
นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา กรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รบริห�ร
นายปิยะ  พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการบริหาร
นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน รองประธานกรรมการบริหาร 
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ กรรมการบริหาร  
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์ กรรมการบริหาร
นางสาวอัญฑิกร  พิเชฐกร กรรมการบริหาร
นายบุญเกียรติ  ชาติอุดมเดช กรรมการบริหาร
นางสาววันวิสา  องค์ไพศาลรัศมี กรรมการบริหาร
นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ เลขานุการ

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ ประธานคณะกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง
นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริห�ร
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์ ผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ
นายบุญเกียรติ  ชาติอุดมเดช ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

ผู้บริห�ร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด
นางสาวอัญฑิกร  พิเชฐกร ผู้อำานวยการสายงานบริหารสินเชื่อ 
 และทรัพย์สิน

นางสาวกนกวรรณ บุปผเวส
ตำ�แหน่ง : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน

อ�ยุ : 37 ปี
สัญช�ติ : ไทย

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง : -
คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2557 - 2559 ปริญญาโท การจัดการ สาขาการเงิน, วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

2543 - 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี), มหาวิทยาลัยบูรพา

ก�รอบรม :
2561 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย  

(CPIAT รุ่น 55)

2561 อบรมต่อใบอนุญาตผู้แนะนำาการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

2561 - ปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ
ภายใน

2560 - 2561 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ผู้จัดการแผนกงบประมาณ
และจัดซื้อ

2559 - 2560 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ผู้ช่วยผู้จัดการ

2557 - 2559 บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด 
(มหาชน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์การลงทุน

2553 - 2557 บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำากัด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
กองทุน

2547 - 2553 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญ�: ไม่มี
เป็นกรรม�ก�รหรือผู้บริห�รในกิจก�รอื่นๆ ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีสภ�พเป็นก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
กับบริษัท : ไม่มี

คณะกรรมการ 
และคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



20 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

แผนผังองค์กร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ฝ่�ยตรวจสอบ 
ภ�ยใน

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

เลข�นุก�ร 
บริษัท

ส�ยง�นก�รข�ย
และก�รตล�ด

ส�ยง�นบัญชี
และก�รเงิน

ส�ยง�น 
ปฏิบัติก�ร

ส�ยง�นเทคโนโลยี
และส�รสนเทศ

ส�ยง�น
พัฒน�ธุรกิจ

ส�ยง�น
บริห�รสินเชื่อ
และทรัพย์สิน
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537000050 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2352-4777 โทรสาร : 0-2352-4799 

ศูนย์บริก�รลูกค้� (Call Center) : 0-2234-7171
ศูนย์บริก�ร Hot Line: 08-1840-4555
Home page : www.singerthai.co.th

ประกอบธุรกิจ : 
• จำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า, จักรเย็บผ้า, สินค้าเชิงพาณิชย์ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ภายใต้การขายเงินสด 

• บริการผ่อนชำาระ

• บริการหลังการขาย, บำารุงรักษา และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

รอบระยะเวล�บัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำากัด

75 ซอยพึ่งมี 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-009-9999

โทรสาร 02-009-9991

น�ยทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทุนจดทะเบียน
270,000,000 บาท ( หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท )

ทุนชำาระแล้ว : 270,000,000 บาท

วันที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 มิถุนายน 2527

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน 

www.sec.or.th หรือเวบไซต์ของบริษัท www.singerthai.co.th

ข้อมูลจำาเพาะของบริษัท
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- ธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้�
ในบ้�น จักรเย็บผ้� สินค้�
เชิงพ�ณิชย์ และสินค้�อีนๆ 

- ธุรกิจสินเชื่อรถทำ�เงิน
- ธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องจักร 

- บริก�รหลังก�รข�ยถึงบ้�น - น�ยหน้�ประกันชีวิต

- บริษัทถือหุ้น 99.99% 

จดทะเบียนบริษัท
วันที่ 27 มิถุน�ยน 2555

จดทะเบียนบริษัท
วันที่ 7 กันย�ยน 2555

จดทะเบียนบริษัท
วันที่ 18 มิถุน�ยน 2528

- บริษัทถือหุ้น 99.88% - บริษัทถือหุ้น 99.99% 

Singer Thailand

C 85% 
M 50% 
Y 0% 
K 0%

รหัสสี 1C75BC

C 0% 
M 100% 
Y 65% 
K 0%

รหัสสี ED174C

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ�ากัด
(SGC)

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
วันที่ 25 กรกฏ�คม 2559

ทะเบียนเลขที่ 0105555093704

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ�ากัด
(SGS)

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
วันที่ 25 กรกฏ�คม 2559

ทะเบียนเลขที่ 0105504001951

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ�ากัด 
(SGB)

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
วันที่ 25 กรกฏ�คม 2559

ทะเบียนเลขที่ 0105528021196

SINGER THAILAND GROUP
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ชื่อและที่อยู่ ทุน สัดส่วน
ก�รลงทุน ประเภทกิจก�ร

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ�ากัด

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2352-4777 โทรสาร 0-2352-4799

ทุนจดทะเบียน 1,450,000,000 บาท

หุ้นสามัญ 1,450,000 หุ้น

ทุนชำาระแล้ว 1,450,000,000 บาท

99.99% • ธุรกิจเช่าซื้อเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

จักรเย็บผ้า สินค้า 

เชิงพาณิชย์ และ 

สินค้าอื่นๆ

• ธุรกิจรถทำาเงิน

• ธุรกิจเช่าซื้อ

เครื่องจักร

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จ�ากัด

8 หมู่ที่ 4 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ 0-3520-1702-5

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น

ทุนชำาระแล้ว 5,000,000 บาท

99.88% บริการ

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ�ากัด

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2352-4777 โทรสาร 0-2352-4799

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท

หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น

ทุนชำาระแล้ว 4,000,000 บาท

99.99% นายหน้าประกันชีวิต

การลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็น

ผูจ้ำาหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ซงิเกอร์” เช่น จกัรเย็บผ้า 

เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนีย้งัจำาหน่ายสนิค้าเชงิพาณชิย์ 

เช่น ตู้แช่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือ

ถอืออนไลน์ ตูเ้ตมินำา้มนัแบบหยอดเหรยีญ เครือ่งทำานำา้หวานเกลด็หมิะ 

และเป็นตวัแทนจำาหน่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีย่ีห้่อต่างๆ เพือ่สนองตอบต่อ

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลมุ และหลากหลายทัง้กลุม่ลกูค้า

บ้าน และกลุ่มลกูค้าเชงิพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลกี ซึง่เป็นสาขาของบรษิทั

เอง และผ่านทางตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอด

ขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี 

แคปปิตอล จำากัด ซ่ึง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น
บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจใหม่จากเดิมที่มุ่งเน้นไป

ที่กลุ่มลูกค้าครัวเรือนเป็นหลัก มาเป็นกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ให้มากข้ึน 

โดยจะเน้นการขายสินค้าให้ลูกค้านำาไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ือลด

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว

บริษัทได้หันมาจับกลุ่มลูกค้าร้านโชห่วยที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆ 

ทั่วประเทศซึ่งคาดว่ามีจำานวนหลายแสนราย โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีร้าน

โชห่วยเฉลี่ย 10 - 20 ร้าน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และ

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าไปช่วยยกระดับร้านโชห่วยเหล่านี้ ให้มี

ศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ
ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้

แต่งตัง้บริษทั เคยีมฮัว่เฮง จำากดั เป็นผูจ้ดัจำาหน่ายจกัรเยบ็ผ้าซงิเกอร์ใน

ประเทศไทย ต่อมาในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา 

จึงได้ตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน 

จำากัด วัตถุประสงค์เพื่อจำาหน่ายจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับจักรเย็บผ้าที่นำาเข้าจากต่างประเทศ บริษัทได้ริเริ่มนำาเอา

บรกิารเช่าซือ้ โดยผ่อนชำาระเป็นงวดมาใช้ครัง้แรกในปี 2468 และบรกิาร

ดังกล่าวน้ี ได้กลายเป็นลักษณะประจำาของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย 

และประเทศต่างๆ ในเอเชีย นับแต่น้ันมาตลอดระยะเวลา 50 ปีเศษ 

บริษัทคงจำาหน่ายเฉพาะจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักรเย็บผ้า

เท่านัน้ จนกระทัง่ปี 2500 บริษทัจงึได้เร่ิมจำาหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้าในครวั

เรือนโดยเริ่มจากตู้เย็นเป็นอันดับแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2512 จึงได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง “บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จำากัด” เป็นบริษัทจำากัดภายใต้กฎหมายไทย เพื่อเข้ารับช่วงธุรกิจของ 

“บริษัท ซิงเกอร์ โซอ้ิง แมชีน จำากัด” ซึ่งหยุดดำาเนินกิจการในระยะ

เวลาต่อมา โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 60 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท

มีทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำาระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว 

270 ล้านบาท และบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2527 ในวันที่ 4 มกราคม 

2537 บรษิทัได้ทำาการจดทะเบยีนแปรสภาพเป็น “บรษิทัมหาชนจำากดั” 

ต้ังแต่แรกต้ังบริษัทจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นวาระ

อันเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดชทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตัง้ (พระครฑุพ่าห์) 

ให้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) นับเป็นเกียรติประวัติ

และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่บริษัท และพนักงานทุกท่าน

เหตุก�รณ์สำ�คัญ
• ในปี 2552 บริษัทได้มีการมุ่งเน้น นำาระบบขออนุมัติเครดิต

ก่อนขาย (Pre-approval Credit) โดยผ่านศูนย์อนุมัติ

เครดิต (Center Credit Officers) จนทำาให้ยอดขายสินค้า

ของบรษิทัลดลงไปประมาณ 20 กว่าเปอร์เซน็ต์เมือ่เทียบกับ

ปีก่อน แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นที่จะทำาต่อไปเพื่อให้ได้บัญชี

เช่าซื้อที่มีคุณภาพ

• ปี 2554 เป็นปีทีบ่รษิทัได้ขยายตลาดเข้าสูก่ลุม่ผูป้ระกอบการ  

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กในต่างจังหวัดอย่าง

มีนัยสำาคัญ สัดส่วนการขายสินค้าเข้าสู่ตลาดนี้เพิ่มสูงขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด เช่น กลุ่มตู้แช่ ทั้งตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่แข็ง 

ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ เป็นต้น

• ปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล Set Awards 2011 “บริษัท 

จดทะเบยีนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม” (Best Investor  

Relations Awards) จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

• ปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายลูกค้ากลุ ่ม

ครัวเรือนที่ 60% และกลุ่มผู้ประกอบเชิงพาณิชย์ท่ี 40% 

โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มตู้แช่เครื่องด่ืมและตู้แช่แข็งมี

สัดส่วนการขายมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยเครื่องซักผ้า

และเคร่ืองปรับอากาศ และในปีต่อๆ ไป บริษัทก็ยังคง

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดนี้ให้เพิ่มมากขึ้น

• ปี 2555 บรษัิทได้จดัตัง้ บรษิทั ซงิเกอร์ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 

จำากดั เมือ่วนัที ่27 มิถนุายน 2555 มทีนุจดทะเบยีนทีช่ำาระ

แล้วทั้งสิ้น 850 ล้านบาท เพื่อรับโอนธุรกิจและทรัพย์สินที่

เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสินค้าทั้งหมด และดำาเนินธุรกิจ

เช่าซื้อสินค้าต่อจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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• ปี 2555 บริษัท ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก

บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มาเป็น 

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 

2555 มทีนุจดทะเบยีน 5 ล้านบาท เพือ่ดำาเนนิธรุกจิการให้

บริการซ่อมแซมเครือ่งใช้ไฟฟ้า และพร้อมท่ีให้บริการด้วยใจ

สำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ

ถึงบ้าน 

• ปี 2555 บริษัทได้รับรางวัล Set Awards 2012 “บริษัท

จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best 

Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นปีที่ 2

• ปี 2556 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

ในงาน Set Awards 2013 (Outstanding Investor 

Relation Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

• บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ได้ดำาเนินการ

จดทะเบียนเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ปัจจุบัน

มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท โดยมี 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 

99.99

• ปี 2558 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระหว่างปีได้แก่ 

Singer (Thailand) B.V. (ถือหุ้นร้อยละ 40.0) เป็น

นิติบุคคลจัดต้ังขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ จนถึงวันท่ี 4 

มิถุนายน 2558 และ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 Singer 

(Thailand) B.V. ได้ขายหุ้นทั้งหมด และบริษัท เจ มาร์ท 

จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 

ได้ซื้อหุ้นบริษัท ร้อยละ 24.99 จึงเป็นผลให้บริษัท เจมาร์ท 

จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

• บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด ได้ดำาเนินการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบัน

มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วทั้งส้ิน 4 ล้านบาท (จำานวน

หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดยมี บริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

• ปี 2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 บริษัทในเครือ 

ของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ทั้ง 3 บริษัท ได้ดำาเนินการ

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นดังนี้

• บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เปลี่ยน

ชื่อเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด

• บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด เปลี่ยนชื่อเป็น 

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด

• บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด เปลี่ยนชื่อเป็น 

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด

• ปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ในงาน Set Awards 2016 (Outstanding Investor 

Relations Awards) จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

เป็นปีที่ 5

• ปี 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ได้เริ่มดำาเนินธุรกิจให้บริการ

สินเช่ือจำานำารถทุกประเภท ในไตรมาสแรก ปี 2560 

ภายใต้สโลแกน “รถทำาเงิน” เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่

ลกูค้าท้ังนิติบคุคลและรายย่อยท่ัวไปท่ีมกีรรมสทิธ์ิในรถยนต์ 

โดยประเภทของรถยนต์ท่ีสามารถนำามาขอใช้บริการได้แก่ 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก 

6 ล้อและรถบรรทุก 10 ล้อ

บริษัทย่อย

• บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด (SGC)
บริษัท เอส จี แคปปิตอล จำากัด (SGC) ถือหุ้น 100% โดย 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดำาเนินการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

2555 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง จำากัด มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระ

แล้วทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท. (โทรคมนาคม) 

ชัน้ 17 ถนนเจริญกรงุ แขวงบางรกั เขตบางรัก กทม. โดยได้มกีารรบัโอน

ธุรกิจ เช่าซื้อ รวมทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสินค้าทั้งหมด 

และดำาเนนิธรุกจิให้เช่าซือ้สนิค้าต่อจาก บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย และ

ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้จาก บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ซิงเกอร์ อีกทั้งยังสามารถที่จะขยาย

ธุรกิจเช่าซื้อไปยังสินค้าภายใต้ยี่ห้ออื่นๆ สำาหรับกลุ่มลูกค้าทั้งภายใน

กลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกค้าท่ัวไป รวมถึงการขยายตัวไปยังธุรกิจการ

ให้สินเชื่อต่างๆ ในอนาคต เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน

เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัได้มีมติให้

ดำาเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่บรษัิท จากเดิม บริษัท ซงิเกอร์ ลสีซิง่ 
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(ประเทศไทย) จำากัด เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จำากดั (SGC) ทัง้นีบ้รษิทัได้ทำาการเปลีย่นแปลงเฉพาะชือ่นติบุิคคลเท่าน้ัน

ทั้งน้ีเพื่อให้การคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรการให้

สินเชื่อท่ีดี บริษัทจึงเข้าเป็นสมาชิกกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 

จำากัด เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ทำาให้สามารถดำาเนินการ

ตรวจสอบเครดิตลูกค้าได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

SGC มีกลยุทธ์หลักในก�รดำ�เนินธุรกิจ คือ
1. ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) ทำาความ

เข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำาเสนอสินเชื่อที่มี

เงื่อนไขตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

2. เป็นทีห่น่ึงในใจลกูค้า (Top of Mind) โดยมุ่งเน้นทีค่ณุภาพ

ของบุคลากร สร้างทีมงานที่มีจิตใจรักการบริการ (Service 

Mind) เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และบอก

ต่อๆ กัน

3. ไม่แข่งขันด้านราคา

4. ดูแลคุณภาพลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และกำาหนด Target NPL 

สำาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

SGC ให้บริก�รสินเช่ือแก่กลุ่มลูกค้�ร�ยย่อย และกลุ่ม
ลูกค้�ผู้ประกอบก�รโดยมี 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน 

(SINGER Hire Purchase)

 SGC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

เคร่ืองใช้ในครัวเรือนแก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ซิงเกอร์ 

และผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่าน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดย

ลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าแบบผ่อนชำาระ จะทำา

สัญญาเป็นลูกหนี้เช่าซื้อของ SGC ลูกค้าที่ได้รับพิจารณา

สินเชื่อ จะต้องผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด โดยมีระยะเวลา

การผ่อนตั้งแต่ 12 - 36 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

2% ต่อเดือน

 สินค้าและบริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

a) เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home 

Appliances) ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ 

เครื่องกรองนำ้า เป็นต้น

b) เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Get Rich) ได้แก่ ตู้นำ้ามัน

หยอดเหรียญ ตู้แช่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่อง

ทำากาแฟ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

c) โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของสนิค้าประเภท Home Appliances 

และ Mobile คือ ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ ที่ต้องการซื้อ

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและโทรศพัท์มอืถอื แบบเงินผ่อนท่ีค่างวดไม่

สงูและมกีารบรกิารทีเ่ป็นกนัเอง โดยลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็น

ผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารทางด้านการเงิน

และอาจไม่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าเชิงพาณิชย์ (Get Rich) คือ 

ผู ้ประกอบการร้านค้าในชุมชน อาทิ ร ้านขายของชำา  

ร้านอาหาร หอพัก และผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการ 

สิ่งอำานวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

 ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย

 SGC นำาเสนอสินเช่ือผ่านทางตัวแทนขายของ ซิงเกอร์ 

ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เมื่อลูกค้าประสงค์จะซ้ือสินค้า

ด้วยเงินผ่อน ทางตัวแทนขายจะนำาเสนอสินเชื่อและ

เง่ือนไขต่างๆ พร้อมกับนำาเสนอเอกสารให้ศูนย์อนุมัติเป็น

ผู้พิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ลูกค้าจะมีสถานะ

เป็นลูกหนี้เช่าซื้อและผ่อนชำาระกับ SGC

 Farmer Model

 ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้ปรับ

กระบวนการขายเป็นระบบท่ีผู้ขายสินค้าเป็นผู้ดูแลและ 

รบัผดิชอบการเกบ็เงินของบญัชท่ีีขาย หรือเรยีกว่า Farmer 

Model ภายใต้ระบบการขายใหม่นี ้ผูข้ายจะมหีน้าท่ีตดิตาม

และเก็บค่างวดจากลูกค้าบัญชีที่ตนเองขายหรือติดตาม

และให้ลูกค้าจ่ายค่างวดตามช่องทางรับชำาระต่างๆ โดย

ผู้ขายท่ีเก็บค่างวดจากลูกค้าจะต้องนำาส่งเงินเข้าส่วนกลาง

ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน โมบายแบงค์ก้ิงของสถาบันการ

เงินต่างๆ และรายงานการนำาส่งเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของ

บริษัท ภายในสิ้นวันของแต่ละวัน

 ผลตอบแทนของผู้ขายภายใต้ระบบใหม่จะแปรผันตาม

คุณภาพของลูกหนี้บัญชีที่ตนเองรับผิดชอบดูแล ซึ่งต่าง

จากระบบการขายก่อนหน้านี้ ท่ีผู้ขายได้รับผลตอบแทน

จากการขายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องคำานึงถึงคุณภาพ

ของลูกหน้ี

 การพิจารณาสินเชื่อ

 สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาผ่าน

ทางศูนย์อนุมัติที่กระจายอยู่ 10 เขตทั่วประเทศ โดยมี

คณะกรรมการเฉพาะคอยดูแลกำากับเรื่องนโยบายเครดิต 
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วิธปีฏิบติัของศนูย์อนมัุตแิละการอบรมตวัแทนขาย (Credit 

Operation Committee and Branch Operation 

Committee)

2. สินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (Sales and 

Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile 

Title-Backed Loan) 

 SGC ให้บริการสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถทั้งแบบโอน

เล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม 

(Automobile Title-Backed Loan) ภายใต้ช่ือ “รถทำาเงิน” 

โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 

 นโยบายการดำาเนินธุรกิจ

 นโยบายหลักของ รถทำาเงิน คือ การเป็นที่หนึ่งในใจของ 

ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต ้องการบริการสินเชื่อที ่

ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง โดยทีมงาน 

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ มุ่งเน้นการให้

บริการที่เป็นเลิศ และรวดเร็ว

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และกลุยทธ์ในการแข่งขัน

1. ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดขนาดใหญ่ ประเภทบุคคล

ธรรมดา และนิติบุคคล 

 ผลิตภัณฑ์หลักที่นำาเสนอ คือ สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ

แบบไม่โอนเล่ม วงเงิน 10 - 30 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- พิจารณาจัดสินเชื่อให้เหมาะสมและตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าแต่ละราย(Customization) 

- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติ

และและการโอนเงิน

- ให้บริการโดยผู้จัดการเขตและทีมผู้จัดการธุรกิจ

สมัพนัธ์ทีมี่ความเชีย่วชาญเฉพาะในการให้บรกิาร

ผู้ประกอบการรายใหญ่เน้นความชัดเจนการนำา

เสนอผลติภณัฑ์ และการให้ข้อมลูทีต่รงไปตรงมา 

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

2. ลกูค้าผูป้ระกอบการขนาดกลาง ประเภทบคุคลธรรมดา 

และนิติบุคคล

 ผลิตภัณฑ์หลักท่ีนำาเสนอคือ สินเช่ือจำานำาทะเบียนรถ

แบบท้ังแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน 3 - 10 

ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- พิจารณาจัดสินเช่ือให้เหมาะสมและตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า

- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติ

และการโอนเงิน

- ให้บรกิารโดยผูจ้ดัการสาขาและทมีผูจ้ดัการธรุกจิ

สัมพันธ์ที่มีความรู้ด้านสินเชื่อ สามารถให้คำา

แนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า

ได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา

3. ลูกค้าผู ้ประกอบการขนาดเล็ก และลูกค้ารายย่อย 

ประเภทบุคคลธรรมดา

 ผลิตภัณฑ์หลักท่ีนำาเสนอคือ สินเช่ือจำานำาทะเบียนรถ

ทั้งแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน 5 หมื่นบาท -  

3 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติ

และการโอนเงิน

- ให้บรกิารโดยผูจ้ดัการธรุกจิสมัพนัธ์ทีม่คีวามรูด้้าน

สนิเชือ่ สามารถให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ที่

เหมาะสมกับลูกค้าได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา

- Push Marketing - ให้บริการลูกค้าถึงสถานที่

 ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย

 ทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของรถทำาเงินจะประจำาอยู่ตาม

ออฟฟิศ 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้า

ได้ทั่วถึงทุกจังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ปัจจุบันบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ดำาเนินการ เรื่อง

การขอใบอนญุาต P-Loan เพือ่ให้เป็นไปตามประกาศ เรือ่ง 

การกำากบัดแูลธรุกจิสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ (Captive Finance)

 โมเดลการดำาเนินธุรกิจ

 SGC ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่แก่ลูกค้าผู้ซื้อ
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เครื่องจักรกับผู้ผลิตและผู้นำาเข้า (Dealer) ที่เป็นพันธมิตร

กับ SGC และมีการลงนามในบนัทกึข้อตกซึง่มีเงือ่นไขหลกั

ในการรับซื้อเครื่องจักรคืน ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำาระ

หรือไม่สามารถชำาระต่อได้ 

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ Captive Finance แบ่งออกเป็น 

2 ระดับคือ

1. ระดับ Dealer

 Dealer กลุ่มเป้าหมายของ SGC คือผู้ผลิตและผู้นำา

เข้าเครื่องจักรชั้นนำาในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น 

อตุสาหกรรมโลหะ อตุสาหกรรมสิง่พมิพ์ อตุสาหกรรม

เคร่ืองจักรปักขนาดใหญ่ และอตุสาหกรรมรถยนต์และ

รถไฟฟ้า เป็นต้น

2. ระดับ ผู้เช่าซื้อ 

 ลูกค้าผู ้เช่าซื้อกลุ ่มเป้าหมาย คือลูกค้าบุคคลและ

นิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก Dealer พันธมิตร 

ว่ามีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรของ 

Dealer นั้น โดยทาง SGC จะดำาเนินการพิจารณาสิน

เชื่อตามเกณฑ์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

• บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำ�กัด (SGS)
บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด (SSPL) ทะเบียนเลขที่ 

0105504001951 บริษัทมีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 5 ล้านบาท ต้ังอยู่ที่ 

8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ตำาบลบางนมโค อำาเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 13110 ดำาเนินธุรกิจด้านการบริการติดตั้ง ซ่อมบำารุง

รกัษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนดิ ทกุยีห้่อ พร้อมท้ังจดัจำาหน่ายอะไหล่ ภายใต้

การควบคมุของบรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) ทัง้นีบ้ริษทั 

มจีดุมุง่หมายในการบรกิารทีเ่ป็นหนึง่ เปรยีบเสมือนช่างข้างบ้านคณุ และ

เมือ่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัได้มีมติให้ดำาเนนิการ

จดทะเบยีนเปล่ียนชือ่บริษทั จากเดมิ บรษิทั ซงิเกอร์เซอร์วสิพลสั จำากดั 

(SSPL) เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด (SGS) 

ทั้งนี้บริษัทได้ทำาการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

ปี 2561 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในเชิงรุกเน้นการ

ให้บริการที่รวดเร็ว ภายใต้การลงทุนระบบโปรแกรมใหม่ ท่ีสามารถ

ตรวจสอบงานได้ทุกสถานะและทันที (Real Time) มีการสร้างระบบ

รองรับงานบริการและอะไหล่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ พร้อม

ขยายเครือข่ายงานบริการไปยังโครงการใหญ่ งานประมูลภาครัฐ โรงงาน 

โรงแรม และ รีสอร์ทต่างๆ ทั้งนี้บริษัท ได้เพิ่มช่องทางการจัดหา

รายได้บริการแนวทางใหม่ เช่น การให้บริการเดินสายไฟในอาคาร, การ

เดนิสาย Lan, การเดนิสายโทรศพัท์, งานปรบัปรงุอาคาร และงานบรกิาร 

set บธู รวมถงึวางระบบการขายอะไหล่แท้ซงิเกอร์ และอะไหล่เครือ่งใช้

ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ

ในส่วนด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้พัฒนาช่างให้ได้

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน หลกัสตูรช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 และหลกัสตูร 

แอร์พาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานที่บังคับใช้ และมีการอบรมสินค้า

ใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการสร้างช่างรุ่นใหม่ทดแทนช่างรุ่นเก่าแบบ

ประสานต่อเนื่องโดยบริษัท มีข้อตกลงการทำาสัญญาความร่วมมือการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กับสถานศึกษา 

ในส่วนของภาคกลาง และภาคใต้

ในส่วนงานบริการสายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 

เป็นศูนย์กลางการบริการ และประสานงาน โดยมีช่างบริการครอบคลุม

ทุกพื้นที่ และทุกจังหวัด จำานวน 156 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) กว่า 190 สาขาที่ให้การสนับสนุน

ด้านงานบริการกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ได้อย่างครอบคลุม

ทั่วถึง

• บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำ�กัด 
บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด ประกอบธุรกิจนายหน้าขาย 

กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) โดยให้พนักงานขายของบริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทน

ประกันชีวิตเป็นผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า 

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด ได้ดำาเนินการเพิ่มทุน

จดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันมี ทุนจดทะเบียนที่

ชำาระแล้วทั้งสิ้น 4 ล้านบาท (จำานวนหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 

บาท) โดยม ีบรษิทั ซงิเกอร์ ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) ถอืหุน้ร้อยละ 

99.99 และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มี

มติให้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์ 

(โบรคเกอร์) จำากัด เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด 

(SGB) ทั้งนี้บริษัทได้ทำาการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น
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คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้

ทำาการประกอบธรุกจิร่วมกบับรษิทั เจมาร์ท จำากดั (มหาชน) และบริษทั

ในเครือ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรงของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จำากัด (มหาชน) โดยบริษัทจะทำาธุรกิจด้านต่างๆ กับบริษัท เจมาร์ท 

จำากัด (มหาชน) ตามความจำาเป็นและสมควรโดยเป็นไปตามกรอบการ

ทำางานตามที่คณะกรรมการของบริษัทกำาหนด เช่น การขายสินค้ากลุ่ม

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยซื้อผ่านบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ในรูป

แบบของสินค้าฝากขายและเป็นการผูกรวมการสั่งซื้อ เพื่อให้ได้ราคาดี

ที่สุดจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงด้านภาพลักษณ์ และคุณภาพ เพื่อให้การขาย

โทรศพัท์เคล่ือนทีส่ามารถขยายตวัได้มากข้ึนในฐานลกูค้าของบรษัิท และ

สามารถเพ่ิมยอดขายได้อย่างต่อเน่ือง สร้างความน่าเช่ือถือให้กับสินค้า

ของบริษัท อีกท้ังได้มีการจ้างบริหารลูกหน้ี และติดตามหนี้กับ บริษัท 

เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว

ตกลงท่ีจะให้บรหิารลกูหนีแ้ละติดตามหนี ้ตามแต่ท่ีประเภทของลกูหนีท้ี่

จะตกลงกัน ในการนีก้ลุม่บรษิทัจะต้องจ่ายค่าบรกิาร ในอตัราตามทีร่ะบุ

ในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 

กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งจัดทำาเป็นเอกสารแนบ

ท้ายสัญญา โดยให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิม รวมทั้งบรรดาเอกสารแนบ

ท้ายทั้งหมด ให้มีผลยึดถือบังคับต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีการยกเลิก 

หรือครบกำาหนดสัญญา
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำาหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น 

ตู้แช่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ

ออนไลน์ ตูเ้ตมินำา้มนัแบบหยอดเหรยีญ และเคร่ืองทำานำา้หวานเกลด็หมิะ 

เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และ

หลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์

การขายแบบเช่าซือ้โดยผ่านเครือข่ายซงิเกอร์มากกว่า 10,000 คน  

กระจายตามสาขามากกว่า 190 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งถือว่าบริษัทมี

เครือข่ายการกระจายสินค้า จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และ

สินค้าเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย

สำาหรับสินค้าซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ดังนี้ :-

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้�ในบ้�น ได้แก่:-
• ผลติภัณฑ์จักรเยบ็ผ้า เช่น จกัรเยบ็ผ้า เขม็จักร นำา้มนัหล่อ

ลื่นอเนกประสงค์ชนิดหยอด และแบบสเปรย์พ่น กรรไกร 

เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์กลุ ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น 

เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์กลุม่ภาพ และเสยีง เช่น แอลอดี ีทวี ี(LED TV) 

กล่องรับสัญญาณดิจิตอล และโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เชิงพ�ณิชย์ ได้แก่:-
• กลุม่ตูแ้ช่ เช่น ตูแ้ช่แขง็ ตูแ้ช่เคร่ืองดืม่ ตูแ้ช่เบยีร์ ตู้แช่ไวน์ 

ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่เบเกอรี่และเครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะ 

• กลุ่มสินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ

ออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามันแบบหยอดเหรียญ ตู้นำ้าด่ืมหยอด

เหรียญ เป็นต้น

• สินค้าเครือ่งมอืทางการเกษตร เช่น เครือ่งสูบนำา้ เคร่ืองพ่นยา 

สะพายหลัง และเครื่องสีข้าว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิม คือ SINGER (Thailand) 

B.V. ที่ถือหุ้น 40% ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ออกไปทั้งหมด บริษัท เจมาร์ท 

จำากัด (มหาชน) ได้เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ คือ มีสัดส่วนการถือหุ้น 

24.99% ในปี 2559 บรษิทัได้นำาโทรศพัท์เคลือ่นที ่เข้ามาจำาหน่ายในช่อง

ทางการจำาหน่ายของบริษัท ท้ังในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้านซิงเกอร์ 

และการขายผ่านเครือข่ายร้านซิงเกอร์ทั่วประเทศในรูปแบบ Direct 

Sales ซึ่งบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขาย การกระจายสินค้า และ

การเก็บเงินใหม่ให้สอดคล้องและรองรับการจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่แตกต่างจากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท

นอกจากน้ีบริษัท ยังได้รับประโยชน์จากธุรกิจบริหารหนี้ของ

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน) ในการบริหาร

ลูกหนี้เช่าซื้อ และตามเก็บหนี้ค้างชำาระของบริษัทอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในครั้งนี้ เป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญ

อีกจุดหน่ึงของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการผนึกกำาลังกับผู้ถือหุ้น

รายใหม่ นำาจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันเพื่อขยายฐานธุรกิจเพื่อ

รองรับการเติบโตในอนาคต 

ดังน้ันการจัดจำาหน่ายสินค้าของบริษัทนับต้ังแต่ช่วงครึ่งปีหลัง

ปี 2558 เป็นต้นมา ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีจัดจำาหน่ายภายใต้

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” ในระบบเงินสด และ

ระบบเงินผ่อน แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และที่เพิ่มเติมเข้า

มาคือผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

บริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ซึ่ง 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 การขายของบริษัท 

เป็นรปูแบบการขายตรงผ่านเครอืข่ายร้าน/สาขา พนกังานขายของบรษิทั 

และผ่านผูแ้ทนจำาหน่ายซึง่กระจายอยูท่ัว่ประเทศ สนิค้าส่วนใหญ่ทีบ่รษัิท

ซงิเกอร์จำาหน่าย บรษิทัจะใช้วธิผีลติแบบ OEM (Original Equipment 

Manufacturer) โดยการสัง่ให้ผู้ผลติภายในประเทศผลติให้เกอืบทัง้หมด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้�งร�ยได้บริษัทย่อย
(หน่วย: พันบ�ท)

ประเภทธุรกิจ ดำ�เนิน
ก�รโดย

% ก�รถือหุ้น 
ของบริษัท ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559 %

รายได้จากการขาย 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 1,876,283 65.0 1,375,775 58.2 1,674,823 65.8

ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนช�าระ  

- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 647,356 22.4 635,312 26.9 603,330 23.7

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 - - - - - -

รายได้จากธุรกิจบริการ

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 80,777 2.8 192,646 8.2 192,501 7.6

- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลัส (SGS) SGS 99.88 17,951 0.6 16,799 0.7 22,379 0.9

รายได้จากนายหน้าประกันชีวิต

- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 5,178 0.2 3,396 0.1 233 0.0

รายได้อื่นๆ

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 126,126 4.4 52,745 2.2 34,449 1.3

- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 128,862 4.5 83,978 3.6 17,131 0.7

- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลัส (SGS) SGS 99.88 5,259 0.2 2,622 0.1 391 0.0

- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 232 0.0 132 0.0 393 0.0

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

(หน่วย: พันบ�ท)

มูลค่�ก�รจำ�หน่�ยในประเทศ
แยกต�มผลิตภัณฑ์ 2561 % 2560 % 2559 %

เครื่องซักผ้า 292,738 10.1 151,549 8 208,645 9

ตู้เย็น 224,038 7.8 121,679 6 181,422 8

ตู้แช่ 306,290 10.6 221,140 11 367,044 16

โทรทัศน์ 528,652 18.3 168,317 9 196,763 9

จักรเย็บผ้า 185,020 6.4 45,837 2 118,080 5

เครื่องปรับอากาศ 221,955 7.7 249,328 12 382,597 17

ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ 230,174 8.0 367,498 18 251,867 11

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

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 226,738 7.9 240,380 12 51,610 2

รวมมูลค่าการจำาหน่ายในประเทศ 2,329,709 80.7 1,790,146 89 2,080,695 91

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

มูลค่าการจำาหน่ายต่างประเทศ - - - - - -

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

โครงสร้�งร�ยได้ 
โครงสร้างรายได้จากงบการเงิน (รวมดอกเบี้ยรับฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ และสายผลิตภัณฑ์แบ่งได้ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ บริษัทดำาเนินธุรกิจขายสินค้าในส่วนงานทางธุรกิจเดียว และดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิได้มีการ
เสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
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ตล�ดและภ�วะก�รแข่งขัน
(ก) นโยบ�ยและลักษณะก�รตล�ด
กลยุทธ์ในก�รแข่งขัน
บริษทัใช้กลยทุธ์การขายตรงในระบบเช่าซือ้ควบคู่ไปกบัการขาย

เงินสด ทั้งนี้การขายแบบเช่าซื้อดำาเนินไปภายใต้การควบคุมที่รัดกุมโดย

สมำ่าเสมอเพื่อให้มีหนี้เสียน้อยที่สุด สินค้าที่บริษัทจำาหน่ายเป็นสินค้าที่มี

คุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆ ราคา

จำาหน่ายเงินสดของสินค้าใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้ออื่น โดยกลุ่มลูกค้าของ

บรษิทัเป็นลูกค้าในกลุ่มประชาชนตามต่างจงัหวดั โดยบรษิทัได้แบ่งระบบ

การขายของบริษัทออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายผ่านเครือข่าย

พนักงานขายของซิงเกอร์ 

2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตัวแทนจำาหน่าย ตลอดจน

ช่องทางการขายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่น ลาว และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales 

โดยเน้นสินค้าจักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สินค้า

กลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ไวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขนาดเล็กภายในบ้าน

ทางด้านกลยทุธ์สำาหรบัผลติภณัฑ์ในกลุม่สนิค้าหลกั เช่น เครือ่ง

ใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทตูเ้ยน็ และโทรทัศน์ 

ซึ่งมีอัตราการครอบครองสูง และตลาดมีอัตราการเติบโตน้อย บริษัทได้

ใช้กลยุทธ์ในการเทิร์นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ เพื่อขยาย

ตลาด และเพิม่ยอดการขายให้สงูขึน้ ซึง่กลยทุธ์นีบ้รษิทัยงัได้ครอบคลมุ

ไปถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกด้วยเช่น เครื่องซักผ้า ตู้แช่ 

ตู้แช่แข็ง ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ีบริษัทยังได้นำาสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์ เช่น ร้านโชห่วย 

ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพัก อพาร์ทเมนท์ให้มากขึ้น

อกีด้วย เช่น ตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท์มือถอืออนไลน์ ตูเ้ตมินำา้มันหยอดเหรยีญ 

และเครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการ

แข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ปัจจุบันบริษัท มียอดจำาหน่ายสะสมตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือได้

มากกว่า 50,000 เครื่อง บริษัทได้สร้างระบบ Server ขึ้นมาเพื่อบริหาร

จดัการการเตมิเงนิผ่านเครอืข่ายตูเ้ตมิเงนิของซงิเกอร์ บรษิทัเป็นตวัแทน

จำาหน่ายแอร์ไทม์ (Air time) ให้กับเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ทั้ง 3 ราย คือ AIS, Dtac และ Truemove-H ซึ่งสามารถสร้างรายได้

เพิ่มเติมและเป็นฐานรายได้ใหม่ของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ด้�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย 
บริษัทขายสินค้าผ่านร้านสาขาของบริษัท ซึ่งมีจำานวนกว่า 190 

สาขาทั่วประเทศ มีเครือข่ายพนักงานขายกว่า 10,000 คน บริษัท

มีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็น

อย่างดี ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้เป็นกำาลังสำาคัญในการขยายตลาดของ

บริษัท ประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดย

บริษัทให้เช่าซื้อผ่านบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ซึ่ง บมจ.ซิงเกอร์

ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

สำาหรับการควบคุมคุณภาพของบัญชีเช่าซื้อ บริษัท เอสจี 

แคปปิตอล จำากัด มีการตรวจสอบท้ังก่อน และภายหลังการขาย โดย

จัดให้มีศูนย์พิจารณาสินเช่ือ (Credit Control Office) เพ่ือตรวจสอบ 

และอนุมัติสินเช่ือลูกค้าก่อนการขาย ท้ังน้ีการพิจารณาสินเช่ือลูกค้านั้น

จะพิจารณาท้ังจากฐานข้อมูลภายในบริษัท และตรวจสอบกับบริษัท

ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (National Credit Bureau) และการ

ตรวจสอบภายหลังการขายน้ันผู้ตรวจสอบบัญชี (Account Checker) 

จะทำาหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเช่าซื้อและข้อมูล

สินเชื่อว่าถูกต้องตามที่ ได้อนุมัติ ไปหรือไม่ โดยการไปตรวจเยี่ยม

ผู้เช่าซ้ือถึงบ้านทุกบัญชี ปัจจุบันบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีกว่า 100 คน 

รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีเช่าซื้อทั่วประเทศ ภายใต้การควบคุมและ

ตรวจสอบของฝ่ายสินเช่ือ

แนวโน้มอุตส�หกรรมและภ�วะก�รแข่งขัน
แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2562 คาดยังคงเติบโตต่อ

เนื่องจากปี 2561 แม้จะชะลอตัวเล็กน้อย โดยคาด GDP เติบโตเฉลี่ย 

3.7% - 4.0% (อ้างอิงจากบทความเผยแพร่ของสถาบันการเงินและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย) ข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการ

ค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาท่ียังไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน และอยู่ใน

ช่วงของการเจรจาระหว่าง 2 ประเทศในการทำาข้อตกลงร่วมกนัเพือ่หยดุ

ทำาสงครามการค้าชั่วคราว และการที่อังกฤษเตรียมที่จะเจรจาขอถอน

ตัวออกจากสหภาพยุโรป เป็น 2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ

โลก และเป็นอีกหน่ึงตัวช้ีวัดสำาคัญท่ีจะสามารถกำาหนดทิศทางสภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 นอกจากน้ีปัจจัยสนับสนุนการ

เติบโตหลกัมาจากภาคการท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตัวต่อเนือ่ง การลงทนุของภาค

เอกชนที่เริ่มขยายตัวจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนและโครงสร้างพื้น

ฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ที่ยังดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติ อย่างไร

ก็ตาม ด้วยภาคการส่งออกท่ีคาดว่ายังชะลอตวัจากผลกระทบของสงคราม

การค้าที่ยังคงยืดเยื้อและยังคงความไม่แน่นอนสูง อาจส่งผลกระทบต่อ

การเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยท่ีต้องระวังจาก

ความคาดหวังต่อการเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนของนโยบาย

การลงทุนโครงการ Mega-project ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ห้าสายและ

โครงการ EEC

สำาหรับการบริโภคภาคเอกชนและภาคครัวเรือน ยังคงคาด

การณ์เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามอัตราการว่างงานในระดับตำ่า 

การกระจุกตัวและการฟื้นตัวของรายได้ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย



33รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

ของภาครัฐที่ยังต้องจับตา แนวโน้มต้นทุนทางการเงินที่สูงข้ึน จากการ

คาดการณ์การปรบัเพิม่ของอตัราดอกเบีย้นโยบายจาก 1.75% ในปี 2561 

มาอยู่ที่ 2.0% ในปี 2562 และภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 

เช่นเดยีวกับการบริโภคของกลุม่เกษตรกร ทีค่าดการณ์รายได้ยังไม่ฟ้ืนตัว

เต็มที่จากความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร 

ถึงแม้การคาดการณ์ชะลอตวัของการบริโภคภาคเอกชนและภาค

ครัวเรือน บริษัทยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียน

รถเป็นประกันและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยจากประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการกำากับดูแลสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

ได้มกีารขยายขอบเขตของสนิเชือ่ส่วนบคุคล และกำาหนดเพดานดอกเบีย้ 

ค่าปรับ ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภาย

ใต้การกำากับจากผู้บริโภค โดยรวมกันแล้วไม่เกินกว่าร้อยละ 28 ต่อปี 

(effective rate) 

จากแนวโน ้มและปัจจัยภายนอกที่มีผลต ่อภาพรวมการ

ดำาเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทยังคงมีศักยภาพพร้อมต่อการ

แข่งขันและการเติบโต จากการกระจายฐานลูกค้าจากภาคครัวเรือนสู่

ภาคเอกชนมากขึ้น การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อที่ไม่จำาเพาะเพียงสิน

เชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเชิงพาณิชย์ แต่ครอบคลุมถึง

สนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนัและสนิเชือ่ส่วนบคุคล การกระจายตวั

ของสาขาหลกัและสาขาย่อยครอบคลมุในระดบัชมุชน ทำาให้บรษิทัยงัคง

มคีวามได้เปรียบในด้านการตดิตามและการเข้าถงึฐานลกูค้า ประกอบกบั

ระบบการตรวจสอบ การประเมินลูกค้า และการอนุมัติสินเชื่อที่มีความ

เข้มงวดมากขึ้น

แนวโน้มเงินเฟ้อปี 2562 สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้า คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2% ภายใต้กรอบ 0.7-1.7% ภายใต้

สมมติฐานจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.5-4.5% นำ้ามันดิบดูไบ 

70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน 32.5-33.5 บาท

ต่อเหรียญสหรัฐ โดยเงินเฟ้อไตรมาสแรก น่าจะอยู่ที่ 0.86% ไตรมาส 2 

อยู่ที่ 0.98% ไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.27% และไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.81%

ธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้�
ในธรุกิจแบบเช่าซือ้มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู ่2 กลุม่หลกัๆ 

ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกค้า และลักษณะที่ต่างกัน

กลุ่มแรกมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ.

อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส (กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์) และ บมจ. อิออน 

ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายนั้น นอกเหนือ

จากการให้บริการธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วยังมีบริการสินเชื่อ

เช่าซื้อสินค้าอีกหลายประเภท เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้สำานักงาน 

เฟอร์นิเจอร์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เป็นต้น แต่มีรูปแบบการ

ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อโดยผ่านร้านค้าตัวแทน

กลุ่มที่สองซึ่งจะมุ่งเน้นในด้านสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 

และสินค้าจำาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปัจจุบันคงมีเพียง บมจ. 

ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่าน้ันที่ยังดำาเนินธุรกิจการขาย

ตรงแบบเช่าซื้อผ่านทางร้านสาขา และ พนักงานขายของบริษัทเอง 

จากการท่ีเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอนัได้แก่ โทรทัศน์ และตูเ้ยน็ 

ซึง่ถอืเป็นสนิค้าท่ีมีสดัส่วนการครอบครองท่ีสงู จึงทำาให้การเพิม่ยอดขาย

เป็นไปได้ยาก แต่ผู้บริหารของบริษัทกลับมองว่าสามารถที่จะเพิ่มยอด

ขายได้ด้วยการนำาหลักการตลาดของสินค้าทดแทน (Replacement 

Market) โดยอาศัยกลยุทธ์แลกซื้อ (Trade-in) สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้านของลกูค้าทกุชนดิทกุยีห้่อมาแลกกบัสนิค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าใหม่

ของซิงเกอร์พร้อมกับเง่ือนไขรับส่วนลดระหว่าง 1,000 - 3,000 บาท 

พร้อมทั้งการผ่อนสบายๆ และการบริการอย่างยอดเยี่ยมกับร้านสาขา

ซิงเกอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการขยาย

ตลาดของสินค้าทุกชนิดที่บริษัทจัดจำาหน่าย

จักรเย็บผ้�
สินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ผลิตใช้ในชีวิตประจำาวัน 

อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเท้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 

ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ใช้จกัรเยบ็ผ้าในการผลติทัง้สิน้ จักรเยบ็ผ้าจงึเป็นสนิค้า

ที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ทัง้ในรปูของธรุกจิขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาด

ย่อม รวมถึง จักรเย็บผ้าทั่วไปที่สำาหรับใช้ภายในบ้าน ตลาดของจักรเย็บ

ผ้าสามารถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ้า

อุตสาหกรรมที่นำามาใช้ตัดเย็บเคร่ืองอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสาหกรรม 

และจักรเย็บผ้าธรรมดาที่นำามาใช้ตัดเย็บภายในครัวเรือน สำาหรับยี่ห้อ

ท่ีวางจำาหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาดจักรเย็บผ้าในประเทศไทย ได้แก่ 

ซิงเกอร์ จาโนเม่ เอลวิร่า บราเดอร์ และจูกิ ทั้งยังมีจักรเย็บผ้าราคาถูก

ทีน่ำาเข้าจากประเทศจนีอกีหลากหลายยีห้่อทีเ่ข้ามาแข่งขนักนัในธรุกจินี้  

เนื่องจากจักรเย็บผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คงทน และมีอายุการใช้

งานยาวนานพอสมควร ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับการใช้งานท่ีเหมาะสมกับจักร

เย็บผ้าแต่ละประเภทด้วย ปัจจุบันตลาดมีความต้องการซื้อจักรเย็บผ้า

มากขึ้นเน่ืองด้วยการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเป็นจักรเย็บผ้า

คอมพวิเตอร์ ท่ีมรีปูลกัษณ์สวยงาม ทันสมยั กะทัดรดั ใช้งานง่าย สามารถ

ประดษิฐ์งานได้หลากหลายเหมาะกบัยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไปทีก่ำาลงันยิมงาน

ประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว DIY (Do It Yourself)

ก�รเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่สำ�คัญ
ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ท่ีดำาเนินธุรกิจทางด้านการเงิน

ให้กับผู้บริโภค (Consumer Finance) ท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) 

โดยทีม่บีรษิทัทีด่ำาเนินธรุกจิทางด้านบตัรเครดติ (Credit Card) อนัได้แก่ 

บรษิทั อเมรกินัเอก็เพรส (ไทย) จำากดั, บรษิทั บตัรกรงุศรอียธุยา จำากดั, 

บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน), บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิส

เซส จำากัด, บริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ ส่วนบริษัทดำาเนินธุรกิจ 

Non-bank อันได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำากัด 



34 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

(มหาชน) (AEONTS), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด 

(Krungsri First Choice) (KFC) และบรษิทั อซีี ่บาย จำากดั (มหาชน) 

(Easy Buy) ซึ่งมุ่งเน้นในการทำาธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล 

(Personal Loan) และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

(SINGER) ทีมุ่ง่เน้นเฉพาะธรุกจิเช่าซือ้ที่ได้ดำาเนนิธรุกจิมาตลอดระยะ

เวลากว่า 130 ปี 

บริษัทที่เป็น Non-bank ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 

2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของตนเอง ดังเช่น AEONTS, EASY 

BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเน้นธุรกิจทางขายแบบ

เช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loans) กับลูกค้าที่มีประวัติดี 

และมีรายได้ประจำาไม่น้อยกว่า 4,000 บาท ในขณะที่ SINGER จะ

มุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ

การเกษตรอันถือเป็นกลุ่มฐานราก บริษัทเหล่านี้ดำาเนินธุรกิจแบบขาย

ตรงซึ่งนำาต้นทุนทางการเงินพร้อมค่าใช้จ่ายของการให้บริการก่อนและ

หลังการขายมารวมอยู่ในอัตราที่คิดกับลูกค้า

การแข่งขันของบริษัทในกลุ่มเหล่านี้จะแตกต่างกันโดยท่ีบริษัท

ในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY BUY) จะแข่งขันกันใน

เรื่องของความรวดเร็วในการอนุมัติเครดิต และอัตราดอกเบี้ย บริษัท

ที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นเกษตรกรในชนบทจะแข่งกันในเร่ืองของการรักษา

ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น และการเสนอบริการที่ดีทั้ง

ก่อนการขาย และหลังการขาย ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการการขายตรงที่

ให้กับลูกค้าก็จะต้องคำานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าโดยการนำาเสนอบริการ 

และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือก�รบริก�ร
การจัดหาผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า หลังกลางปี 2545 บริษัทได้

เปลี่ยนวิธีการสั่งซื้อ จากเดิมบริษัทใช้วิธีการสั่งซื้อจักรเย็บผ้าจากบริษัท 

อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มาเป็นการสั่งซื้อจักรเย็บผ้า

สำาเร็จรูปโดยตรงจากต่างประเทศแทน เนื่องจากต้นทุนของการนำาเข้า

ผลติภณัฑ์จกัรเยบ็ผ้าสำาเรจ็รปูตำา่กว่าต้นทนุการผลติและประกอบภายใน

ประเทศ สินค้าที่บริษัทซื้อจากผู้ผลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณ

ร้อยละ 3 ของสินค้าที่ซื้อทั้งหมด

ในส่วนของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตใน

ประเทศในลกัษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer) 

กล่าวคือ ผูผ้ลิตจะผลติสนิค้าภายใต้เครือ่งหมาย “ซงิเกอร์” ให้แก่บรษิทั

โดยผู้ผลิตหลักซึ่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่บริษัทได้แก่:-

1. บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค จำากัด (มหาชน) สินค้าที่ผลิต 

ได้แก่ ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ

2. บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) 

จำากัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้แช่ไวน์

3. บริษัท ลัคกี้เฟลม จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ เตาแก๊ส

4. บริษัท เอดีที ออนไลน์ จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมเงิน

โทรศัพท์มือถือออนไลน์และตู้เติมนำ้ามันหยอดเหรียญ

5. บริษัท ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์เชียล จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ 

เครือ่งทำานำา้หวานเกรด็หมิะ, เครือ่งทำานำา้แขง็ และเครือ่งทำา

ไอศครีม

6. บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำากัด สินค้าที่

ผลิตได้แก่ ตู้แช่แข็งและตู้แช่เครื่องดื่ม

7. บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด สินค้าท่ีผลิตได้แก่ 

เครื่องกรองนำ้า

8. บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำากัด สินค้าท่ีผลิตได้แก่ 

หม้อหุ้งข้าว, หม้ออบลมร้อน และพัดลม

9. บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้เติมเงิน

โทรศัพท์มือถือออนไลน์

นอกจากสินค้าที่ขายภายใต้เครื่องหมายการค้า ซิงเกอร์ แล้ว

บรษัิทยงัได้ร่วมมอืกบับรษิทั เจมาร์ท จำากดั (มหาชน) ในการจดัจำาหน่าย

โทรศพัท์เคลือ่นทีห่ลากหลายยีห้่อ หลากหลายรุน่ ซึง่ทำาให้สามารถขยาย

กลุ่มฐานลูกค้าของบริษัทเข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้นด้วย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการประหยัดพลังงาน การ

รักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี

ประสทิธภิาพสงูสดุ บรษัิทได้พฒันาอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าแบบประหยดั

อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ถอืเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างหนึง่ ดังนัน้สนิค้า

ที่บริษัทจำาหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น 

ตู้เย็นของซงิเกอร์ได้พฒันาอกีขัน้โดยใช้นำา้ยาทำาความเยน็ที่ไม่ทำาลายสิง่

แวดล้อม และไม่ทำาลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร 

“C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการทำาลายโอโซนเป็นศูนย์ 

เนื่องจากบริษัทไม่มีโรงานผลิตสินค้า แต่ใช้วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ด้วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) จาก

โรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้า

จากผูผ้ลติที่ไม่มคีณุภาพ โดยบรษัิทมหีน่วยงานตรวจสอบคณุภาพสนิค้า 

(Quality Assurance) เพือ่คดักรองสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และบรษัิท

มนีโยบายเลอืกโรงงานที่ให้ความสำาคญัในเรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

และในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ทางบริษัทมีความต้ังมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
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ภ�พรวมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท
เพื่อเป็นการตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและ

ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้มีการกำาหนดหลักการ

และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุง

กระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความ

พร้อมในการรองรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคต ทัง้นีห้ลกัการและ

กระบวนการบริหารความเสีย่ง พร้อมประเภทความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

และส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

• หลักก�รในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่  

การบริหารความเส่ียงด้านบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อ การบริหารความเสี่ยง 

ด้านตลาด การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยง 

ด้านปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร และการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อันได้แก่ นำ้าท่วม 

แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น โดยบริษัทยึดหลักการในการบริหาร

ความเสี่ยง ดังนี้ 

• การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของ

หน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยธุรกิจ 

ซึ่งดำาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรับผิด

ชอบต่อการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเน่ือง  

เพื่อให้ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีความเหมาะสม

กับอัตราผลตอบแทนที่กำาหนดภายใต้ระดับความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ ขณะที่หน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีหน้าท่ีสนับสนุน

การปฏิบัติงานให้แก่หน่วยธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ร่วมกันนั้น จะรับผิดชอบการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

การซึ่งเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ

• การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงโดย

หน่วยงานที่เป็นเอกเทศ โดยมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารความ

เส่ียงองค์กรซึง่ความเป็นอสิระในการทำางานโดยรายงานตรง

ต่อกรรมการตรวจสอบ และมีการจัดตั้งทีม Risk Owner 

ซ่ึงเป็นผู้ทำาหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการให้ความเห็น

เกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระและ

เชื่อถือได้ รวมทั้งการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายใต้ระดับ

ที่ยอมรับได้

• การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จะทำาหน้าที่

กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ภายใต้แนวทางท่ี

คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

• การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภทที่

เกดิขึน้จากการด�าเนนิธุรกรรม โดยการบริหารความเสีย่ง

ควรคำานึงถึงการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทซ่ึงเกิดขึ้นใน

การดำาเนินธุรกรรม อีกทั้งยังจะต้องครอบคลุมถึงทุกระดับ

งานภายในองค์กร

• การวัดผลงานโดยปรับความเส่ียงของหน่วยธุรกิจ โดย

หน่วยงานธุรกจิได้มีการแต่งต้ัง Risk Owner ซึง่จะเป็นผู้

ประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนงานตาม

ประสทิธภิาพของการทำางานทีป่รบัหลงัจากได้รบัการประเมิน

ความเสีย่งแล้ว รวมถงึการบรหิารจดัการความเสีย่งนัน้ๆ

• กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
เพือ่ให้การบริหารความเสีย่งของบริษทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 

บริษัทจึงมีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนหลัก

ต่างๆ ดังนี้

• การระบุความเส่ียง เป็นขั้นตอนท่ีจะมีการบ่งชี้ถึงความ

เสี่ยง ทั้งในแง่ของประเภทความเสี่ยง สาเหตุ และปัจจัยที่

เกีย่วข้องกบัความเสีย่งทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายใน และภายนอก 

ตลอดจนมีการพิจารณา คาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัท

กำาลังประสบอยู่ หรือความเส่ียงใหม่ท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้น

ในอนาคต

• การประเมนิความเสีย่ง เป็นขัน้ตอนทีจ่ะมกีารนำาเครือ่งมือ 

และวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ประเมินความเสี่ยง ซึ่ง

กระบวนการดงักล่าวจะต้องได้รบัการตรวจสอบ อนมัุติ และ

ทบทวนภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

• การตดิตามและควบคุมความเสีย่ง เป็นขัน้ตอนทีจ่ะมีการ

ติดตาม และควบคุมการดำาเนินการตามนโยบายความเสี่ยง 

ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง และขอบเขตของ

ความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง และ

ระดบัความเสีย่งที่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัโดย

มกีารตดิตามและควบคมุความเสีย่งดงักล่าวอย่างสมำา่เสมอ

และต่อเนื่อง

• การรายงานความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการรายงานความ

เสีย่งประเภทต่างๆ อย่างครอบคลมุ ซึง่จะต้องมคีวามเหมาะ

สมและเพียงพอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

ปัจจัยความเสี่ยง
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ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุน

ให้หน่วยธุรกิจสามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง กระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงที่ดี ยังได้รับการออกแบบให้คำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดล้อม ทั้งที่เป็นสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตด้วย

คว�มเสีย่งต่อก�รดำ�เนินธรุกิจของบริษทั/ กลุ่มบรษิทั 
ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

1. คว�มเสี่ยงในด้�นก�รตล�ดและก�รข�ย
สินค้�เครื่องใช้ไฟฟ้� เนื่องจากมีการแข่งขันในธุรกิจที่มี

แนวโน้มสูงขึ้นจากการเปิดการค้าเสรี (AEC) ส่งผลให้ข้อจำากัดเรื่อง

ภาษีนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก ทำาให้ผู้ประกอบการ

จากต่างประเทศเข้าสู่การตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าง่ายขึ้นประกอบกับช่อง

ทางการขายขยายมากขึ้น มีรูปแบบการขายสินค้าแบบออนไลน์ ปัจจัย

ดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจจัดจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

สูงข้ึน ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดยผ่านช่อง

ทางการขายแบบออนไลน์ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับยอดขายของบริษัท 

ดงันัน้บริษทัจงึได้พัฒนาช่องทางการขายเป็นแบบ Farmer Model และ 

Franchise เพือ่ให้ตวัแทนฝ่ายขายสามารถรกัษาสมัพันธภาพกบัลูกค้าได้

อย่างต่อเนื่องและขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น

ธุรกิจสินเชื่อรถทำ�เงิน
คือธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งมีการแข่งขันอย่างรุนแรงและ

มีแนวโน้มจะมีผู้ให้บริการในตลาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีให้

ผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการรายใดจะมีกลยุทธ์ในการดึงดูด

ลกูค้ามากกว่ากัน เช่นอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการผ่อนชำาระ และบรกิาร

ที่รวดเร็ว เป็นต้น แต่ด้วยนโยบายของบริษัทในธุรกิจรถทำาเงิน คือ การ

เป็นท่ีหน่ึงในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการบริการสินเชื่อที่

ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง จึงได้มีการกำาหนดกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย และกำาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการลูกค้าโดยเน้นเรื่องความรวดเร็ว และบริการจึงทำาให้บริษัท

สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างข้ึน ประกอบกับมีระบบการทำางานและ

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยตรง 

ธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องจักร (Captive Finance)
คือบริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรแก่ลูกค้าผู้ซ้ือเครื่องจักร

กับผู้ผลิตและผู้นำาเข้า (Dealer) โดยบริษัทได้สร้างทีมงานขายท่ีมี

ประสบการณ์และความชำานาญในธุรกิจนี้เพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

และกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับ

ผู้นำาเข้าเครื่องจักร โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขหลัก

ในการรับซื้อเครื่องจักรคืน

2. คว�มเสี่ยงด้�นบัญชีลูกหนี้เช่�ซื้อ
เน่ืองจากบัญชีลูกหน้ีเช่าซื้อถือเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนิน

ธุรกจิ จึงได้มกีารบรหิารจัดการพอร์ตลกูหนี้โดยแยกเป็นแต่ละผลติภณัฑ์

เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มลูก

หน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.สินเช่ือรถทำา

เงิน 3.สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร จากฐานข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4/2561 

พอร์ตลูกหนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

กำาหนดไว้ คอืกลุม่ลกูหน้ีของบรษัิท ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

คือ 55% ขณะท่ีกลุ่มลูกหน้ีบริษัทลูกต้ังเป้าไว้เพียง 45% โดยสินเชื่อ

รถทำาเงินมีสัดส่วนเป็นอันดับหนึ่งในจำานวนพอร์ตลูกหนี้ท้ังหมดคือ 

39% อันดับที่สองคือ ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 48% และสุดท้าย

คือเช่าซื้อเครื่องจักรซึ่งมี 13% ดังนั้น บริษัทจึงได้กำาหนดมาตรการ

ต่างๆ ในการกำากบัดแูลบญัชลีกูหนีอ้ย่างเข้มงวด ตัง้แต่ขัน้ตอนของการ

พจิารณาความน่าเชือ่ถอื (Credit Scoring) การตดิตาม การประเมนิผล 

ตลอดจนการฟ้องร้อง การดำาเนนิคดีตามกฎหมายในกรณผิีดนดัชำาระหนี้ 

บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานท่ีมีความชำานาญนาญเฉพาะทางในการบริหาร

บัญชีที่มีการค้างชำาระ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการบริหาร

หน้ีท่ีมีปัญหา โดยพิจารณาเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรับชำาระหนี้ โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ เพื่อลดความสูญเสียให้

น้อยท่ีสุด นอกจากน้ีหน่วยงานยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำาเนินการ

ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ในด้านการกำากับดูแล บริษัทยังคงเน้นให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance) ที่เริ่มนำามาใช้ตั้งแต่

ปี 2553 อยู่อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทมีมูลค่าความเสียหายจากการกระทำาทุจริต

ที่พบลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเนื่องมาจากมาตรการการตรวจสอบอย่าง

เข้มข้น และในปี 2562 บริษัทจะประเมินในเรื่องของการประกันภัย

จากการทุจริตภายในองค์กร ว่าการกระทำาทุจริตที่ลดลงเกิดจากการ

ควบคุมของบริษัท เมื่อนำาไปเปรียบเทียบกับการทำาประกันเพื่อนำาเสนอ

กับผู้บริหารต่อไป 

3. คว�มเสี่ยงในด้�นผลิตภัณฑ์ หรือ บริก�ร
สินค้�เครื่องใช้ไฟฟ้� สินค้าส่วนใหญ่ท่ีบริษัทจำาหน่ายมาจาก

การจ้างผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่ง

ต้องอาศัยผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และความชำานาญในการผลิต และมี

การบริหารจัดการเรื่องการขออนุญาตจากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรม (สมอ) โดยบริษัทได้ให้มีการติดต่อกับผู้ผลิตหลายรายไม่

เจาะจงเฉพาะรายใดรายหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้การผลิตของ

บรษิทัถกูผกูขาดโดยผู้ผลิตรายใดรายหนึง่เท่านัน้ อกีทัง้ทำาให้เกดิอำานาจ

ต่อรองในการสัง่ซือ้สนิค้าเพือ่ให้ได้ต้นทนุทีเ่หมาะสมในการดำาเนนิธรุกจิ 
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จงึได้กำาหนดกระบวนการ และเกณฑ์ในการคดัเลอืกผูผ้ลติเพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าผู้ผลิตมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงพิจารณาในปัจจัยเรื่องความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยซีึง่อาจกระทบในเรือ่งความทนัสมัยของผลติภณัฑ์

ด้วย นอกจากน้ีบริษัทมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างสมำ่าเสมอเพ่ือให้

มัน่ใจว่าหากในกรณทีีม่กีารเคล่ือนไหวสนิค้าช้าและสนิค้านัน้อาจไม่เป็นที่

นิยมในตลาดแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้า

เช่น จัดโปรโมชั่นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินอื่นๆ เช่น รถทำ�เงิน, เช่�ซ้ือ
เครื่องจักรใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินที่

บริษัทพัฒนาขึ้นนั้นได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์กการดำาเนินการของรัฐบาล 

และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการจัดการอย่างเหมาะสม จึง

กำาหนดให้มีขั้นตอนการขออนุมัติในเร่ืองการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการ

จากผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนการขายหรือให้บริการ 

มีการขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพิ่มเติมเพื่อประกอบ

การตัดสินใจของผู้บริหารหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมาย 

เช่น การขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

4. คว�มเสี่ยงท�งด้�นสภ�พคล่องท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัท
ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความ

ต้องการภายในระยะเวลาที่กำาหนด ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษทัได้ หรือสามารถจดัหาเงนิทนุได้แต่ด้วยต้นทุนทีส่งูกอ็าจส่งผลกระ

ทบต่อรายได้และเงินทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากปัจจัยทั้ง

ภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์ 

และหน้้ีสิน และการสำารองสนิทรพัย์สภาพคล่องเพือ่นำามาใช้รองรบัความ

ต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาด อัตรา

ดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้น และความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นหลัก บริษัทจึง

ได้เพิ่มช่องทางการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ นอกเหนือจากการกู้เงิน

กับสถาบันการเงิน

นอกจากนีย้งัมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ทัง้

ในด้านการกู้เงินและการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากดอกเบี้ยรายรับกำาหนด

เป็นอัตราคงที่ แต่ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากมี

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้กจ็ะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างระหว่าง

อัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจ่าย 

สำาหรับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศจะกระทบการดำาเนินงานของบริษัทในด้านของการนำาเข้าสินค้า

จากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของ

บริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตใน

ประเทศเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีผลกระทบเล็กน้อยกับต้นทุนของสินค้าท่ี

นำาเข้าเพียงบางรายการ อาทิ อุปกรณ์จักรเย็บผ้า อย่างไรก็ตามบริษัท

สามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้จากการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับ

ต้นทุน ประกอบกับการลดอัตราภาษีนำาเข้าของอุปกรณ์จักรเย็บผ้าจาก

ประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการค้าเสรี (Free Trade 

Agreement- FTA) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีอัตราภาษีอากรนำาเข้าที่ร้อยละ 0

5. คว�มเส่ียงเก่ียวกับก�รปฎิบัติต�มกฎเกณฑ์ก�รดำ�เนินก�ร
ของรัฐบ�ล

สืบเน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยมแีนวทางในการออกเกณฑ์

ในการกำากับดูแลสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้

ภายในไตรมาสแรกของปี 2562 อาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิ “รถทำาเงนิ” 

ทีจ่ะต้องดำาเนนิการขอใบอนญุาตประกอบธรุกจิให้เสรจ็สิน้ภายในกำาหนด 

ซึง่ ณ ปัจจบุนับรษิทัได้เริม่ดำาเนนิการขัน้ตอนในการขออนญุาตโดยการ

จ้างทีป่รกึษากฎหมายทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดำาเนนิการขออนญุาตดงั

กล่าว ขณะเดียวกนับรษิทัได้เริม่กำาหนดขัน้ตอนการทำางานในด้านต่างๆ

เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการเรือ่ง Market Conduct ตามร่างกฎเกณฑ์

ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศเพ่ือเตรียมความพร้อมว่าจะ

สามารถปฎิบติัได้ถูกต้องตามกฎหมายได้เหมาะสมทันทีท่ีได้รับใบอนญุาต

ความเสีย่งจากการโดนลกูค้าฟ้องดำาเนนิคด ีบรษิทัได้ปฎบิติัตาม

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค และกฎหมายแพ่งและพาณชิย์อย่างเหมาะสม 

เช่นเรื่องสัญญา การคิดอัตราดอกเบี้ย การคิดเบี้ยปรับ การยึดทรัพย์ 

นอกจากนียั้งได้วางเกณฑ์การอนมุติัสนิเชือ่อย่างเหมาะสม เริม่ตัง้แต่การ

ประเมินความเส่ียงของลกูค้าในด้านความสามารถในการชำาระเงนิ รวมถึง

ผูค้ำา้ประกนัเพือ่ลดโอกาสการผดินดัชำาระหนี ้รวมถงึขัน้ตอนการตดิตาม

หน้ี การยึดหลักประกันที่มีความเป็นธรรมสอดคล้องตามข้อกฎหมาย 

บริษัทจึงเชื่อว่าโอกาสที่จะถูกลูกค้าฟ้องร้องนั้นน้อยมาก

สำาหรบัธุรกจิตู้เติมนำา้มนัหยอดเหรยีญน้ัน บรษิทักจ็ะต้องปฏบิตัิ

ตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอันได้แก่ กฏหมายชั่งตวงวัดที่จะ

ต้องได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการจ่ายนำ้ามันให้ได้ตามมาตรฐานตาม

ที่กำาหนดจากโรงงานผู้ผลิตก่อนออกจำาหน่าย และจะต้องให้มีการตรวจ

สอบเป็นประจำาทุกสองปีหลังจากท่ีได้ใช้งานไปแล้ว พร้อมกับจะต้อง

ปฏิบัติตามกฏระเบียบของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเข้ามาควบคุมมาตรฐาน

ความปลอดภยัของตู้เตมินำา้มนัหยอดเหรยีญให้ได้มาตรฐานตามทีก่ำาหนด 

ซึ่งในเรื่องเหล่านี้บริษัทได้มีการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่

เกีย่วข้องเพือ่ปฏบิตัติามกฏระเบยีบดงักล่าวให้ถกูต้อง หากมจุีดใดทีต้่อง

แก้ไขก็จัดให้มีการดำาเนินงานแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึ้นกับการผิดกฏระเบียบดังกล่าว

6. คว�มเสี่ยงด้�นหลักประกันธุรกิจ
ความเส่ียงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความ

เสียหาย เนื่องจากหลักประกันเป็นหลักทรัพย์สำาหรับสินเช่ือรถทำาเงิน 
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และสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ หากในกรณีที่หลักประกันสูญหาย 

ไม่สามารถติดตามได้ หรือได้รับความเสียหายจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ดงันัน้บริษัทจงึได้มมีาตรการการลดความเสีย่งโดยการจดัให้มีห้องมัน่คง

เพื่อเก็บเอกสารสำาคัญ มีการควบคุม และให้มีการทำาประกันภัย 

ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ 

บริษัทได้กำาหนดนโยบายการปล่อยสินเชื่อโดยให้มีผู้คำ้าประกัน มีการ

ทำาความรู้จักลูกค้า Know Your Customer (KYC) รวมถึงนโยบาย

การติดตามทวงถามหนี้อย่างใกล้ชิดและทันเวลา 

7. คว�มเสี่ยงด้�นคว�มต่อเน่ืองในก�รดำ�เนินธุรกิจ (Business 
Continuity Plan)

จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ การ

ชุมนุมทางการเมือง และที่เกิดขึ้นล่าสุดคือพายุปาบึก ซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบ หากภัยน้ันเกิดขึ้นที่สำานักงานกลางหรือสาขาจนทำาให้เกิด

การชะงักของการดำาเนินธุรกิจ นอกจากการ Back up data ทุกวันแล้ว 

บรษิทัมกีารกำาหนดแผนการเพ่ือบรหิารจดัการในภาวะฉกุเฉนิเพ่ือให้การ

ดำาเนนิธรุกจิได้รับผลกระทบน้อยทีส่ดุและสามารถกลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. คว�มเสี่ยงจ�กทรัพย�กรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งของความ

สำาเร็จของบริษัท และเป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำาเนินงาน

ของบริษัทได้ เช่น การเกษียณอายุ การลาออก เป็นต้น ที่อาจจะมีผล

ที่ทำาให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญกับ

พนักงานทุกคน และดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนักงานทุกคนเสมือน

หนึง่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกนั พร้อมสนับสนุนให้ทำางานตามตำาแหน่ง

ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความสามารถ และการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง

สมำ่าเสมอ บริษัทได้มีการตั้งสำารองกองทุนพนักงานเกษียณอายุ 

(Retirement Funds) เพือ่มิให้มีผลกระทบกบังบการเงนิเม่ือมีพนกังาน

เกษียณอายุเกิดขึ้น

คว�มเสี่ยงจ�กก�รยึดสินค้�คืน
ปกติธุรกิจเช่าซื้อมีความเสี่ยงในด้านการยึดสินค้าคืน และ

ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้การยึดสินค้าคืนนั้นเป็นความเสี่ยงต่อ

การลดลงของยอดขาย และมีผลทำาให้สินค้าคงเหลือมีจำานวนมากก็ตาม 

ในอีกด้านหน่ึงก็ถือเป็นการชดเชยต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การหยุดชำาระเงนิของลกูค้าได ้เพราะบรษิัทยังสามารถนำาสินคา้เหล่านัน้

มาจำาหน่ายในตลาดสนิค้ามอืสองเพือ่ชดเชยความเสยีหายจากการผดินดั

ชำาระหนี้ถึงแม้อาจจะมีผลขาดทุนจากการยึดคืน (Loss on reprocess) 

ระหว่างราคาสนิค้ายดึคนืทีข่ายได้กบัมลูค่าคงเหลอืในบญัชรีวมกบัต้นทนุ

ท่ีเกิดขึ้นจากการปรับสภาพสินค้าดังกล่าวให้พร้อมขายในบางกรณี แต่

การยดึสนิค้าคนืนีก้ถ็อืเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอกีรปูแบบหนึง่ของการ

บริหารธุรกิจเช่าซื้อ

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการหมายถึง ความเส่ียงเน่ืองจากความ

ผิดพลาด หรือขั้นตอนการควบคุมไม่เพียงพอในกระบวนการทำางาน 

พนกังาน ระบบงาน หรอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และเหตุการณ์หรอื

ปัจจยัภายนอก ซึง่ทำาให้ได้รบัความเสยีหายต่อรายได้หรอืบัญชเีช่าซือ้ของ

บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

• แนวท�งก�รบรหิ�รคว�มเส่ียงด้�นปฏิบตักิ�ร
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียง

พอของกระบวน การทำางาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก 

อนัเป็นผลให้เกดิความเสยีหายทัง้ทีเ่ป็นวดัมลูค่าเป็นเงินและไม่สามารถ

วัดมูลค่าเป็นเงินได้ เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการดำาเนินธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน 

ท้ังท่ีเป็นการขยายช่องทางการดำาเนินธุรกิจท่ีดำาเนินการอยู่แล้ว รวมไป 

ถึงธุรกิจใหม่ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามการ

ขยายตัวของธุรกิจ อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการให้การ

ออกผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่เพื่อประเมินความเสี่ยงขึ้นให้ม่ันใจว่า

ความเสี่ยงที่จะเกิดในการปฎิบัติงานในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการกระบวน

การการควบคมุและตรวจสอบอย่างมปีระสทิธิภาพ บรษิทัได้กำาหนดให้มี

การเขยีนคู่มอืการปฎบิติังาน (Standard Operating Procedure :SOP) 

สำาหรับแต่ละกระบวนการการปฎิบัติงาน
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ลำ�ดับที่ ชื่อ – สกุล จำ�นวนหุ้น % ของจำ�นวนหุ้นทัง้หมด

1 บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) 67,499,900 24.99

2 นายศิริศักดิ์  สนโสภณ 14,684,600 5.439

3 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 13,469,000 4.989

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 9,175,735 3.398

5 นายเชาว์  การะ 8,400,000 3.111

6 น.ส.พัขรี  โกวิทจินดาชัย 8,000,000 2.963

7 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 5,637,200 2.088

8 น.ส.กุลิสรา  การะ 5,469,500 2.026

9 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 5,400,000 2.000

10 นายอนุชา  อาวีลาสกุล 4,018,500 1.488

11 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จำากัด (มหาชน) 3,500,000 1.296

12 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) 3,500,000 1.296

13 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 3,251,600 1.204

14 นายดิเรก  ตาครุ 3,243,300 1.201

15 นายชัยรัตน์  โกวิทจินดาชัย 3,088,700 1.144

16 นายภควา  ปัตตะพงศ์ 3,009,000 1.114

17 นายกิตติ  งามมหรัตน์ 2,762,700 1.023

18 น.ส.ชาพร  บุณยนิตย์ 2,731,200 1.012

19 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำากัด 2,450,000 0.907

20 นายชาญ  เมฆเกรียงไกร 2,254,770 0.835

21 นายสันติ  โกวิทจินดาชัย 2,243,000 0.831

22 น.ส.จันทนา  จินดาพรบูรณะ 2,220,000 0.822

23 นายวสันต์  สนโสภณ 2,000,000 0.741

24 นายจิตติพร  จันทรัช 2,000,000 0.741

25 น.ส.กัลดารัตน์  พรรคประพันธ์ 1,500,000 0.556

26 นายวรุณ  สนโสภณ 1,500,000 0.556

27 นางสุญาพาณีย์  เอียงเงิน 1,433,300 0.531

28 นายภูมิชัย  ชัยวานิชกุล 1,400,000 0.519

ยอดรวม 185,842,005  68.821 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 15 มีน�คม 2562
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(บาท)

พ.ศ 2561 พ.ศ 2560 พ.ศ 2559

เงินปันผลระหว่างกาล - - -

เงินปันผลงวดสุดท้าย* - - 0.25

รวมเงินปันผลจ่าย - - 0.25

มูลค่าหุ้นละ 1 1 1

(บาท)

พ.ศ 2561 พ.ศ 2560 พ.ศ 2559

เงินปันผลระหว่างกาล - - -

เงินปันผลงวดสุดท้าย* - - 25.00

รวมเงินปันผลจ่าย - - 25.00

มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 1,000.00 1,000.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) มีนโยบายในการ

จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลัง

หักภาษีเงินได้  สำารองตามกฏหมายและสำารองอื่นๆ ในแต่ละปี ท้ังน้ี

การจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกจิ กำาไรจากการดำาเนนิงาน 

แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต

ต�ร�งก�รจ่�ยเงินผล 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้:- 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 227 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 52 ในวันที่ 26 

เมษายน 2562

หมายเหตุ 1. บรษิทัฯ จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้น จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท เมือ่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2547

 2. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อย
เนื่องจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น

เกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษัทย่อย ดังน้ันการจ่ายเงินปันผลจึงขึ้นอยู่

กับความต้องการของผู้ถือหุ้นใหญ่ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมาย

ที่กำาหนด

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 8 ในวันที่ 25 

เมษายน 2562
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ร�ยชื่อกรรมก�ร ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ก�รประชุม (ครั้ง) / ปี
ส�มัญประจำ�ปี 

ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 51

คณะกรรมก�ร
บริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทน

1. นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา * เม.ย. 60 - เม.ย. 63 1/1 4/4 - 3/3

2. นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี ** (1) เม.ย. 59 - เม.ย. 62 1/1 4/4 4/4 3/3

3. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต เม.ย. 60 - เม.ย. 63 1/1 4/4 4/4 3/3

4. นายปรีชา  ประกอบกิจ (1) เม.ย. 59 - เม.ย. 62 1/1 4/4 4/4 -

5. นายพีรนาถ  โชควัฒนา (1) เม.ย. 59 - เม.ย. 62 - 2/2 - -

6. นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน เม.ย. 58 - เม.ย. 64 1/1 4/4 - -

7. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา * เม.ย. 58 - เม.ย. 64 1/1 4/4 - -

8. นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ เม.ย. 60 - เม.ย. 63 1/1 4/4 - -

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 ** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

 (1) กรรมการผูท้ีจ่ะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในเดอืน เม.ย 62 จะมกีารเสนอชือ่เพือ่ถกูเลอืกให้กลบัเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อกีครัง้หนึง่ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ณ วันที่ 26 เม.ย 2562 นี้ 

ก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทในปี 2561

คณะกรรมก�รบริษัท
การจดัการ: โครงสร้างกรรมการบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และผู้บรหิาร

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็น

ไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ไม่มีข้อยกเว้นและเงื่อนไขใดๆ

ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีกำาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำา

ทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น บริษัทมีการ

กำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบ

จะจัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชมุให้คณะ

กรรมการล่วงหน้า กรรมการทกุท่านสามารถแสดงความเหน็ได้อย่างเป็น

อิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2561 ท่ีผ่านมาคณะ

กรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังส้ินจำานวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุม

ท่ีกำาหนดไว้ล่วงหน้าท้ังปี 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัด

ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัท

แต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่อง

ต่างๆ อย่างเพยีงพอ และบรษิทัมกีารประชมุผูถ้อืหุน้ในปี 2561 จำานวน 

1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ของ

กรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

ผู้บริห�ร
ฝ่�ยบริห�ร บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์ ผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ

นายบุญเกียรติ  ชาติอุดมเดช ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

ฝ่�ยบริห�ร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด
นางสาวอัญฑิกร  พิเชฐกร ผู้อำานวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน

* รายชื่อผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ กลต.

โครงสร้างการจัดการ
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เลข�นุก�รบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นางสาวจันทรจิรา  

ก้องท้องสมทุร์ เป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุวฒุ ิและประสบการณ์

ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบและทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่

ในการดแูลให้บริษทัมกีารปฏบัิตติามกฎหมาย และข้อกำาหนดทีเ่กีย่วข้อง

กับบริษัท และให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น บริษัทได้เล็งเห็น

ถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีเลขานกุารบรษิทัได้ผ่านการ

อบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 2, 

หลักสูตรพื้นฐานสำาหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 22 และ

หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัจดทะเบยีน 

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies 

Association) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำาหรับคุณสมบัติข ้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัท 

นำาเสนออยู่ในเอกสารแนบ 1 ส่วนเลขานุการบริษัท

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รของบริษัท 
สำ�หรับปี 2561

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ได้กำาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมกับ

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่ม 

การพิจารณาได้เปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “รายงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร โดย จะพิจารณาจาก 

ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของ

บรษิทั ประกอบกบัผลการปฏบัิตงิานตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้า

ของแต่ละฝ่ายงาน นอกจากนี้ยังมีการสำารวจ เปรียบเทียบค่าตอบแทน

ของบริษัทชั้นนำาซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกับบริษัท เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอ

กับการกำาหนดค่าตอบแทน

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2561 : บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 

ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด

รวม
ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน

(บ�ท) ตำ�แหน่ง ค่�ตอบแทน
(บ�ท)

นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา - ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

467,000
30,000

ประธานกรรมการบริษัท 82,500 579,500

นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

176,000
292,000
30,000

กรรมการบริษัท 51,500 549,500

นายพิพิธ  พิชัยศรทัต - ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

50,000

141,000
292,000

กรรมการบริษัท 51,500 534,500

นายปรีชา  ประกอบกิจ - กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

141,000
292,000

กรรมการบริษัท 51,500 484,500

นายพีรนาถ  โชควัฒนา กรรมการบริษัท 146,000 กรรมการบริษัท 25,750 171,750

นายปิยะ  พงษ์อัชฌา กรรมการบริษัท 292,000 กรรมการบริษัท 51,500 343,500

นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน กรรมการบริษัท 292,000 กรรมการบริษัท 51,500 343,500

รวมทั้งหมด 2,641,000 รวมทั้งหมด 365,750 3,006,750

หมายเหตุ - ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการ และการเป็นกรรมการบริหาร

1. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : ที่เป็นตัวเงิน
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ร�ยก�ร
พ.ศ. 2561

จำ�นวนร�ย บ�ท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัล 6 19,858,000

ร�ยก�ร
พ.ศ. 2561

จำ�นวนร�ย บ�ท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6 702,583

2. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : ในรูปแบบอื่น ๆ
ไม่มี

3. ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร : ที่เป็นตัวเงิน

4. ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร : ในรูปแบบอื่นๆ

5. ก�รถือครองหุ้นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และผู้บริห�ร

ชื่อ - สกุล

จำ�นวนหุ้น

1 มกร�คม 2561
ก�รซื้อข�ยระหว่�งปี

31 ธันว�คม 2561
ซื้อเพิ่ม จำ�หน่�ย

1. นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา - - - -

2. นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน - - - -

3. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี - - - -

4. นายปรีชา  ประกอบกิจ - - - -

5. นายพิพิธ พิชัยศรทัต - - - -

6. นายพีรนาถ โชควัฒนา 201,100 - - 201,100

7. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา - 60,000 60,000 -

8. นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ - - - -

 9. นางสาวรพีพรรณ  ขันตยาภรณ์ - - - -

10. นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ 1,860 - - 1,860

11. นายบุญเกียรติ  ชาติอุดมเดช - - - -

12 นางสาวอัญฑิกร  พิเชฐกร - - - -

โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงถอืครองหลกัทรัพย์ดงักล่าวกรรมการ 

และผู ้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพ่ือ

อำานวยความสะดวกและประสานงาน ในการจัดส่งรายงานการถือ

ครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนั้น บริษัทยังกำาหนดให้มีรายงาน

ข้อมลูการถือครองหลักทรพัย์ของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

บุคล�กร
1. บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 4,323 คน โดยเป็นพนักงานของ

บริษทัย่อย 673 คน ในปี 2561 บริษทัได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน

จำานวนทั้งสิ้น 665.03 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน

บริษัทย่อยจำานวน 190.91 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน 

ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลอืค่าครองชพี เงินโบนสั เงินส่งเสรมิการขายและ

เก็บเงิน เงินรางวัล เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนเงินสะสม

หมายเหตุ การเปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารเป็นค่าตอบแทนรวม และจำานวนผูบ้รหิารทีเ่ปิดเผยค่าตอบแทน เป็นไปตามนยิามทีป่ระกาศกำาหนด และมคีวามสอดคล้อง

กับจำานวนผู้บริหารที่เปิดเผยตาม Organization Chart ของบริษัท



44 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

ก�รบริห�รจัดก�รด้�นบุคล�กรแบ่งได้เป็น 2 ด้�น หลักๆ ดังต่อไปนี้

1. ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์ (Human Resource 
Management: HRM)

1. การออกแบบและกำาหนดหน้าทีก่ารทำางาน (Job Designing 

& Job Description) จดัทำาโครงการทบทวนและออกแบบ

ใบกำาหนดหน้าที่การทำางานทุกฝ่ายงาน

2. การวางแผนอัตรากำาลังพนักงาน ( Personnel Planning 

) จัดให้มีการทบทวนและสำารวจจำานวนพนักงานเพื่อให้ถูก

ต้องกับระบบข้อมูลพนักงานในฐานทะเบียนประวัติ ระบบ 

HRMS เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการในการ

วางแผนจัดทำาอัตรากำาลังพนักงาน

3. การสรรหาและคดัเลือกพนักงาน (Recruiting & Selecting)  

ใช ้ช ่องทางผ่านการหาพนักงานขายโดยตัวแทนขาย 

ผู ้จัดการหน่วย หรือผู้จัดการสาขา โดยบริษัทได้เพิ่ม

ช่องทางในการสรรหาโดยสือ่ประชาสมัพันธ์ทางอนิเตอร์เนต 

หนังสือสมัครงานส่วนกลางและท้องถิ่น เข้าร่วมกับกรม

จดัหางานเพ่ือคดัรายชือ่กลุม่เป้าหมาย ออกบธูงานตลาดนดั

แรงงาน การจ้างงาน การบรรจุพนักงาน และระบบข้อมูล

ทะเบยีนประวัตพินกังาน (Hiring & Employee History) 

บริษทัได้กำาหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาบคุคลทีเ่ข้ามาส

มัครงานในตำาแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

แต่ละตำาแหน่งงาน รวมถึงการตรวจสอบประวัติทางการ

เงินก่อนเข้างาน และดำาเนินการจ้างงานให้เป็นไปตาม

ระเบยีบบรษิทัโดยให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัการทำางานและ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทย

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 

บริษทัได้จดัทำาแบบประเมินผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

ทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลักการประเมินแบบ Performance 

Management : PM เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานมี

ส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามให้คำาแนะนำาระหว่าง

การทำางาน เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของแต่ะคนทีต้ั่งไว้

5. ระบบบรหิารค่าตอบแทน (Compensation Management) 

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนหลายรูปแบบเช่น เงินเดือน 

โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประจำาตำาแหน่ง ค่าคอมมิสชั่น เงิน

ส่งเสริมการขาย ตลอดจนสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง 

ๆ ซึ่งพนักงานแต่ละตำาแหน่งจะได้รับแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับบทบาทภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการ

ทบทวนเรือ่งการจ่ายสวสัดิการกลุม่พนกังานขาย โดยนำาผล

งานการขาย การเก็บเงิน เข้ามาเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่ม

พนักงาน เพื่อจัดสวัสดิการให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม

6. การลาออก และการเลิกจ้าง บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อ

บังคับการทำางานซึ่งสอดคล้องตามท่ีกฏหมายแรงงาน

กำาหนดไว้ และมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยยึดหลัก

ยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

7. สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ (Welfare & Other 

Benefits) บริษัทมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน

โดยจัดทำาและมอบของที่ระลึกกรณีทำางานกับบริษัทมาเป็น

เวลานานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจใน

การทำางานและแสดงการขอบคุณจากบริษัทท่ีได้อุทิศแรง

กายแรงใจ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน

กับบริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทได้จัดเงินช่วยเหลือด้าน

ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวให้กับพนักงาน เงินช่วยเหลือ

กุศลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต อีกท้ังยังคง

ประจำ�ปี 2561
บริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด 
(มห�ชน)

บริษัทย่อย 
บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส 

จำ�กัด

พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม/บริการภาคสนาม (คน)  3,392 143 133

พนักงานในสำานักงานกลาง (คน) 231 334 56

ผู้บริหาร (คน) 27 6 1

จำานวนพนักงานรวม (คน) 3,650 483 190

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 474.12 152.07 38.84

จำ�นวนพนักง�นและผลตอบแทน ปี 2561
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จัดสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนเงิน

ทดแทน ประกนัชวีติ ประกนัอบุตัเิหต ุเครือ่งแบบพนกังาน 

จดัให้มสีนิค้าราคาพิเศษสำาหรบัพนกังาน โครงการผ่อนชำาระ

สินค้าราคาพิเศษสำาหรบัพนกังาน มีการจดัตัง้กองทุนสำารอง

เล้ียงชีพพนักงานซิงเกอร์ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานเพื่อเป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่ง

กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยตำ่าสำาหรับสมาชิก เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อน และความจำาเป็นเร่งด่วนแก่พนักงาน 

2. ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ (Human Resource Develop-
ment : HRD)

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

1. ด้านการฝึกอบรม (Training) 

2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา (Education)

3. ด้านการพัฒนา (Development)

• การฝึกอบรม (Training) มีการกำาหนดไว้เป็น 2 แนวทาง 

คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร (Internal Training) และ 

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) โดย

บริษัทได้มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมพนักงานในส่วนของภาค

สนามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพนักงานภาคสนามทุกระดับ

โดยเฉพาะพนักงานขาย ซึ่งมีส่วนสำาคัญมากในการสร้าง

ยอดขายสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงมีการจัดอบรมภายใน

ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำาโครงการมุ่งเน้นการต่อ

ต้านการทุจริต โดยชี้แจงให้พนักงานทราบอย่างท่ัวถึงและ

ให้ตระหนักถงึโทษของการทจุรติในหน้าทีด้่วย อกีท้ังยังเพิม่

เตมิหลกัสตูรท่ีเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม ให้กบัพนักงาน

ทุกระดับ ส่วนพนักงานในฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ ก็จัดให้

มีการอบรมกับสถาบันภายนอก โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะ 

ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อนำาความรู้มาปรับ

ใช้ในการทำางาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การทำางานให้เพิ่มขึ้น

• การส่งเสริมการศึกษา (Education) บริษัทได้ส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดทำาคู ่มือการปฏิบัติงาน

ในตำาแหน่งงานต่างๆ เช่น ผู้จัดการภาค ผู้จัดการสาขา 

ผู้จัดการหน่วย พนักงานตรวจสอบบัญชี การสร้างบัญชี

รายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ

รักการออมทรัพย์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือในการ

ศึกษาเพื่มเติม เช่น VCD ความรู้เกี่ยวกับทักษะการขาย 

VCD แนวทางในการบริหารจัดการและดูแลร้านสาขาให้

เป็นมาตรฐาน สื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น คู่มือประกอบการ

บรรยาย ความรู้เรื่องตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัท

จำาหน่าย 

• การพัฒนา (Development) จัดทำา Mini Training 

Center เพื่อใช้สอนหลักสูตรการบริหารงานร้านสาขา และ 

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำางานทางด้าน IT ในการ

บริหารจัดการของกลุ่มผู้จัดการสาขา เพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษางานให้ครอบคลุมทุกด้าน มีโครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนเป็นผู้จัดการสาขา โดยการคัดเลือกพนักงานที่

ผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อเตรียมตัวเข้า

รับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการสาขาที่ดีในอนาคต มีการจัด

เตรียมบุคลากรทางด้านงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จัดเครื่อง

มือเครื่องใช้ให้สะดวกและทันสมัย มีโครงการ Train the 

trainer เพ่ือสร้างวิทยากรภายในไว้รองรับกับการขยายตัว

และการเพิ่มขึ้นของจำานวนพนักงานขายตามเป้าหมายที่

บริษัทวางไว้ มีการปรับโครงสร้างการทำางานภายในฝ่ายงาน

ฝึกอบรมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริง รวมถึง

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือ

แรงงานของกรมแรงงานด้วย อกีท้ังได้ติดต่อกบัสถาบนัหรือ

ที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื่อช่วยพัฒนาระบบการฝึก

อบรมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1. นโยบ�ยก�รกำ�กับกิจก�ร
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความ

สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้

เป็นไปอย่างยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำาให้บริษัท

บรรลุถึงเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่าง

ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับ กรรมการ 

ผูบ้รหิารและพนักงานของบริษทั ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของบริษทัทุกคน ได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด นอกจากนีบ้รษิทัยงัมีการเผยแพร่และสือ่สารให้ทกุคนใน

องค์กร ผ่านการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ วารสารภายในบรษัิท การประชมุ

ผู้บริหารพบพนักงานประจำาเดือน แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจน

เว็บไซต์และการจัดกิจกรรมของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก 

และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยแยกเป็นหลักปฏิบตั ิ8 ข้อ คณะกรรมการจงึเหน็ควรให้มีการทบทวน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้ครอบคลุมหลักปฏิบัติและ

แนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพใน

การดำาเนินงานและมีความยั่งยืนในระยะยาว นอกเหนือจากการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 227 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 

21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

2. คณะกรรมก�รชุดย่อย
2.1 โครงสร้�งกรรมก�รบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะผูบ้ริหาร 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท
กรรมการบริษัทต ้องปฏิบัติหน ้าที่ เป ็นไปตามกฏหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายของบริษัท ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผล

ประโยชน์บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นโดยสมำ่าเสมอ 

(Accountability to Shareholders) ดำาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน และ

โปร่งใส การดำาเนินกิจการของบริษัท จะได้รับการควบคุม ดูแลและ

ชี้แนะแนวทางการดำาเนินธุรกิจจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทตามที่กำาหนดไว้ โดยกำาหนด

ให้กรรมการที่ระบุไว้ตามหนังสือรับรองของบริษัทคือ นายอดิศักดิ์ 

สขุุมวทิยา นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคนิ และนายกติตพิงศ์ กนกวิไลรตัน์ 

สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท 

เป็นผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทและมีอำานาจกระทำากิจการทั้งหลาย

ทั้งปวงแทนในนามบริษัทรวมทั้งการฟ้องร้อง และต่อสู้คดี และการใช้

สิทธิทางศาลด้วยประการอ่ืนใด ตลอดจนกระทำานิติกรรม ตราสารและ

เอกสาร คณะกรรมการมีอำานาจพิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการ

บริหาร และการจัดการ คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอำานาจการ

บรหิาร และการจัดการลงไปยังฝ่ายจัดการ และผูบ้ริหาร ลดหล่ันกนัลงไป

2.2 คณะกรรมก�รชุดย่อย
• ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานในคณะ

กรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ

ชุดย่อยมีความเป็นอิสระ

• สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็น

กรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่

• เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมี

การประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพ่ือพิจารณาหารือและ

ดำาเนินการใดๆ ให้สำาเร็จลุล่วงตามความรับผิดชอบ

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• คณะกรรมก�รตรวจสอบ : ตามมตคิณะกรรมการบริษทั 

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

3 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็น

การกำากับดูแลกิจการ
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กรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน และ

ประสบการณ์เพยีงพอ ทีจ่ะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของ

งบการเงิน ได้ตามคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำาหนดของ

หน่วยงานกำากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและ

บัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทาน ให้มีระบบการควบคุม

ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีร่ดักุม เหมาะ

สม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ 

และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมี

การปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกทางด้านกฎหมายท่ีเป็น

อิสระ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมสมำ่าเสมอ ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอำานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดขอบเขต และอำานาจหน้าท่ีตามที่กำาหนดไว้ในกฏบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 172 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ดังนี้:

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 

และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น

ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผล

การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอสิระเพือ่

ทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดย

ไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และ

ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ท้ังนีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัทำารายการกำากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ประกอบด้วยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน : โดย
มีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเป็น

อิสระ ซึ่งคิดเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับ

แต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิทั 

รวมท้ังจัดให้มกีระบวนการท่ีจะทำาให้ผูถื้อหุน้มส่ีวนร่วมในการสรรหาและ

แต่งต้ังกรรมการ และนำาเสนอรายช่ือคณะกรรมการต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่

พิจารณาแนวทางกำาหนดค่าตอบแทนท่ีจำาเป็นและเหมาะสม ของคณะ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปีอย่างอิสระและเที่ยงธรรม โดย

มีขอบเขตและอำานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต และ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

1. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซ่ึงนโยบาย และ

หลักเกณฑ์ สำาหรับโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การ

เลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการต่างๆ 

ในคณะกรรมการ (Board committees) และฝ่ายบริหาร

อาวุโส ของบริษัท และบริษัทย่อยรวมท้ังแผนการสืบทอด

ตำาแหน่งที่เหมาะสม 

2. ภายใต้บังคับนโยบายต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ และ

การอนมุตัขิองผูถ้อืหุน้ในกรณทีีก่ำาหนด คดัเลอืก และเสนอ
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แนะต่อคณะกรรมการซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

เพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น (ก) กรรมการ (ข) 

กรรมการและประธานคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการ 

(ค) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผู้บรหิารซึง่รายงานตรงต่อ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั และบริษทัย่อย

3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้บังคับการ

อนุมัติของผู้ถือหุ้นในกรณีที่กำาหนด ซึ่งนโยบาย โครงสร้าง 

และแผนต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสิ่ง

จูงใจ สำาหรับกรรมการ กรรมการของคณะกรรมการต่างๆ 

ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทและบริษัท

ย่อย โดยมีจุดประสงค์ให้นโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของ

บริษัทสอดคล้องกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ

ระบบการควบคุมของบริษัท 

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึง่นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการ

การประเมนิเป็นระยะๆ ซึง่การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้รหิารอาวโุส 

ของบรษัิทและบริษทัย่อย ปฏบิตัติามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และ

วธิกีารดงักล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

5. ดำาเนนิการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการ

ดังกล่าวข้างต้น

• คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง : ตามมติคณะ

กรรมการบรษิทั คร้ังที ่226 มีมตทิบทวนเพ่ืออนมัุติแต่งตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ซึ่งมีหน้าที่กำาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการ

บริหารความเส่ียงตามหลักสากล และตามมาตรฐานการประเมินความ

เสี่ยงของตลท. กำาหนดมาตรการป้องกัน และสัญญาณเตือนภัย เพ่ือ

การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีการกำากับดูแลให้ทุกหน่วย

งานปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง และจัดทำารายงาน

การบริหารความเสีย่ง รวมทัง้สอบทานการบรหิารความเสีย่งทีส่ำาคญัเป็น

ประจำา และกำาหนดให้มีการทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพ

ผลของการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อที่จะรายงานให้กับคณะ

กรรมการตรวจสอบได้รับทราบ พร้อมรับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อไปดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้ดีขึ้น

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้า

ร่วมประชุม ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงดังนี้

1. กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง

ตามหลักสากล และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กำาหนดเครือ่งมอืและกระบวนการทำางานท่ีเกีย่วข้องกบัการ

บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลุ่มบริษัท

3. กำาหนดมาตรการบริหารความเสีย่งด้วยมาตรการป้องกนัและ

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

4. กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และมีระบบเตือนภัย

ล่วงหน้า กำากับดูแลให้ทุกหน่วยงานได้บริหารความเส่ียง

ตามหลักการที่กำาหนดไว้อย่างสมำ่าเสมอ 

5. กำากับดูแลกลุ ่มบริษัท ในการปฏิบัติตามกฏหมายและ 

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดทำารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ 

ในสิ่งที่ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ท่ีกำาหนดไว้ในเรื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง โอกาสจะเกิดความเสี่ยง แนวทางจัดการ

ความเสี่ยง และการคาดการณ์ถึงผลกระทบ

7. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

• คณะกรรมก�รบริห�ร : ตามมติคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 209 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

เป็นประจำาทุกเดือน มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจ รวมท้ังสร้างระบบ 

การทำางานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ขอบเขตอำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
บริห�ร

1. ตดิตามการบรหิาร และควบคมุกจิการ ของบรษิทั ให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ กฏ ระเบยีบ ข้อบงัคบั คำาสัง่ มตทิีป่ระชมุ

ของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

รับเอานโยบายของคณะกรรมการ มากำาหนดแนวทางหรือ

ภารกิจ สำาหรับฝ่ายบริหาร และการจัดการ

2. ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำาปีของบริษัท  

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท



49รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

3. พิจารณากลยุทธ์เพื่อการเติบโต และการลงทุนโดยรวม 

ของบริษัท

4. พิจารณา และอนุมัติสัญญา รายจ่าย และการลงทุนในหุ้น 

หรือในหลักทรัพย์อื่นใด รวมทั้งการกู้เงินที่ถือเป็นสาระ

สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

5. ร่วมมือ และช่วยเหลือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว

6. พิจารณา และอนุมัติการว ่าจ ้าง กำาหนดเงินค่าจ ้าง 

ค่าตอบแทน สวัสดิการ โบนัส แก่ผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ต่อแทนเพื่อพิจารณา

7. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั ในกรณทีีจ่ำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบ�ท หน้�ที่ ของคณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�ร
คณะกรรมการบริษัท ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และกำาหนดให้

ประธานกรรมการบริษัท เป็นบุคคลคนละคนกับประธานคณะกรรมการ

บรหิาร โดยมบีทบาท อำานาจ และหน้าทีแ่บ่งแยกออกจากกันอย่างชดัเจน 

เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3. ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
3.1 ก�รสรรห�กรรมก�รอิสระ

สำาหรับการสรรหากรรมการอสิระ ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจะดำาเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำาหนดไว้ ซึ่งสอด

คล้องกบักฏระเบยีบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไข

ใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำาหนดของทาง ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่าง

ใด และในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา กรรมการอสิระไม่มีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อ

กำาหนดขั้นตำ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นใน

บริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของ

บรษิทัเป็นอสิระต่อการบรหิารจดัการจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ และไม่มีธรุกจิกบั

บริษัทซึ่งอาจทำาให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดในบริษัท ซ่ึงรวมถึงหุ้นท่ีถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำากัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือ

เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำา/ 

ผู ้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนใน

ลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่

สมรสของบตุร กบัผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีำานาจ

ควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั นติบิคุคล หรอืบุคคล

ท่ีถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำาหนดกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของ

การให้บรกิารวชิาชพี และความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธรุกจิ

ทุกประเภท ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการ

ทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ยกเว้นมเีหตุจำาเป็นและสมควรซึง่

มิได้เกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอและต่อเน่ือง ต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติท่ีได้ต้องเป็นมติเป็น

เอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีรับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ

ดำาเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม 
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บรษิทัย่อยลำาดบัเดยีวกนั หรือนติบิคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 

โดยมีการตัดสินในรูปแบบองค์คณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม และ

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผูบ้ริหาร หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูเ้กีย่วข้อง

หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3.2 ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัท ได้ทำาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอ

บุคคลให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 

คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และ

เลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ใน

กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนจะดำาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออก

ตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำาเนินการ

สรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และนำาเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาต่อไป นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 

เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการทีต้่องการได้อย่างแท้จรงิ 

นอกจากน้ันคณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการขึน้ เพือ่

ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษิทัในการตรวจสอบ หรอืพจิารณา

เรื่องต่างๆ ที่สำาคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สำาหรับการคัดเลือกกรรมการเข้า

ดำารงตำาแหน่งในคณะอนกุรรมการดงักล่าว จะต้องผ่านข้ันตอนการสรรหา 

คัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ จะต้องพจิารณา

คุณสมบัติขั้นต้นที่กรรมการต้องทราบดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนดไว้

ในกฏหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจำากดั รวมท้ังต้องไม่มี

ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะได้รับ

ความไว้วางใจให้บรหิารจัดการบรษัิทจากผูถื้อหุน้ ตามที่ 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศกำาหนด

2.  มคีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ หรอือืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการ 

เห็นสมควร

3.  สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะในการตัดสิน

ใจทีส่ำาคญัๆ และในการทำาหน้าทีเ่พือ่ผลประโยชน์ของ

บริษัท

• ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 8 ท่าน โดยเป็น

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เจมาร์ท จำากัด 

(มหาชน) ซึ่งถึอหุ้นคิดเป็นร้อยละ 24.99 มีจำานวน 2 ท่าน 

ดังนี้ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนายปิยะ พงษ์อัชฌา

• และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีสิทธิในการ

เสนอรายชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกต้ัง เป็นกรรมการ

ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล

เพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแต่อย่างใด

4. ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

4.1 ในปัจจบุนั บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย มบีรษิทัย่อย ทีบ่รษัิท

ถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 จำานวน 3 บริษัท คือ 

บจ. เอสจี แคปปิตอล, บจ. เอสจี เซอร์วิสพลัส และ บจ. 

เอสจ ีโบรคเกอร์ เท่านัน้ ไม่มบีรษิทัร่วม และเพือ่ให้เป็นไป

ตามกลไกในการกำากับดูแลท่ีทำาให้สามารถควบคุมดูแลการ

จัดการและรับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อย ดูแล

รักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทมกีารส่งบคุคลเพือ่เป็นตัวแทนบรษัิทไปเป็นกรรมการ

ในบรษิทัย่อย โดยเป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษัิทซึง่ได้

รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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 ได้มีการนำาผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท 

ที่ทางผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีการตรวจทานแล้ว นำาเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาเป็นประจำาทุกไตรมาส

 สำาหรับการทำารายการอื่นที่มีความสำาคัญ อาทิเช่น การทำา

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง หรือการได้มาหรือจำาหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย์ (ถ้ามี) จะดำาเนินการผ่านกลไกการกำากับ

ดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการของบริษัท

ย่อยพิจารณาเพ่ือเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และอนุมัติ และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาด

หลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบ 

4.2 ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว 

จะมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายสำาคัญต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ 

5. ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
คณะกรรมการบรษัิทได้กำาหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลู

ภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมาย

ถึง คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกล่าวดังนี้

- กำาหนดให ้ผู ้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 

หลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์ และ ตลาด 

หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน 

เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มี

หน้าทีเ่กีย่วข้อง และไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 

1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  และบริษัทโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสาร

องค์กร ได้มีการเผยแพร่และกำาหนดเป็นตารางเวลา ช่วง

ระยะเวลา Silent Period การงดให้ข้อมลูทีม่นัียสำาคญั และ

ช่วงเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แจ้งให้กับคณะ

กรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีหน้าที่

เกีย่วข้องกบัข้อมลูสำาคญัผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ให้

ทราบนโยบายว่าด้วยการซือ้ขายโดยใช้ข้อมลูภายใน และการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกท่านที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้

อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในระหว่างปีท่ีผ่านมากรรมการ 

และผูบ้รหิารได้ปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั ไม่ปรากฏ

ว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย

- บริษัท ได้กำาหนดมาตรฐานการป้องกันการนำาเข้าข้อมูล

ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยการจำากัดจำานวน

บุคคลท่ีจะทราบข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจาก

บุคคลภายนอก พร้อมท้ังมีการกำาหนดสิทธิในการรับทราบ

ข้อมลูสำาหรับพนกังานในแต่ละระดบั ให้เหมาะสมกบัความ

รับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทได้กำาหนดให้พนักงานทุกคน

รบัทราบและลงนามในบนัทกึข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมลู

ที่เป็นความลับ การไม่กระทำาผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย

พนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง

บรษิทัได้กำาหนดแนวทางเพือ่ป้องกนัปัญหาความขดัแย้งทางผล

ประโยชน์ไว้ในคูม่อืจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทโดยบรษัิทได้แจ้งแนวปฏบัิติ

ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ คณะผู้บริหาร ทำาหน้าที่ติดตาม 

ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการ

กำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ และ

เคร่งครัด 
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1. ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงิน

รวม     --     บาท

- สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ

ที่ เกี่ยวข้องกับผู ้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีท่ี 

ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 

5,445,000  บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก

การตกลงทีย่งัให้บรกิาร ไม่แล้วเสรจ็ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 

มีจำานวนเงินรวม     --     บาท

2. ค่�บริก�รอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงิน

รวม     --     บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก

การตกลงท่ียังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

มีจำานวนเงินรวม     --     บาท

- สำานกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บคุคลหรอืกจิการที่

เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำานักงานสอบบัญชีดังกล่าว 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม     --     บาท 

และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้

บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีจำานวนเงินรวม 

     --     บาท

- บริษัทอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับสำานักงานสอบบัญชี 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวน

เงนิรวม     --     บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกดิจาก

การตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบบัญชีที่ผ่านมา  

มีจำานวนเงินรวม     --     บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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หลักปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบ�ทและคว�มรับผดิชอบ 
ของคณะกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�องค์กรที่สร้�งคุณค่�
ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

บรษิทัฯ ได้มกีารกำาหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและ

หน้าที่ ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมดัระวัง และความซือ่สตัย์สจุรติแล้ว บรษิทัฯ ได้กำาหนดให้คณะ

กรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำาหนดวิสัย

ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำาเนินงาน แผนกลยุทธ์ 

แผนงาน และงบประมาณประจำาปีของบรษิทัฯ รวมถงึการกำากบัดแูลและ

ตดิตามการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบ

ประมาณประจำาปีที่กำาหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารสือ่สารให้คณะกรรมการและทกุฝ่ายได้รบัทราบเกีย่ว

กับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำาหนด เพื่อให้คณะกรรมการ

ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กรและทุกฝ่ายได้

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน

บริษทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ รวมถงึคณะ

อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพือ่ทำาหน้าที่

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำากับดูแล

การปฏิบัติงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผน

งาน และงบประมาณประจำาปีทีก่ำาหนด และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ไว้อย่างชัดเจน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงจำานวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือ

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทาง

ลดความเส่ียงหรือบริหารความเสี่ยงให้ตำ่าที่สุด โดยจะรายงานให้คณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบอย่างสมำ่าเสมอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำาหนดกฎบัตร

สำาหรับคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย และดำาเนนิการ

ให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับทราบเกี่ยวกับ

กฎบัตรดงักล่าว รวมถงึตดิตามดแูลให้มีการปฏบิติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบ

หมาย และได้กำาหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวทกุปีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code 

of Conduct) และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการเพื่อ

เป็นแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมี

จริยธรรมเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ในทุกส่วนงาน ดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้าง

ผลประกอบการท่ีมั่นคงในระยะยาว พร้อมท้ังบริษัทได้มีการเผยแพร่

จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลัก
ของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อ

เป็นการกำาหนดทิศทางในการดำาเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคู่กับสังคม

ด้วยความยั่งยืน และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทาง

เดียวกันและเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ บริษัทฯ 

มีนโยบายสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

ให้กบับคุลากรในทกุระดับขององค์กรยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิติัหน้าที่ 

รวมถึงสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้าใจในวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักขององค์กร 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณากำาหนดแผน

กลยุทธ์ และงบประมาณทุกปีเพือ่ให้มัน่ใจว่าแผนกลยุทธ์และงบประมาณ

ดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององค์กร รวมถงึมกีาร

วเิคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ

ส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการนำา

นวตักรรมและเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศมาใช้ในกจิการ พฒันาระบบงาน

ขายเพือ่ลดการทุจรติในกระบวนการขายและการเก็บเงินของบรษิทัได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนกำากบัดแูลให้มกีารจดัสรรทรพัยากรสำาคญัและการ

ควบคุมการดำาเนินงานท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีกำาหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหารทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามกลยุทธ์และงบประมาณที่กำาหนด

หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสร้�งคณะกรรมก�รทีม่ปีระสทิธิผล
บริษัทฯ มีนโยบายในการกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้

เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบรษัิท และเป็นตามท่ีกฎหมาย

กำาหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่าง

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำานาจ

ท่ีถ่วงดุลอย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย  

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
(Code of Best Practices – SET)



54 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการของบริษัทฯ โดย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 

4 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารท้ังส้ิน 

8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำาหนดแนวทาง

และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหาร

งานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ทั้งสิ้น 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน 

เป็นผู้มีความรู ้และประสบการณ์ด้านบัญชีซึ่งสามารถ

ทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ของบริษัทฯ ได้ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะ

กรรมการตรวจสอบคือ สอบทานให้บริษัทมีการรายงาน

ทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และ

มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบ

การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล รวมถึงการให้ความเห็นอย่างอิสระต่อการเข้า

ทำารายการที่อาจมีผลประโยชน์ชัดแย้ง

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงจำานวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการพิจารณาปัญหา

หรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

หาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ตำ่าท่ีสุด โดยจะรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทราบอย่างสมำ่าเสมอ

คณะกรรมการบรษิทั มีนโยบายในการแบ่งแยกตำาแหน่งประธาน

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ให้เป็นคนละบคุคลกนั เพ่ือให้เกดิ

ความชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากบั

ดแูล และการบรหิารงานประจำาวนั ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษัิทฯ กบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและกำากับ

ดแูลการดำาเนินงานของผูบ้รหิาร ขณะทีผู่บ้รหิารทำาหน้าทีบ่รหิารงานของ 

บรษิทัฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ำาหนด และเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัการมอีำานาจเบด็เสรจ็ บรษิทัฯ จงึได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่

ไว้อย่างชดัเจนใน อำานาจอนมัุตแิละอำานาจดำาเนนิการของบรษิทัฯ 

ท้ังน้ี เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการแต่ละคนจะ

สามารถไปดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 

บริษัท และจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการท้ังหมดท่ีจัดขึ้นในปีน้ันๆ โดย

บริษัทฯ กำาหนดจะจัดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 

โดยการประชมุแต่ละครัง้ได้มกีารกำาหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจน

และมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียง

พอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมท้ังได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม

เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่

เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สำาหรับเรื่องการกำาหนดระยะเวลาดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

อสิระนัน้ เนือ่งจากธรุกจิหลกัของบรษิทัเป็นธรุกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ซึง่

ต้องทำาความเข้าใจและชำานาญ ใช้เวลาในการศกึษา การสรรหากรรมการ

เพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจึงต้องใช้เวลาสรรหา และ

การเข้าใจในรปูแบบธรุกจิของบรษิทัต้องใช้เวลาในการศกึษาด้วย บรษิทั

จึงคำานึงถึงความสมเหตุสมผลเป็นสำาคัญในระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

ของกรรมการอิสระ

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการกำาหนดกระบวนการที่ชัดเจนและ

โปร่งใส บริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เพื่อทำาหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการ

บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมท้ังพิจารณา

ผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและคำานึงถึงผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและ

โปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิด

ชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียง

พอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการและผู้บรหิารทีม่คีณุสมบตัติามทีบ่รษิทัฯ 

ต้องการได้ ท้ังนี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการอนุมตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ 

อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำานวนปีท่ี

ดำารงตำาแหน่งกรรมการ จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม การดำารงตำาแหน่ง
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กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษทั ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิในรายงานประจำาปี  

และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและให้คำา

แนะนำาแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อกำาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มี

การปฏิบัติอย่างถูกต้องและสมำ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ี

กฎหมายกำาหนด

หลักปฏิบัติ 4  สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงและ
ก�รบริห�รบุคล�กร

บริษัทฯ มีการกำาหนดแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาหรับตำาแหน่ง

ผู้บริหารที่สำาคัญรวมถึงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่า

ตอบแทนให้เหมาะสมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และผู้บริหารที่มีความสำาคัญกับองค์กรมีความตั้งใจในการทำางานเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะมีการประเมิน

ผลการปฏิบตัหิน้าทีท่กุปี เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 

และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน 

คณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิตนเองเป็นแบบการประเมนิ

รายคณะ และแบบการประเมินรายบุคคล พร้อมทั้งนำาผลการประเมิน

ที่ได้ สรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและดำาเนินการ

ต่อไปด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึก

อบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของ 

บริษทัฯ ซึง่รวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานกุา

รบริษทัฯ เพือ่ให้มกีารปรับปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึจดัให้

มีโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบ

แผนการสืบทอดงาน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบ
ธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ

ด้วยลกัษณะธุรกจิของบริษทัฯ จะข้ึนอยูก่บัความสนใจของลูกค้า

เป็นสำาคญั บรษิทัฯ จงึให้ความสำาคญักบัการพัฒนา และมีนโยบายส่งเสรมิ

ให้มกีารนำานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในกระบวนการ

ทำางานเพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงึสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่

ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้  

เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วน

ได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น  

รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทฯ จึงได้มีการกำาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) ผู ้ถือหุ ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิท่ีกำาหนดไว ้

ในกฏหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำานวน

หุน้ สทิธิในการได้รบัใบหุน้ สทิธิในการเข้าประชมุผูถ้อืหุน้ และออกเสยีง

ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิ

ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะ

ได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2) พนักง�น บริษัทให้ความสำาคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่า และมุ่งมั่นท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ 

และเช่ือมั่นในองค์กร ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้จัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อ

สนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศการทำางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำาหรับการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการรักษาสุขภาพ โดยบริษัทจัดให้

พนักงานทุกระดับให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำาทุกปี มาโดยตลอด 

ส่วนในด้านความปลอดภัย ได้มีการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในสถาน

ประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน โดยจัดให้มี

การฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้ทีอ่าคาร

สำานักงานใหญ่และคลังสินค้าเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ทางบริษัท ได้

จดัทำาป้ายรณรงค์และประชาสมัพันธ์ เรือ่งอบุตัเิหตเุป็นศนูย์ เพือ่มุ่งเน้น

ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์ และในปีที่ผ่านมาไม่มี

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน รวมถึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อมในการทำางานให้เหมาะสมกับการทำางาน อีกทั้งได้มีการ

ส่งเสริมให้พนักงาน ได้รับความรู้ทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยจัดให้มีการ

อบรมพนักงาน เพ่ือให้เกิดความตระหนักและนำาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมสนบัสนนุกจิกรรมที่เกีย่วข้อง ในการอนรุักษ์แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) ลกูค้� บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะให้ผูใ้ช้สนิค้า และบริการได้รบั

ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ และราคาตลอดจนมุ่งพัฒนา และรักษา

สัมพันธภาพท่ีย่ังยืน โดยบริษัทเลือกจำาหน่ายสินค้าท่ีได้รับใบอนุญาต

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. รวมทั้ง บริษัทจัดให้มีศูนย์

ให้บริการข้อมูลกลางทางโทรศัพท์ โดยเรียกว่า Call Center หมายเลข
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ติดต่อ 0-2234-7171 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอ

แนะเก่ียวกับสินค้าและบริการ ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา 

และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในสินค้า 

และบริการ รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายด่วน 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-818-404-555 เพื่อให้บริการโดยตรงในการแจ้ง

ซ่อมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

4) คู่ค้� บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต 

โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า

อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ใน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5) คู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพ

แวดล้อม ความปลอดภัยในการทำางาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ทั้ง

ในงาน และนอกงานของคูธ่รุกจิให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

6) ผูร่้วมลงทนุ บรษิทัเคารพซึง่สทิธขิองผูร่้วมทนุ และปฏบิตัิ

ต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับ

ผูร่้วมทนุ ทัง้น้ีเพือ่ให้การดำาเนนิงานของกจิการร่วมทุนประสบผลสำาเรจ็

ตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7) เจ้�หน้ี บริษทัได้ปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิตามข้อตกลง 

และหน้าทีที่พ่งึมต่ีอเจ้าหนี ้เช่น เจ้าหนีท้างธรุกจิ และเจ้าหนีท้างการเงิน 

ซึง่ได้กำาหนดแนวทางปฏบิตัิไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร ในนโยบายการกำากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีณ ปัจจบุนั บรษิทัได้ปฏบิตัต่ิอเจ้าหน้าทีท่กุรายอย่างเสมอ

ภาค ไม่มีการคำ้าประกันใดๆ ให้กับเจ้าหนี้รายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ 

นอกจากมีการคำ้าประกันในหุ้นกู้ของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย โดย บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

8) ด้�นสังคมและชมุชน บริษทัดำาเนนิธรุกจิอย่างมีคณุธรรมต่อ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำาเนินธุรกิจที่รับ

ผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ให้เกิดการพัฒนาชมุชนและสงัคม โดยมุง่สนับสนุน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน

และสงัคมด้วยการ สร้างสรรค์กจิกรรมเพ่ือสงัคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน 

ทางด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งทางด้านการศึกษา อีกทั้งยัง

ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง

ดีที่ทำาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยผ่าน CSR Club by Singer

9) หน่วยง�นร�ชก�ร บริษัทให้ความสำาคัญกับหน่วยงาน

ราชการในฐานะผู้มส่ีวนได้เสยี โดยได้กำาหนดแนวปฏบิติั เพือ่ให้พนกังาน

ดำาเนินการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

10) สื่อมวลชน บริษัทให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารแก่สือ่มวลชน เพือ่ให้สามารถสือ่สารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่าง

ถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

11) คู่แข่ง บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่

สุจริต โดยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบ

ของกฏหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในปีที่

ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

12) ด้�นสิ่งแวดล้อม บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์

ให้มกีารใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ บรษิทัได้พฒันาอปุกรณ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันสินค้าท่ีบริษัทจำาหน่ายจึงเป็นสินค้า

ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น ตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พัฒนา

อีกขั้นโดยใช้นำ้ายาทำาความเย็นที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำาลายชั้น

บรรยาศของโลก “NON CFC” คือสาร C - Pentanc ซึ่งมีค่าในการ

ทำาลายโอโซนเป็นศูนย์ 

อีกท้ัง บริษัทได้ปลูกจิตสำานึก และส่งเสริมให้พนักงานมี

ความรู้ และมส่ีวนร่วมในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม รวมถงึการฟ้ืนฟ ูและ

ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่ง

สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�
บริษัท ดำาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภาย

ใต้กฏหมายหรือข้อกำาหนดท่ีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่า

จะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฏหมายกำาหนด เช่น การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะ

ต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และพัฒนาระบบ เท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระ

ทำาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศเป็นคำาเตือน และ

ข้อห้ามไว้บนหน้า Desktop คอมพิวเตอร์ของพนักงานบริษัททุกคน 

นอกจากนี้บริษัทฯได้กำาหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามใน

บันทึกข้อตกลงการ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำาผิด
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เก่ียวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นเค�รพกฏหม�ยและหลักสิทธิมนุยชน
บริษัท สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแล

มิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน

เดก็ ให้ความเคารพนับถอืและปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความ

เป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ โดยไม่เลอืกปฏบิติั ไม่

แบ่งแยกถิ่นฐานกำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย 

ฐานะ ชาติตระกูล

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและทุจริตคอร์รับชั่น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 224 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 

9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

พร้อมทั้งบริษัทยังได้มีการกำาหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท 

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มี

การทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมเป็น

บริษัทที่ประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ กบัทางสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยบริษทัมีการประเมนิความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การกำาหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียว

กับการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการ

แจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการทุจริต โดยจัดตั้งคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษัทข้ึน

มา และได้ทำาหนังสือแจ้งรายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ให้พนักงานทุก

คนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปแล้ว

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตและทุจริต
คอร์รัปชั่น

บริษทั มช่ีองทางการสือ่สารให้ผูมี้ส่วนได้เสยีสามารถจะแจ้งแบะ

แส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำานัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

การเล้ียงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายทีเ่กนิขอบเขตจำากดั ซึง่ไม่เป็นไปตามหลกั

เกณฑ์ของบริษัท และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงิน

บริจาคที่ต้องดำาเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใต้กฏระเบียบ และ

ขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท

ทั้งน้ี บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน

ของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัท

ทุกท่าน เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและภาคสนาม เพ่ือให้พนักงาน

บริษัททุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัท มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

โดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่าง

เป็นธรรม กำาหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ มีการรายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้อง

ทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่

เป็นธรรม รวมถึงการกำาหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยว

กบัการทุจรติ และสำาหรบัผูท่ี้แจ้งแบะแสหรอืข้อร้องเรยีนท่ีเป็นพนกังาน 

ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ

ตามกฏหมาย ซึ่งได้มีการกำาหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัทและนโยบายการรับข้อร้องเรียน (WHISTLE - 

BLOWER POLICY)

กรณทีีม่ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ มข้ีอสงสยั หรอืพบเหน็การกระทำา

ท่ีสงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิติัตามกฏหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบั หรือ

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อม

ส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ

ความถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัท โดยคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม จะดำาเนินการสืบหาข้อเท็จจริง 

และมีการรายงานสรุปประเด็นสำาคัญให้ผู้บริหารของบริษัท พิจารณารับ

ทราบ สำาหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม

ของบริษัท

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 17 ที่ทำาการไปรษณีย์บางรัก เขตบางรัก กทม 10500

e-mail : amnesty@singerthai.co.th

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�าคัญ

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หลักปฏิบัติ 6 ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�ร
ควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำาหรับทั้ง

ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร จงึได้มกีารกำาหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละ

อำานาจดำาเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแล

การใช้ทรพัย์สนิให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ 
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และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายใน

เกีย่วกับระบบการเงนิ โดยบริษทัฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงนิเสนอ

ผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ ถงึแม้ว่าปัจจบุนั บรษิทัฯ มฝ่ีายตรวจสอบ

ภายในของบรษิทัฯ เพือ่การตรวจสอบทีมี่ประสทิธภิาพและชำานาญเฉพาะ

ทาง บริษทัยงัได้มกีารว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในอสิระ จากภายนอกเข้ามา

ทำาการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ในบางฝ่ายงานอกี

ด้วย และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ

สามารถวัดผลการดำาเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการ

เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้เป็นประจำา

ทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก

และภายในที่พบในการดำาเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและ

มีการกำาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัย

ความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องตดิตามความเสีย่งนัน้ๆ อย่างต่อเนือ่ง และรายงาน

ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษทัฯ มกีารแต่งต้ังคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งเพือ่ทำา

หน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

และนำาเสนอมาตรการบรหิารความเสีย่งเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิผลกระทบ

ต่อธุรกิจของบรษิทัฯ และกำากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตาม

นโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการต่อต้านทุจริต

คอร์รปัชัน่ โดยได้กำาหนดเป็นนโยบายทีช่ดัเจนและสือ่สารให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ทราบและยึดถือปฏิบัติตาม และได้กำาหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแส

และข้อร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกในการกำากับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ

ตามนโยบายต่างๆ ที่กำาหนดขึ้นที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการอีกด้วย

หลักปฏิบัติ 7 รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงินและ
ก�รเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำาหนดให้การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารขององค์กร 

เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็น

สื่อกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล และยัง

ให้ความสำาคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลก

ระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำาเป็น

ที่ต้องมีการควบคุม และกำาหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศท้ัง

ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ี

กฏหมายกำาหนด โดยมีสาระสำาคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และ

ทันเวลา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ

ต่างๆ ท่ีกำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น

ของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสมำ่า

เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฏเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติ

นั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำาเนิน

ธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1.  เปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่าง 

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2.  จดัทำารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน และแสดงไว้คูก่บัรายงานผูส้อบบญัชีในรายงาน

ประจำาปี

3.  กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมี

ส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีมคีวามเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วน

ได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบรหิารจัดการกิจการของบรษัิท หรอื

บรษัิทย่อยโดยมหีลักเกณฑ์และวธีิการรายงาน ดังน้ี

• รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ครั้งแรก

• รายงานทกุครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูการมส่ีวน

ได้เสีย

• รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี

• ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตำาแหน่ง และได้กลับเข้า

ดำารงตำาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการ

ท่านนั้นไม่ต ้องย่ืนแบบรายงานใหม่หากไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วน

ได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะ

ต้องส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธาน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 

7 วันทำาการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน พร้อมทั้งในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส ได้มกีารบรรจุ

วาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัททุกไตรมาส

4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5.  เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีในคณะอนุกรรมการ และ

จำานวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
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6.  เปิดเผยโครงสร้างการดำาเนินงาน และการลงทุนในบริษัท

ย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

7.  เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รบัจากการ

เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้

บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวนค่า

ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะ

อนุกรรมการชุดต่างๆ

9. เปิดเผยนโยบายการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และผลการ

ปฏิบัติตามนโยบาย

10. รายงานนโยบายการกำากบัดูแลกจิการ และผลการปฏิบติังาน

ตามนโยบาย

11. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำาคัญต่างๆ และผลกระทบท่ีมี

ต่อโครงการลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ 

SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน 

และผูเ้กีย่วข้องได้รับทราบข้อมูลทีถ่กูต้อง ทัว่ถงึ และโปร่งใส

และสืบเน่ืองจากการที่บริษัทได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการเปิด

เผยข้อมูล และความโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญของการดำาเนิน

ธุรกิจ จึงเป็นผลให้ในปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Set Awards 2011 และ 2012 “บริษัท

จดทะเบยีนด้านนักลงทนุสมัพันธ์ยอดเยีย่ม” (Best Investor Relations 

Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกัน และ

สำาหรับปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

(Outstanding Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 

2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของบริษัท ได้ทำา

หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น 

รวมทัง้นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทยีมและ

เป็นธรรม โดยหากผูถ้อืหุน้ต้องการข้อมลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อโดยตรง

ที่ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร e-mail : chank@

singerthai.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4777 ต่อ 4727 ซึ่ง

ในปี 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และกรรมการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พบปะกับนักลงทุน

รายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสมำ่าเสมอ โดยได้นำา

เสนอผลการดำาเนนิงานงบการเงนิ ฐานะการเงนิ คำาอธบิายและวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข้า

ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อ

นำาเสนอข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต

สรุปได้ดังนี้

• จัดกิจกรรม เพือ่ให้กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ได้พบปะนกัลงทนุ

รายย่อย เพือ่ชีแ้จง สือ่สาร และสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง  

บนแนวทางการดำาเนินธุรกิจ และข้อมลูท่ัวไปของบริษทั

• Company Visit ต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจาก 

นักวิเคราะห์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์

อย่างสมำ่าเสมอ

หลักปฏิบัติ 8  สนบัสนนุก�รมส่ีวนร่วมและก�รสือ่ส�ร
กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของ

ผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วน

แบ่งกำาไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่าง

เพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม

ผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งต้ังหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผูส้อบบัญช ีและเร่ือง

ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การกำาหนดหรอืการ

แก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือ

เพิ่มทุน เป็นต้น 

บริษัทฯ มีนโยบายไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริ

ดรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้บรษิทัได้

ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบ

การตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดนโยบายดังนี้

1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้

พจิารณาเร่ืองทีส่ำาคญัตามทีก่ฎหมายกำาหนดหรอืเรือ่งทีอ่าจ

มีกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2) จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมท้ังข้อมลูประกอบการประชมุ

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่

กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำาหนด เพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง

คำาถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยจะกำาหนดหลกัเกณฑ์ใน

การส่งคำาถามและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวบน website 

ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อนำาคำาถามที่สำาคัญ

ไปสอบถามในที่ประชุมต่อไป
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3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุม

เพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำาหนดเป็น

หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลท่ีไม่นำาข้อเสนอ

วาระการประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของ 

บริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 

บริษัทฯ จะอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและ

ลงมติแทนผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยจะแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูล

ของกรรมการอสิระดงักล่าวไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้

5) บริษทัฯ มกีารจดัทำาหนงัสอืนดัประชมุพร้อมข้อมูลประกอบ

การประชมุทัง้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษเพ่ือจดัส่งให้กบัผูถ้อืหุน้

ต่างชาติ

6) ดำาเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าในเว๊บไซต์อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุ เพือ่ให้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุม

ได้อย่างสะดวก และครบถ้วน 

7) อำานวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัใน

การเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม

8) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำาเนินการประชุมตามกฎหมาย

และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา และลงคะแนน

เรยีงตามลำาดบัวาระทีก่ำาหนดไว้ ไม่เปลีย่นแปลงข้อมูลทีเ่ป็น

สาระสำาคญั หรอืเพิม่วาระการประชมุโดยไม่จำาเป็น และเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดง

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

9) ใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำาคัญ และจัดให้มีบุคคลที่เป็น

อสิระ อาทิเช่นผู้สอบบญัชภีายนอก ทีป่รกึษากฎหมาย เป็น

ผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่การประชุม

10) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

โดยพร้อมเพรียงกัน

จดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึก

รายช่ือกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและ

นับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและ

ข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ

สอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุม เพ่ือ

เก็บรักษาไว้อ้างอิง และบริษัทฯ จะนำาส่งรายงานการประชุมดังกล่าว

ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำาหนด 

รวมถึงนำารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบรษิทัฯ เพือ่

ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
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นโยบ�ยและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอร์

ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มีการกำาหนดเป็น

นโยบายของบริษัท โดยให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่

เพยีงแต่เฉพาะตามทีก่ฏหมายกำาหนดเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการไม่กระทำา

การใดๆ ที่เป็นการละเมิด/ลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหล่านั้น

ด้วย โดยกำาหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

• นโยบ�ยและคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
1. ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ เพื่อ

เพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผูล้งทนุและผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย โดยได้กำาหนดนโยบาย

และทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิทั พร้อมทัง้ให้ความ

สำาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

กำากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามนโยบายอย่าง

มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลท่ีจำาเป็น

เพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผย

ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุน

ที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

3. จดัให้มีระบบ ซึง่ให้ความม่ันใจว่าผูถ้อืหุน้ ทุกราย จะได้

รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

• แนวท�งเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
1. พนักงานต้องหลกีเลีย่งการขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษทัในการตดิต่อกบัคูค้่า

และบุคคลอื่นใด

2. พนักงานต้องอทุศิตนและเวลาให้แก่กจิการของบรษิทั

อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจำาเป็นต้องทำางานอื่น เพื่อ

เพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลา

ทำางาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นการกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าท่ีของตน

• ไม่ฝ่าฝืนกฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

และศีลธรรมอันดีของประชาชน

• ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงและกิจการของบริษัท

• ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

• ไม่เป็นการนำาความลับของบริษัทไปใช้

2. ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทได้กำาหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหารบริษัท ประมวล

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต 

(Zero Tolerance Policies) อกีทัง้บรษิทัได้เข้าร่วมลงนามในการแสดง

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้

รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริตโดยสมบูรณ์แล้ว 

3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับ ในการที่จะ

มีความสุขในฐานะท่ีเป็นมนุษย์และเป็นส่วนหน่ึงของสังคม สิทธิมนุษย

ชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของบุคคลน้ันๆ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงสำาคัญต่อความมั่นคง

และความสงบสุขของสังคม 

บริษัทจึงให้ความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้

ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ท่ีจะให้พนักงาน

มีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำางานอย่างมี

ส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง

ทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำารงความเป็นเลิศในธุรกิจ 

ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้

• ด้�นคว�มเสมอภ�คและโอก�สที่เท่�เทียม 
1. การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรี

และคณุค่าแห่งความเป็นมนษุย์ของคนทุกคนอย่างเท่า

เทียมกัน

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำาเนินการโดยยึดถือ

ประโยชน์และผลสำาเร็จของบริษัทด้วยหลักคุณธรรม 

หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความ

จำาเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ 

“คนเก่ง” ทีม่ทีศันคตสิอดคล้องกบังานและวฒันธรรม

ขององค์กร โดยคำานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำาแหน่ง 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำาหนด

อืน่ๆ ท่ีจำาเป็นแก่งาน และไม่มข้ีอกดีกนัเร่ืองเพศ อายุ 

เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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3. กำาหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถ

ของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

แก่พนักงานและครอบครัว โดยจะคำานึงถึงโครงสร้าง

เงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 

และการปรับขึ้นค่าจ้างพิจารณาจากความสำาเร็จของ

ธรุกจิและผลการปฏบิตังิานความอตุสาหะของพนกังาน

ในปีที่ผ่านมา 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้ทางด้านความสามารถหลกัของธรุกจิ ความ

สามารถในเชงิบรหิารจดัการ และความสามารถในการ

ปฏบิตังิาน โดยสนบัสนนุทัง้ทางด้านงบประมาณและเวลา

ในการพฒันาอย่างสมำา่เสมอต่อเนือ่ง เพ่ือพัฒนาความ

สามารถในการทำางาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้า 

ในอาชพีการงาน ตลอดจนพฒันาบคุลากรให้เป็นคนมี

คณุภาพ มีทศันคติทีด่ ีและมีความรู้ในการทำางาน

5. เสริมสร้างบรรยากาศในการสือ่สารทีด่ ีทีจ่ะนำามาซึง่ความ

สมัพนัธ์อันด ีและประสทิธภิาพในการทำางานร่วมกัน

6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร

ในการเสนอแนะและร้องทุกข์ ในเร่ืองคับข้องใจ 

เกี่ยวกับการทำางาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิการ

ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รบัการพจิารณาอย่างจรงิจงั

และกำาหนดวิธกีารแก้ไขเพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่ทกุฝ่าย 

และสร้างความสมัพันธ์อนัดีในการทำางานร่วมกนั

7. ส ่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น 

ในการได้ไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาส 

โลกทัศน์และมุมมองในการทำางานและเสริมสร้าง

ประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งนำามุมมองหรือองค์ความรู้ที่

ได้รับมาปรับใช้กับการทำางาน

• ด้�นก�รล่วงละเมิด
1. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของ

พนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำาใดๆ อันเป็นการ

ไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

2. พนกังานทกุคนต้องไม่กระทำาการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ

หรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำาต่อ

ผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ

ทางร่างกายและจิตใจ

4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำาลัง

สำาคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ 

ดังน้ัน บริษัท จึงมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆ ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงาน

กับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความ

สามารถ และทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น สามารถทำางานร่วมกันเป็นทีม 

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวามรกัความผกูพนั อนัจะบรรลไุปสูเ่ป้าหมาย

ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำาคัญเหนือสิ่ง

อืน่ใด ทีบ่รษิทัมุง่เน้นมาโดยตลอด คอืการให้พนกังานทำางานอย่างมีความ

สุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

• ด้�นก�รบริห�รค่�จ้�ง ผลตอบแทน และสวัสดิก�รต่�งๆ
บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความ

เหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบ

ของเงนิช่วยเหลอืและเงนิกูส้วสัดกิารต่างๆ รวมถงึสวัสดกิารทางด้านอืน่ 

อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี การ

ท่องเที่ยวประจำาปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพ

ในการดำาเนินชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

• สิทธิและเสรีภ�พของบุคคล 
บริษัทให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

สทิธแิละเสรภีาพของบคุคล โดยได้มกีารดแูลการดำาเนนิงานของบรษัิทไม่

ให้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน รวมทัง้ปฏบิตัต่ิอพนกังาน

ทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา บรษิทัยงัได้จดัเตรยีมตู้หรอื

กล่องรบัข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรยีนอืน่ๆ ไว้ภายใน

บริษทั เพือ่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคดิเหน็และข้อร้องเรยีน 

โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นำาข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรยีนอืน่ๆ ทีม่พีนกังานแสดงความคดิ

เหน็และข้อร้องเรียนไว้ มานำาเสนอผูบ้รหิาร ในวนัทีม่กีารประชมุผูบ้รหิาร

พบพนักงานเป็นประจำา ในทุกๆ เดือน

• ด้�นพัฒน�ศักยภ�พพนักง�น
บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สำาหรับ

พนักงานทุกระดับ ท้ังการพัฒนาศักยภาพ และมีการจัดกระบวนการ

พฒันาพนกังานให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้ เช่น การสอนงาน (Coaching) 

การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 

และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

• ด้�นก�รมสีว่นรว่มตอ่ก�รสร�้งสรรค์สงัคมและชุมชน
บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) โดยกำาหนด
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เป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัท ที่มีอยู่ทั่วประเทศ  

ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำาความดี ตอบแทนและให้ความช่วย

เหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้มี

การจัดตั้ง CSR Club ที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานที่มีจิตอาสา  

ร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบาย 

ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

• ลูกค้�
1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้า

อย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้

2. มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และ

ส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่าง

ต่อเนื่อง

• คู่ค้�และคู่สัญญ�
1. มุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีมาตรฐาน 

ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน 

มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่

สัญญา จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้

มีระบบการจัดการและติดตามเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน

ของกระบวนการจัดหา และมีหลักการการจ่ายเงินให้

แก่คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงือ่นไขการชำาระเงิน

ที่ตกลงกัน

2. มุง่มัน่ในการพัฒนาและรักษาความสมัพันธ์ท่ีย่ังยืนกับคู่

ค้าและคูส่ญัญาทีมี่วตัถปุระสงค์ชดัเจนในเรือ่งคุณภาพ

ของสนิค้าหรอืบรกิารทีคู่ค่วรกบัมูลค่าเงนิ คณุภาพทาง

เทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามพนักงานรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคูค้่า

และคู่สัญญา

6. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐาน

ของความมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือ

และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำาคัญ โดยบริษัทได้เล็ง

เห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำาคัญของสังคม จึง

ร่วมพฒันา ส่งเสริม และให้การสนบัสนนุด้านการฝึกอาชพีให้แก่นกัเรยีน 

เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็น

ท่ีมาของโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ท่ีทางบริษัทร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ 

7. ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
บริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการประหยัดพลังงาน 

การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง 

บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันสินค้าที่

บริษัทจำาหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านั้น 

ตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้นำ้ายาทำาความเย็นที่ไม่ทำาลาย

สิง่แวดล้อม และไม่ทำาลายช้ันบรรยากาศของโลก “NON CFC” คอืสาร 

“C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการทำาลายโอโซนเป็นศูนย์ 

เนื่องจากบริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินค้า แต่ใช้วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ด้วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) จาก

โรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และหลีกเลี่ยงการส่ังซื้อสินค้า

จากผูผ้ลติที่ไม่มคีณุภาพ โดยบรษัิทมหีน่วยงานตรวจสอบคณุภาพสนิค้า 

(Quality Assurance) เพือ่คดักรองสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และบรษัิท

มนีโยบายเลอืกโรงงานที่ให้ความสำาคญัในเรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

และในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ทางบริษัทมีความต้ังมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง

บริษัท ยังมีการรณรงค์ให้พนักงาน นำากระดาษที่ใช้แล้วนำามา Reused 

ใช้อีกด้านหน่ึง รวมถึงให้มีการคัดแยกขยะและการนำากล่องกระดาษ

บรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่

8. ก�รมีนวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่ง
ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ซิงเกอร์ คือ ผู้ผลิตชั้นนำาในด้านจักรเย็บผ้า เรามีชื่อเสียง

เป็นที่รู ้จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะ

โดดเด่นหลายประการ เพ่ือสนองความต้องการของผู้ท่ีช่ืนชอบงานตัด

เย็บและเย็บปักถักร้อย อกีท้ังเรายังมคุีณครแูละบุคลากรท่ีมคีวามชำานาญ 

ทีจ่ะสอนงานด้านตดัเย็บและการประดษิฐ์ชิน้งานด้วยจกัรเยบ็ผ้าซงิเกอร์ 

โดยเรามีความพร้อมที่จะดำาเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตาม

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึง

ผู้ต้องขังหญิงอย่างต่อเนื่อง 
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การดำาเนินงานและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

“ซงิเกอร์” นับตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั เราได้แบ่งปันความสขุสูส่งัคม

ไทยอย่างสมำา่เสมอ ควบคูก่บัการพัฒนาคณุภาพของสนิค้าและการบรกิาร

ที่เป็นเลิศจนถึงวันนี้

พันธกิจของเราคือต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็น

สงัคมแห่งความสขุ จงึเกิดโครงการและกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ทัง้ต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์ ด้วย

ความผูกพันที่มีต่อชุมชนโดยมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”  

ด้วยแนวคิดสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย ด้วยการพัฒนา

คนในท้องถิ่นมาเป็นผู้แทนขายของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และส่งเสริมการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น

ปัจจบุนับริษัทได้จดัตัง้ “CSR Club” เพือ่ให้พนกังานทกุคนได้

มส่ีวนร่วมส่งเสริมสังคมและสิง่แวดล้อม โดยมีสญัลกัษณ์ “CSR Club” 

คือ ต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนักงาน

ซงิเกอร์ ท่ีเร่ิมต้นดแูลจากต้นกล้าเลก็ๆ หม่ันดแูล รดนำา้ พรวนดิน ใส่ปุย๋ 

จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคง แข็งแรง ออกดอก ออกผล สามารถ

ยนืต้นอยู่ได้อย่างยัง่ยนื เปรียบเสมือนกบัทีบ่ริษทัได้ให้ความสำาคญัในการ

ส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังทุก

ชุมนมุ สิง่แวดล้อม สามารถพึง่พาตนเองได้ และเจรญิเตบิโตอย่างย่ังยนื 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนก�ร (CSR-in-
Process) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ คือ การดำาเนินธุรกิจด้วย

ความรับผิดชอบ ได้มีการกำาหนดนโยบายและการดำาเนินงานด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้ง

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมท้ังมี

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำาคัญของการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนักงาน

นั้น บริษัทได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็น

ธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงิน

ในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการ

ทางด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพ

ประจำาปี การท่องเท่ียวประจำาปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงาน

มีดุลยภาพในการดำาเนินชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทาง

ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังเพ่ือเป็นแนวทางในการ

สร้างนิสัยการออมให้กับพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Happy 

Money ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้พนักงาน

ได้มีวินัยทางด้านการเงินและมีหลักในการบริหารการเงินของตนเอง

และครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้

กับพนักงาน นอกจากน้ี ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัด

ไฟฟ้า กระดาษ เพื่อลดการใช้พลังงานและร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์

เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนก�ร (CSR- 
after-Process) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการ

นอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยได้ให้การสนับสนุน

และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือ

ข่ายสาขาของบริษัทที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการ

ทำาความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้กำาหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคม 

เพือ่เป็นแนวทางดำาเนนิกจิกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดงันี้ 

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบัน

ครอบครัว

3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

ที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

5. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

1. ด้�นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน 
ได้มุ่งมั่นทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก

และเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูก

ฝังจิตสำานึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โดยอาศัยชุมชน มีส่วนร่วมปลูกจิตสำานึกการอนุรักษ์และการประยุกต์

ใช้ทรัพยากรอย่างสอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 

ส่งเสรมิให้เกดิการกระจายทางด้านการศกึษาและลดช่องว่างความแตกต่าง 

ระหว่างสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบท โดยในปี 2561 บรษิทั ได้จดักจิกรรม

ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

1. ร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
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2. บริจาคสินค้าและบริจาคเงิน ให้กับสถานสงเคราะห์ และ

มูลนิธิต่างๆ

3. กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเยาวชน โรงพยาบาล

ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม, 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ 

จ.ศรีสะเกษ

2. ด้�นก�รส่งเสรมิศ�สน� ประเพณ ีวฒันธรรม 
และสถ�บันครอบครัว 

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือให้พนักงานใช้

เป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามัคคี ในองค์กร และอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทย เช่นประเพณีวันสงกรานต์ 

ประเพณีทางพระพุทธศาสนาต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาถึง

ในปัจจุบันนี้ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการถวายเทียนพรรษา 

ประเพณีทอดกฐิน และยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถาบันครอบครัว ได้แก่

1. กิจกรรมเย็บผ้าอาบนำ้าฝน เพื่อนำาไปถวายพระภิกษุสงฆ์ใน

เทศกาลเข้าพรรษา

2. กิจกรรมจิตอาสาทำาความสะอาด วัดม่วงแค เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  

ครบ 66 พรรษา

กิจกรรมสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ ให้กับเย�วชน
โรงพย�บ�ลตุล�ก�รเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ ให้กับเย�วชน
วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�จุลมณีศรีสะเกษ

กิจกรรมสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ ให้กับเย�วชน
วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�จุลมณีศรีสะเกษ
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3. ทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษา โรงเรยีนบ้านวงัก้นหวด อ.หล่มเก่า 

จ.เพชรบูรณ์ 

3. ด้�นก�รช่วยเหลือสังคมในก�รช่วยบรรเท�
คว�มเดือดร้อนที่ได้รับจ�กภัยธรรมช�ติ 

ได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก เช่น อัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน อย่างต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการ

ช่วยเหลือในรูปการบริจาคเงินหรือสิ่งของ 

4. ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน
ในท้องถิ่น

ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในท้องถ่ินมาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในระยะยาว โดยการสร้างอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมี

งานทำา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น โดยไม่ต้องเข้ามาทำางานในสังคมเมือง มีการ

เปิดรับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในท้อง

ถิ่นมีงานทำา พร้อมกับการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่สินค้าท่ีสร้างอาชีพ 

และรายได้ เช่น สินค้าประเภทตู้แช่ ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ 

ประกอบด้วย ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ตู้เติมนำ้ามัน ตู้ชำาระค่าอุปโภค

และบริโภค เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้อยู่กับบ้าน ด้วย

ราคาที่เข้าถึงและซื้อหาได้

5. ด้�นก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ

ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและร่วม

สร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำาคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การ

ฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำาคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา 

ส่งเสริม และให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชน

และกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของ

โครงการ สร้างงาน สร้างอาชพี ทีท่างบรษิทัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นับถึงปัจจุบันมีจำานวนดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมให้กับทางเรือนจำา ในปี 2561 มีดังนี้:-

• เรือนจำาจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

• เรือนจำาจังหวัดนราธิวาส อ. เมือง จ.นราธิวาส

การจัดทำาโครงการ กิจกรรม สร้างอาชีพ ที่เข้าไปทำาในเรือนจำา

นั้น บริษัทได้ร่วมกับโครงการ “กำาลังใจ” ในพระดำาริ พระเจ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่

ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีมี

ครรภ์ โดยพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงโปรดประทานความช่วยเหลือจาก

ทุนส่วนพระองค์และโปรดฯ ให้วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย โดย

ความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ เข้าไปดำาเนินการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการดำาเนินงานนับได้ว่า

บรรลุเป้าหมายที่ทรงดำาริไว้ทุกประการ

จากผลสำาเร็จดังกล่าว ทำาให้ทรงดำาริว่าน่าจะขยายขอบเขต

ความช่วยเหลือไปยังกลุ่มอื่นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ ให้กระทรวงยุติธรรม

ถวายงานในการให้ความสนับสนุนแก่โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานและ

แนวคิดให้ขยายเป็นวงกว้างออกไป โดยยังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ต้องขัง

หญิง แต่เพิ่มเรื่องการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าสู่

สงัคมภายนอกหลงัจากทีพ้่นโทษ ไม่ให้กลบัไปสูว่งัวนของการกระทำาผิด  

ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการจัดทำาโครงการดังกล่าว  

ท่ีจะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีต้องการโอกาส  

เพื่อฝึกฝนตนเองในการฝึกหัดการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์

ในการน้ีทางบริษัท ได้จัดส่งครูผู้สอนพร้อมด้วยสมาชิก ที่มี

ความชำานาญทางด้านน้ีเข้าไปอบรมในเรื่องการตัดเย็บช้ินงานประดิษฐ์ 

เสริมสร้างให้มีทักษะและความชำานาญ เพ่ือนำาไปประกอบอาชีพอิสระ

ได้ภายหลัง เพื่อจะคืนคนดีให้สังคม รวมถึงยังได้ส่งช่างบริการเข้าไป

ตรวจเช็ค ซ่อมแซมจักรเย็บผ้าที่มีอยู่ในเรือนจำาเพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างเต็มท่ี โดยงานน้ีได้สร้างรอยย้ิมและความประทับใจให้กับผู้เข้า

รับการอบรมเป็นอย่างมาก

2. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านและชุมชน ในปี 2561 

มีดังนี้:-

• กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองแต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

3. ร่วมทำาบญุบรจิาคเงนิ เพือ่ซือ้อปุกรณ์ด้านสาธารณสขุสำาหรบั

การออกเย่ียมผู้ป่วยของหน่วยงาน อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

4. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้พิการ ในปี 2561 มีดังนี้:-

• ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนา

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการฝึกอาชีพ และ

การพัฒนาตนให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ โดย

ทางบริษัทได้จัดส่งครูสอนการตัดเย็บพร้อมด้วยสมาชิก ท่ีมีชำานาญทาง

ด้านเย็บผ้า เข้าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์

ชิ้นงานให้ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถ

นำาไปจำาหน่าย เป็นสินค้า OTOP ให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดรายได้

สำาหรับผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนพิการ 
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ในการน้ีทางบริษัท ได้ร ่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้จัดทำาโครงการเสริมสร้างคนพิการทำางานใน

หน่วยงาน โดยรับคนพิการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมี

พนักงานคนพิการในโครงการนี้ทั้งสิ้น 19 คน สังกัดในส่วนงานกิจกรรม

เพื่อสังคมของบริษัท จะมีหน้าที่ในการเย็บชิ้นงาน และชิ้นงานที่ได้นั้น 

จะนำามาเป็นสนิค้าทีร่ะลกึของบรษิทั เพ่ือจะได้นำามาใช้เป็นของขวญั ของ

ชำาร่วย ของที่ระลึกของบริษัทใช้ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงจะมีการขาย

สินค้านั้นๆ ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มคนพิการ 

และทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัท คือ ผู้นำาในด้านจักรเย็บผ้า ที่มีช่ือเสียง

เป็นที่รู ้จักกันมายาวนานเกี่ยวกับการพัฒนา ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะ

โดดเด่นหลายประการ เพื่อสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบงานตัด

เย็บและเยบ็ปักถกัร้อย อกีทัง้เรายงัมีคุณครูและบุคลากรทีมี่ความชำานาญ 

ทีจ่ะสอนงานด้านตดัเยบ็และการประดษิฐ์ชิน้งานด้วยจกัรเยบ็ผ้าซงิเกอร์ 

โดยเรามีความพร้อมที่จะดำาเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตาม

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึง

ผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ที่สนใจทำา

โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะอาชีพ ให้กับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส

ที่ถูกละเลยการจ้างงานและว่างงานให้มีโอกาส มีรายได้ สามารถเล้ียง

ตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคม อีกท้ังเป็นการนำาไปสู่

การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและ

ชุมชนต่อไป ทางบริษัทยินดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วม

กัน ติดต่อมายัง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย 

จำากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352- 4777 ต่อ 4202 หรือทาง E-mail 

: PansamaneeP@singerthai.co.th เพื่อทำาสิ่งดีๆ ให้สังคมร่วมกัน 

ก�รป้องกนัก�รมีส่วนเก่ียวข้องกับก�รทจุริตคอร์รปัช่ัน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ออกนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้อง

กับการคอร์รัปชั่น โดยได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้

สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION 

POLICY) และให้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนของ ซิงเกอร์ โดยนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ได้รวบรวมแนวทาง

ปฏิบัติในเร่ืองที่อาจจะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น, 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสัย การฝึกอบรมและการสื่อสาร การ

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การประเมินความเสี่ยง การรายงานผลและ

การตรวจสอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหาร

และพนักงานทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

แต่ละสถานการณ์

โดยบรษิทัได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ ในการประชุม

ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต ประจำาไตรมาส 4/2558 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 ได้มีมติ

ให้การรับรอง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เป็นสมาชิก

ของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ โดยใบรับรอง

ดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

การดำาเนนิการการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่ 

ที่บริษัทดำาเนินการไปแล้ว ได้แก่

1. กำาหนดให้พนักงานทุกคน มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นของจรรณ

ยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังปลูกฝังให้กับ

พนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัท

2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นประจำา

พร้อมกับการประเมินความเสี่ยงประจำาปี

3. บริษัท ได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ANTI- 

CORRUPTION POLICY) พร้อมทั้งกำาหนดบทลงโทษ

อย่างเด็ดขาด สำาหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

คอร์รัปชั่น

4. จัดให้มีการฝึกอบรมและการสื่อสาร ให้ผู ้บริหารและ

พนกังานรบัทราบ ถงึนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ รวมถึง

การปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

5. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการมีส่วนร่วม

ในการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยมช่ีองทางรบัเรือ่งบคุคลภายนอก

และพนกังานภายใน โดยเรือ่งที่ได้รับการร้องเรยีนจะถกูนำา

ไปสบืหาข้อเทจ็จรงิ และข้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสจะถกูเกบ็

ไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็น

ทางการของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ นโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปช่ัน (ANTI - CORRUPTION POLICY) ของบริษัท

อย่างท่ัวถึง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชัน่ของบรษิทัได้ท่ี http://www.singerthai.co.th/newweb/

about/zero_tolerance_policies2.php
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกำาหนด จำานวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบ

ทานในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฏหมาย

และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัท มีระบบการ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้มี

การแต่งตั้ง นางสาวกนกวรรณ บุปผเวส เป็นผู้จัดการตรวจสอบภายใน 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวกนกวรรณ บุปผเวส 

เป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสมท่ีจะปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี

อิสระภายนอก แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร 

การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบัิตงิาน ระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท

ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุม

ดแูลการดำาเนินงานของบรษิทัและบรษัิทย่อยให้สามารถป้องกนัทรพัย์สนิ

ของบริษัทและบริษัทย่อย จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดย

มิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว

สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า

บริษัทมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอแล้วเช่นกนั บรษัิทมีคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Committee) เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบ

การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยการ

แต่งตั้ง Risk Owners จากหัวหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณา

และระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแล้วนำามา

เสนอให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาร่วมกันเพ่ือกำาหนด

แนวทางในการบริหารความเสีย่งเหล่านัน้ให้เหมาะสม พร้อมกบัให้มกีาร

ติดตามการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อนำามารายงานผลการบริหาร

ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) ได้รับทราบ

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคัญกับบัญชีทุจริต

ท่ีเกิดขึ้นของบริษัท จึงได้ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท นำาเสนอข้อมูล

ในเชิงลึกในการประชุมทุกไตรมาส พร้อมท้ังมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในและผู้จัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ติดตามข้อมูลบัญชีทุจริต

ท่ีเกิดขึ้น สรุปถึงสาเหตุ ผลกระทบต่างๆ และแนวทางการแก้ไข โดย

ละเอียดและนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมทุก

ไตรมาส

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2561 

ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 227 เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

ได้พิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซักถามข้อมูลจาก

คณะฝ่ายจัดการ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

จากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

แล้วสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นที่ต่างไปจากรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอมา

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการเน้นการกำากับ

ดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

และมีการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. องค์กรและสภ�พแวดล้อม
บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเอื้อต่อการบริหารงานอย่างมี

ประสทิธภิาพของฝ่ายบรหิาร และการปฏบิติังานของพนกังาน โดยมกีาร

กำาหนดเป้าหมายในการทำางานอย่างชัดเจน และสามารถวัดผลได้ มีการ

ตั้งเป้าหมายงานที่เหมาะสม และคำานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย

ท่ีวางไว้ ข้อกำาหนดเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติสำาหรับ

ฝ่ายบรหิาร และพนกังานในเรือ่งความขดัแย้งของผลประโยชน์กบักจิการ 

นโยบาย และระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานในธรุกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ 

และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการกำาหนด

นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานที่คำานึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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2. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษทัได้มกีารประเมินปัจจยัความเสีย่งทัง้ภายนอก และภายใน

ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการวิเคราะห์

โอกาสและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ 

อย่างต่อเน่ืองและสมำา่เสมอ เพือ่ทีจ่ะกำาหนดมาตรการและกลยทุธ์ต่างๆ 

เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านรับทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อลด

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งน้ีบริษัทยังได้มี

มาตรการควบคมุความเสี่ยงด้านสินเชื่อโดยมศีูนย์อนมุัติเครดติกอ่นขาย

สินค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลูกค้าที่มีคุณภาพไม่ดี และมี

การตรวจสอบบญัชลีกูค้าอย่างสมำา่เสมอ ส่งผลให้บญัชลีกูหนีข้องบรษัิทมี

คณุภาพด ีนอกจากน้ียงัมีการปรับปรงุกระบวนการขายสนิค้าโดยกำาหนด

ให้ต้องมีภาพถ่ายการนำาส่งสินค้าและติดต้ังที่บ้านลูกค้าที่ระบุละติจูด 

ลองตจิดู เพือ่เป็นข้อมลูยนืยนัว่ามกีารนำาส่งสนิค้าจรงิและเพือ่เป็นข้อมลู

สำาหรับการติดตามหนี้และยึดคืนสินค้า

3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร
บริษัทมีการกำาหนดอำานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่าย

บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในเรื่องการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูล

สารสนเทศ การดแูลจัดเกบ็ทรพัย์สนิ รวมทัง้มีมาตรการทีร่ดักมุในการทำา

ธรุกรรมต่างๆ กับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง

กับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และทำาให้เกิดความโปร่งใสในการทำางาน โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทเป็นสำาคัญ

4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล
บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล 

เพื่อให้ข้อมูลที่สื่อสารออกไปเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ

การตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ

ผูท่ี้เกีย่วข้องในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ นอกจากน้ีบรษิทัยงัได้ใช้นโยบาย

การบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มี

การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ของครั้ง

ก่อนอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำาหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมท้ังรายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท และผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีให้พิจารณาก่อนการประชุมภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม และตามที่กฏหมายกำาหนด นอกจากนี้บริษัทยัง

ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทให้กับบุคคลภายนอก และพนักงาน

ภายในบริษัททราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

เพื่อให้ทราบถึงการทำางานของบริษัทอย่างชัดเจนด้วย

5. ระบบก�รติดต�ม
คณะกรรมการมกีารตดิตามผลการดำาเนนิงานของฝ่ายบรหิารว่า

เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่กำาหนดไว้หรือไม่ และจัดให้มีการตรวจ

สอบระบบการปฏบิตังิาน ระบบการควบคมุภายในว่ามคีวามเหมาะสม และ

ปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอหรือไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะ

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

บรษิทั เพือ่พจิารณาแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้ และรายงานผลการแก้ไข

ภายในระยะเวลาอนัควร และฝ่ายบรหิารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัทนัทีในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์การทจุรติ เหตกุารณ์ทีม่คีวามน่าสงสยั 

การปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย และการกระทำาผิดท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร ์ประเทศไทย 

จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามท่ี

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนดจำานวน 3 ท่าน และเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายปรีชา  ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ

3. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต กรรมการตรวจสอบ

 และนางสาวกนกวรรณ  บุปผเวส 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สำาหรับการกำากับ

ดูแลงบการเงินรวมของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่

เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน

อย่างถูกต้องและเพียงพอ และได้จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจ

สอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฏหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง

พอ ให้ความเห็นในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ให้บริษัทจัดทำารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อรายงานในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาส รวมทัง้หน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัมอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตังิานอย่างมอีสิระ

และไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล พร้อมมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำาเนิน

งานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่การปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ี

ได้รบัมอบหมาย มคีวามโปร่งใสยตุธิรรม เชือ่ถอืได้ สามารถตรวจสอบได้ 

ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอำานาจ อันนำาไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียง

แต่สำาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับ

ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตาม

วาระอันควร รวม 4 ครั้ง อีกทั้งยังให้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ

บัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือสอบถาม

รายงานทางการเงิน และเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ทั้งในด้านการวิเคราะห์ถึงที่มาของข้อมูลในงบการเงินราย

ไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2561 อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้รายงาน

ทางการเงินได้จัดทำาอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ และมิได้มีการปฏบิตัิใดๆ อนัเป็นการ

ขัดแย้งกับข้อบัญญัติของกฏหมาย พร้อมทั้งได้มีการรายงานผลการ

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ทกุครัง้ทีม่กีารประชมุ ซึง่สามารถสรปุเป็นประเด็นสำาคญัๆ ได้ดงัต่อไปนี้

• สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจำาปีก่อน

ที่จะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

• สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในกบั

สภาพธุรกิจในปัจจุบัน

• ผลักดันให้มีการนำาแนวทางบริหารจัดการตามหลักการ 

Three Lines of Defense ท่ีฝ่ายจัดการและพนักงาน

จะต้องเข้าใจบทบาท อำานาจ หน้าที่และความรับผิด

ชอบของตน โดยเชื่อมโยงการทำางานของทั้งหน่วยงาน

ผู้ปฏิบัติงาน, หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการกำากับดูแล และ

หน่วยงานตรวจสอบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ในการดำาเนินงานและการกำากับดูแล

• ตดิตามมาตรฐานการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินสากลท่ีจะนำามาใช้กับบริษัท พร้อมผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นกับงบการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TFRS 

9 เรือ่งเครือ่งมอืทางการเงิน ซึง่บรษิทัได้ให้ความสำาคญัเป็น

อย่างมาก โดยได้ทำาการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญสำาหรับการจัดทำา

โมเดลเพือ่นำามาใช้ในการปฏบิตัแิละเพือ่พจิารณาผลกระทบ

ทีค่าดว่าจะได้รบัหากมกีารปรับใช้ ซึง่มาตรฐานจะมผีลบงัคบั

ใช้ในปี 2563 นี้

• ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Man-

agement Letter ของผู้สอบบัญชีภายนอก - KPMG ที่

เก่ียวกับผลการตรวจสอบในการปฏิบัติงานในแต่ละปีของ

บริษัท

• ติดตามผลการปฏิบั ติงานของฝ ่ายตรวจสอบภายใน 

พร้อมท้ังให ้คำาแนะนำาเพื่อนำาไปพัฒนาและปรับปรุง 

วิธีการตรวจสอบ การจัดทำารายงานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เพือ่สอดคล้องกบัธรุกจิ

ของบริษัทในปัจจุบัน

• ติดตามผลการดำาเนินงานของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จำากัด และ บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด พร้อมทั้งให้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

• ติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากผู้เช่ียวชาญ

ภายนอกสำาหรับส่วนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล,  

การบริหารวงจรรายจ่าย, การบริหารงานวงจรรายได้,  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561
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ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายลักษณะน้อย  พึ่งรัศมี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

การบรหิารสนิค้าและคลงัสนิค้า และการบริหารงานสนิทรพัย์

ถาวร โดยผลการตรวจสอบไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระสำาคญั 

ความเส่ียงในกระบวนการอยู่ในระดับตำ่า ทั้งนี้ได้กำาชับให้

บริษัทให้ความสำาคัญกับการสอบทานการตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทด้วย

• พิจารณาการติดตามการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในฝ่ายภาคสนาม 

ในช่วงระยะเวลาปี 2561 และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การควบคุมกำากับภายในเพ่ือแก้ไขและป้องกัน ได้อย่าง

เหมาะสมทุกสถานการณ์ ส่งผลให้ยอดรายการทุจริตลดลง

เป็นอย่างมาก

• พิจารณาระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำาหนดแนวทางใน

การบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับองค์กร ตลอดจนให้

คำาแนะนำาคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหาร

ความเสี่ยงให้ถูกต้อง และเหมาะสมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี

ว่างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอ 

และถูกต้องตามท่ีควร รวมท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ท่ัวไป และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

กับการดำาเนินธุรกิจ แต่ก็จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำางานให้

รัดกุม และมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีขึ้นกว่าปัจจุบัน เพื่อรองรับ

กับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื ้นตัว ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายกับ

บริษัทได้ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็น

สาระสำาคัญพร้อมได้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อกำาหนด

ของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

สำาหรับรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาว

พรรณทิพย์  กุลสันติธำารงค์ และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น แห่ง บริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



72 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

รายการที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังที่แสดงในงบการ

เงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 สำาหรับงบการ

เงินงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสำาหรับงบการเงินงวดปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อรายการระหว่างกัน 

ของบริษัท สรุปได้ว่ารายการระหว่างกันที่ทำากันระหว่างบริษัทกับ

บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกรายการที่แสดงในงบการเงินสิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนทำาให้

บริษัท ได้รับผลประโยชน์จากการทำารายการดังกล่าว

เพ่ือให้เกิดการกำากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทไม่มีนโยบายให้เกิด

รายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีพิเศษหรือกรณีท่ีบริษัท

จะได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมท่ีสุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

จะร่วมพิจารณาและให้คำาแนะนำาก่อนท่ีจะนำาเสนอให้คณะกรรมการ 

และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติต่อไป ตามระเบียบข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัท

ยังคงมีนโยบายการให้กู้ยืมระหว่างกันสำาหรับบริษัทในเครือ ในกรณีที่

จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน โดยจะคิดดอกเบี้ยกู้ยืมดังกล่าว ตามอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 สำาหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำาคัญและบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

บริษัทที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด  (SGC)  

โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

ดำาเนินธุรกิจเช่าซ้ือโดยซ้ือสินค้ามาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย มาเพ่ือทำาเช่าซ้ือให้

กับลูกค้าภายใต้การสนับสนุนของพนักงานขายของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทยในการ

บริการขาย เก็บเงิน พร้อมคำาแนะนำา และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะให้มีการคิด

ค่าบริการดังกล่าวตามสัญญาบริการท่ีลงนาม นอกจากน้ันก็มีการกู้ยืมเงินจาก บมจ.

ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใช้ในการดำาเนินการ

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด  (SGS)  

โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.88

ดำาเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

ท่ีซื้อสินค้าของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยได้มีการคิดค่าบริการดังกล่าวจาก

สินค้าที่บริษัท ขายให้กับลูกค้าเป็นรายเดือน

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด  (SGB)  

โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99

ดำาเนนิธุรกจิโดยเปน็นายหนา้ขายประกันชวีติโดยตรงใหก้บั บมจ.เมอืงไทย ประกนั

ชีวิต โดยผ่านพนักงานขายของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย แต่ในปี 2554 ได้มีการ

เปลี่ยนวิธีการดำาเนินการโดยให้พนักงานขายเหล่านั้นไปรายงานต่อ บมจ.เมืองไทย

ประกนัชวีติโดยตรง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบของกรมประกนัภยั จงึไม่ไดม้ี

รายการระหว่างกันเกิดขึ้น

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.99 ในบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 

จำากัด (มหาชน

ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำากัด (มหาชน) ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจ ฟินเทค จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายการระหว่างกัน
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นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�และเงื่อนไขระหว่�งกัน
นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการกำาหนดราคา 

ขายสินค้า ราคาตลาด - ราคาเงินสด

รายได้จากการให้บริการ อัตราร้อยละตามที่ตกลงกัน

รายได้สนับสนุนด้านการตลาด ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้จากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้ค่านายหน้า ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสินค้า ราคาตลาด

ซื้ออุปกรณ์ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ต้นทุนบริการ ราคาคงที่กำาหนดตามแต่ละผลิตภัณฑ์

รายได้ค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 15 ของรายได้และต้นทุนบริการบวกกำาไร 

ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายได้เงินปันผล ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าบริการติดตามหนี้ อัตราร้อยละของหนี้ที่ติดตามได้

ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย

ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย

รายได้อื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท คาเฟ่ ซัพพลาย จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจพี ประกันภัย จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน จนกระทั่งถึงวันที่ 9 เมษายน 2561

ผู้บริหารสำาคัญ บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรม

ต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่ม

บริษัท (ไม่ว่าจะทำาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
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สญัญ�สำ�คญัท่ีทำ�กบับคุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วข้องกนั

สัญญ�ก�รโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาการโอนธุรกิจ

กับบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด โดยบริษัทตกลงที่จะโอนธุรกิจ

เช่าซื้อให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ตกลงที่จะดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อตาม

เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

สัญญ�บริก�ร
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ทำาสัญญาบริการกับ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่

จะให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการดำาเนินงาน การเงินและบัญชี 

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ แก่บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จำากดั ในการน้ีบริษทั เอสจ ีแคปปิตอล จำากดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมการ

ให้บริการตามต้นทุนบริการบวกกำาไรให้แก่บริษัท สัญญานี้มีผลบังคับใช้

ตัง้แต่วันที่ในสญัญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 1 ปี เว้นแต่

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัท และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริการ โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จำากัด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทได้ทำาสัญญาบริการกับบริษัท 

เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะให้

บรกิารความช่วยเหลือทางด้านการดำาเนนิงาน การเงนิและบญัช ีบคุลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ แก่บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด 

ในการนี้บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้

บรกิารตามทีร่ะบไุว้ในสญัญา สญัญานีม้ผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ในสญัญา

และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะ

บอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ทำาสัญญาบริการกับ

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงท่ี

จะให้บริการความช่วยเหลือทางด้านการดำาเนินงาน การเงินและบัญชี 

บคุลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ๆ แก่บรษัิท เอสจ ีโบรคเกอร์ 

จำากดั ในการนีบ้รษัิท เอสจี โบรคเกอร์ จำากดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมการให้

บรกิารตามทีร่ะบไุว้ในสญัญา สญัญานีมี้ผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 6 เดอืน 

ตัง้แต่วนัที่ในสัญญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมัตคิรัง้ละ 1 ปี เว้นแต่

ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหน้า 1 เดอืนก่อนสญัญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ทำาสัญญาบริการกับ

บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่

จะขอใช้บรกิารความช่วยเหลอืทางด้านการดำาเนนิงาน การเงินและบญัชี 

การตลาดและการบริหารจัดการ และอ่ืนๆ ในการน้ีบริษัทต้องจ่ายค่า

ธรรมเนียมการให้บรกิารตามท่ีระบไุว้ในสญัญา สญัญาน้ีมผีลบงัคับใช้เป็น

ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2561 

และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะ

บอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ

สัญญ�บริก�รบริห�รลูกหนี้และติดต�มหนี้
เมือ่วนัท่ี 23 กันยายน 2558 บรษิทัและบรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล 

จำากัด ทำาสัญญากับบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด 

(มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหารลูกหนี้และติดตามหนี้ตามที่บริษัท

และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่า

บริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ 

29 กนัยายน 2558 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัหิากไม่ได้มกีารแจ้ง

ยกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

ทำาสัญญากับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ภายใต้สัญญาดังกล่าว

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ตกลงว่าจ้างบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส 

จำากัด ในการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด จะจ่ายผลตอบแทนตามผลสำาเร็จ

ของงานตามท่ีระบุไว้ในสัญญา มีกำาหนดชำาระภายใน 45 วัน หลังจาก

วันที่ตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าจ้างเสร็จสิ้น โดยสัญญานี้มีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และสามารถ

ต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิก

สัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับบริษัท 

เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2561 บรษิทัและบรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล 

จำากัด ทำาสัญญากับบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด 

(มหาชน) ในการขอใช้บรกิารตดิตามหนีก้ลบัเข้าครอบครองทรัพย์ตามที่

บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด จะมอบหมายให้โดยมีการคิด

ค่าบรกิารตามอตัราทีร่ะบไุว้ในสญัญาภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัที่ 

2 พฤษภาคม 2561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ได้มกีารแจ้ง

ยกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สัญญ�ฝ�กข�ยสินค้�
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ทำาสัญญาฝากขายสินค้า

กับบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลง

ที่จะขายสินค้าฝากขายของบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) โดยบริษัท 

เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการฝากขายให้กับ
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บริษัทด้วยอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อใน

แต่ละคราวภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ในสัญญา หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสัญญา

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) 

ทำาการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำากัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและ

หน้าที่ตามข้อตกลงการฝากขายในสัญญา ฝากขายสินค้าดังกล่าวด้วย

สัญญ�ขอใช้พื้นที่บริก�ร
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด 

ได้ทำาสัญญาขอใช้พื้นที่บริการกับบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) 

ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ตกลงอนุญาต

ให้บริการใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งและให้บริการตู้เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี 

เซอร์วิสพลัส จำากัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอัตราร้อยละของรายได้

จากตู้เติมเงินตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้กำาหนดระยะเวลา 1 ปีนับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เว้นแต่

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด 

ได้ทำาสัญญาขอใช้พื้นท่ีบริการกับบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส

เซ็ส จำากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 

เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้ง

และให้บริการตู้เติมเงิน โดยบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ตกลงจ่าย

ผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายได้จากตูเ้ตมิเงินตามท่ีระบใุนสญัญา 

สญัญาน้ีกำาหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที ่1 มิถนุายน 2559 จนถงึวนั

ท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เว้นแต่ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาล่วงหน้า 

30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 

เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน) ได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับบริษัท เอสจี 

เซอร์วิสพลัส จำากัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

เมือ่วันที ่1 มิถนุายน 2560 บรษิทั เอสจ ีเซอร์วสิพลสั จำากดั ได้

ทำาสญัญาขอใช้พืน้ทีบ่รกิารกบับรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จำากดั (มหาชน) 

ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำากัด (มหาชน) ตกลง

อนุญาตให้บริการใช้พื้นที่ เพื่อติดตั้งและให้บริการตู้เติมเงิน โดย บริษัท 

เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอัตรา ร้อยละของ

รายได้จากตู้เติมเงินตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้กำาหนดระยะเวลา 1 ปี

นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เว้น

แต่ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาล่วงหน้า 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ

เมือ่วันที ่1 พฤศจกิายน 2561 บรษิทั เอสจ ีเซอร์วสิพลสั จำากดั 

ได้ทำาสัญญาเช่าอาคารและให้บริการกับบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ตกลงให้บริษัท 

เอสจ ีแคปปิตอล จำากดั เช่าพืน้ทีส่่วนหน้าของอาคารคลงัสนิค้า เพือ่เป็น

ที่ตั้งสำานักงานและ/หรือประกอบกิจการ สัญญานี้มีกำาหนดระยะเวลา

การเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 

2562 และให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกการเช่าให้อีกฝ่ายทราบ

ภายใน 30 วันก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเช่า หากพ้นกำาหนดระยะเวลา

ดังกล่าวแล้วไม่มีฝ่ายใดบอกเลิก ให้ขยายระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี

สัญญ�ให้บริก�รด้�นก�รส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

ได้ทำาสัญญาบริการกับบริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด ภายใต้สัญญา

ดังกล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ตกลงให้บริการในด้านการส่ง

เสริมธุรกิจประกันภัยให้แก่บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด โดยบริษัท 

เอสจี แคปปิตอล จำากัด ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการในด้านส่งเสริม

ธุรกิจประกันภัยในอัตราร้อยละของรายได้ค่านายหน้าและค่าบริการที่

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด เรียกเก็บจากบริษัทประกัน โดยสัญญา

นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในสัญญาและสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี 

หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 

30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

ได้ทำาสัญญาบริการกับบริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำากัด 

ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล ตกลงให้บริการในด้าน

การรบัชำาระเงินค่าเบีย้ประกนัภยั ให้แก่ บรษิทั เจ อนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร์ 

จำากัด โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างบริการ

รับฝากชำาระค่าเบี้ยประกันภัย โดยสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 

ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้ครัง้ละ 

1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลิกให้แจ้งบอกยกเลิก

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ 

สัญญ�จ้�งดำ�เนินก�รจัดห�ลูกค้�
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

ได้ทำาสัญญาบริการกับบริษัท บริษัท เจ ฟินเทค จำากัด ภายใต้สัญญา

ดังกล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ตกลงให้บริการเป็นตัวแทน

เพื่อจัดหาลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล และจัดทำาเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อม

จัดส่งให้กับทางบริษัท เจ ฟินเทค จำากัด ในการให้บริการ บริษัท เจ 

ฟินเทค จำากัดได้ตกลงให้ค่าตอบแทนเป็นค่าบริการให้แก่บริษัท เอสจี 

แคปปิตอล จำากัด ตามผลความสำาเรจ็ของสญัญา ตามท่ีระบไุว้ โดยสญัญา

นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในสัญญาและสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี 

หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 

30 วันก่อนสัญญาหมดอายุ
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งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 80.8 

ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 9.8 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและต้นทนุทางการ

เงินที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้เติบโตขึ้น โดยรายได้ทั้งหมด

ของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 2,363.4 ล้านบาท เป็น 2,888.0 

ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 22.2% มาจากรายได้จากการ

ขายสินค้าหลักเพิ่มขึ้น 36.4% รายได้จากดอกเบี้ยรับจากบัญชีเช่าซื้อ

เพิ่มขึ้น 5% และรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น 81.4% ในขณะที่รายได้จากการ

ให้บริการลดลง 52.0% สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการรับฝากขายที่

ลดลงถึง 86.6% จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบการขายของ

พนักงานขายที่ใช้ระบบ Application ในการยืนยันตัวตนลูกค้า ถึงแม้

บริษัทจะมีรายได้จากการรับฝากขายลดลงจากการเปลี่ยนแปลงระบบ

การขาย อย่างไรกต็าม บรษัิทเชือ่ม่ันเป็นอย่างยิง่ว่า ระบบการขายทีรั่ดกมุ

ขึน้นีจ้ะช่วยส่งเสริมกระบวนการควบคมุคณุภาพลกูหนี ้โดยสำาหรบัสนิค้า

ที่มีราคาสูงจะใช้ระบบการอนุมัติเครดิตจากศูนย์อนุมัติสินเชื่อส่วนกลาง

และการจัดเก็บเงินค่าผ่อนชำาระสินค้าผ่านช่องทางบริการรับชำาระต่างๆ 

อีกทั้งขยายช่องทางการรับชำาระผ่านพนักงานขายตั้งแต่เดือนมีนาคม 

2561 โดยพนักงานขายจะรับชำาระค่าผ่อนชำาระจากลูกค้า และรายงาน

พร้อมนำาส่งเงินผ่านระบบ MOBILE BANKING ของสถาบันการ

เงินต่างๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ของบริษัทฯ 

สำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2561 มีการนำาสินค้ารุ่นใหม่ๆเข้าสู่

ตลาดและได้รับความนิยมมาก เช่น Smart TV, Stereo และเครือ่งซักผ้า  

2 ถังรุ่นใหม่ เป็นต้น สำาหรับรายได้ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเช่าซื้อและเงิน

ให้กู้ยืมในปี 2561 เพิ่มขึ้น 12.0 ล้านบาท จาก 635.3 ล้านบาท ในปี 

2560 เป็น 647.4 ล้านบาท ในปี 2561 โดยเติบโตจากการขยายธุรกิจ

สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าสำารองสินค้าคง

เหลือเท่ากับ 45.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าสำารอง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 

ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 33.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 11.9 ล้านบาท 

เนื่องจากมีจำานวนสินค้าที่ยึดคืนสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบาย 

ที่จะดำาเนินการขายสินค้าที่มีเคลื่อนไหวช้าออก เพ่ือลดสำารองสินค้า

เสื่อมมูลค่า

ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2561 บริษัทฯมีหนี้สูญและหนี้สงสัย

จะสูญ 446.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.0 ล้านบาท จากปี 2560 ที่ 372.2 

ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้บัญชีเก่าที่ยังคงไม่มีความสามารถในการชำาระ

งวดที่ค้างเดิม อย่างไรก็ตาม ค่าสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง 

99.6 ล้านบาท จาก 274.6 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 175.0 ล้านบาท 

ร�ยได้จ�กก�รข�ย
ในปี 2561 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯมีมูลค่าเท่ากับ 

1,876 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 501 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 

36.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี 2560 จะพบว่า 

ยอดขายเพิ่มขึ้นท้ังการขายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ

สินค้าเชิงพาณิชย์เกือบทุกชนิดสินค้า ขณะที่การขายตู้เติมเงินโทรศัพท์

มือถือและจักรเย็บผ้ามีการขายลดลง 

มูลค ่าการขายรายผลิตภัณฑ์หลักที่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

ประกอบด้วย

การขายสินค้ากลุ่มตู้แช่เพิ่มขึ้น 52.4%

การขายสินค้ากลุ่มทีวี เพิ่มขึ้น 257.4%

การขายสินค้ากลุ่มตู้เย็นเพิ่มขึ้น 96.4%

การขายสินค้ากลุ่มจักรเย็บผ้าลดลง 3.4%

การขายสินค้าเครื่องซักผ้าเพิ่มขึ้น 94.3%

การขายตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือลดลง 39.1%

การขายสินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 13.6%

การขายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 394.2%

* หมายเหตุ: การจัดกลุ่มการขายจักรเย็บผ้าสำาหรับปี 2561 

ไม่ได้นับรวมสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จักรปักเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นสินค้าอยู่

ในกลุ่มประเภท “ผลิตภัณฑ์อื่นในประเทศ ประเภทสินค้า Captive”

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ
โดยภาพรวมปี 2561 บรษัิทฯ มผีลขาดทุนสุทธิท้ังส้ิน 80.8 ล้านบาท  

เมือ่เทียบกับยอดขาดทุนสุทธิ 9.8 ล้านบาท ของปีก่อน พบว่า บรษัิทฯ  

มกีำาไรสุทธิลดลงเท่ากับ 71.1 ล้านบาท ซึง่สามารถวเิคราะห์ได้ดังนี:้- 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานปีการเงิน 2561

ร�ยก�ร ล้�นบ�ท
1.) ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 500.5

2.) รายได้ดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชำาระเพิ่มขึ้น 12.0

3.) รายได้จากการให้บริการลดลง -107.1

4.) รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 119.2

5.) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น -251.9

6.) ค่าใช้จ่ายในการบริการลดลง 42.2

7.) ค่าใช้จ่ายในการจัดจำาหน่ายลดลง -70.3

8.) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น -125.5

9.) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น -74.0

10.) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น -66.4

11.) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง -49.8

รวมผลต่าง -71.1
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แผนก�รดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับปี 2562
บริษัทฯตั้งเป้าหมายเติบโตในส่วนของธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียน

รถเป็นประกัน จากยอดปล่อยสินเชื่อในปี 2561 ที่ 950 ล้านบาท โดย

จะเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อและ

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่มีทะเบียนรถเป็นประกันของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็น

สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นรถยนต์ทำาให้มีคุณภาพหนี้ดี ประกอบกับการ

เข้ามาควบคุมกำากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำาให้การแข่งขันมี

ความเป็นธรรมและเป็นโอกาสให้บริษัทฯสามารถสร้างประเภทสินเช่ือ

ใหม่ๆเพื่อจับตลาดกลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น

นอกจากธรุกจิสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนัแล้ว ธรุกจิเดมิ

ของซงิเกอร์คอืธรุกิจเช่าซือ้เครือ่งใช้ไฟฟ้า กมี็การกำากบัควบคมุคณุภาพ 

โดยนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือควบคมุในข้ันตอนการขาย

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่องทางการเก็บเงินที่เพิ่มเติมให้พนักงาน

ขายได้เข้าไปให้บริการและติดต่อรับชำาระเงินได้ โดยบริษัทฯยังสามารถ

เน้นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มสินค้าที่มีผลกำาไร (มาร์จิ้น) สูง และมีความ

เสีย่งตำา่ นอกจากน้ันยงัคงเน้นการขยายซงิเกอร์แฟรนไชส์อย่างต่อเนือ่ง

เพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมการขายให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
สินทรัพย์

สนิทรัพย์รวมของบรษิทัฯเพิม่ข้ึน 1,592 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบั 

ณ สิน้ปี 2560 สาเหตหุลกัมาจากลกูหนีเ้ช่าซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ (สทุธค่ิาเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญ) จำานวน 1,234 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯได้มีผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเช่าซื้อและจำานำาทะเบียนรถยนต์ ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการต้ังแต่ช่วง

เดือนมนีาคม 2560 นอกจากนี ้สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯทีเ่ปลีย่นแปลง

เพิ่มขึ้นมาจากสินค้าคงเหลือ - สุทธิ เพิ่มขึ้น 328 ล้านบาท ซึ่งเป็น

ผลมาจากการสั่งซื้อสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนตามเป้าการขายใน

ไตรมาสถัดไป

ลูกหนี้เช่�ซื้อ - สุทธิ
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิและลูกหนี้เงินกู ้ยืมจำานำาทะเบียนเท่ากับ 

3,294.3 ล้านบาท ซึง่มมูีลค่าสงูกว่าลกูหนีส้ทุธขิองเดอืนธนัวาคม 2560 

ซึง่มจีำานวนเท่ากบั 2,059.5 ล้านบาท และจำานวนบญัชเีช่าซือ้ ณ ส้ินเดือน

ธนัวาคม 2561 เท่ากับ 138,793 บญัช ีเทยีบกบั ณ สิน้เดือนธันวาคม 

ปี 2560 ทีม่จีำานวนบญัชเีท่ากับ 188,181 บัญช ีลดลง 49,388 บญัชี

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯมีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้

เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ (ก่อนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 

ทั้งสิ้น 3,469.3 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,780.7 

ล้านบาท (คิดเป็น 51% ของลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้จำานำาทะเบียนรถ) 

สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถยนต์ 1,263.4 ล้านบาท (คิดเป็น 36% ของลูก

หนีเ้ช่าซือ้และลกูหนีจ้ำานำาทะเบยีนรถ) และสนิเชือ่เช่าซือ้เครือ่งจกัรใหม่  

(CAPTIVE) 425.2 ล้านบาท (คิดเป็น 12% ของลูกหน้ีเช่าซื้อและ

ลูกหนี้จำานำาทะเบียนรถ)

สินค้�คงเหลือ – สุทธิ 
บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ที่ 640.4 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากยอดสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2560  

ท่ี 311.7 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการส่ังซื้อสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น 

เพื่อรองรับแผนการขายสินค้าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

หนี้สิน
เจ้าหนีก้ารค้า ณ สิน้เดือนธันวาคม 2561 คงเหลอืเท่ากบั 348.1 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 134.9 ล้านบาท 

เนื่องมาจากปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับการขายในปี 2562

เงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบี้ย ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น

เป็น 2,801.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 ที่เท่ากับ 

1,286.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,514.9 ล้านบาท เงินกู้ที่เพิ่ม

ขึน้เพือ่ใช้ในการขยายธุรกจิสนิเช่ือจำานำาทะเบยีนรถยนต์ซึง่ขยายตวัอย่าง

มีนัยสำาคัญในปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
สาเหตุหลักที่ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงเนื่องมาจากขาดทุน

สุทธิจากการดำาเนินงานสำาหรับปี 2561 เท่ากับ 80.8 ล้านบาท อย่างไร

ก็ตามมีผลกำาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน 26.8 

ล้านบาท ทำาให้ผลรวมสทุธส่ิวนของผูถ้อืหุน้มมีลูค่าลดลง 54.0 ล้านบาท

สภ�พคล่อง
บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 

เท่ากับ 289 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการ 

ดำาเนนิงานจำานวน 1,343 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 

53 ล้านบาท และได้มาจากการจัดหาเงินจำานวน 1,408 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 

1.84 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.34 เท่า เทียบกับยอด 

ณ สิ้นปี 2560 ที่เท่ากับ 0.82 เท่า และ 1.22 เท่า ตามลำาดับ และมี

อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.25 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ที่มีอยู่ 

4.79 เท่า ในปี 2561 หนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้ใช้เป็นแหล่งเงนิทนุหมุนเวยีนและ

ใช้เป็นแหล่งทุนสำาหรับการขยายธุรกิจในสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจำานำา

ทะเบียนรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเห็นได้จากลูกหนี้ตามสัญญา

เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ (ก่อนการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้น 1,135.2 ล้านบาทจากปี 2560
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Key Performance indicators

ตัวบ่งชีผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2560 ปี 2561 คำ�อธิบ�ย

อัตรากำาไรสุทธิ -0,41% -2.80% บริษัทฯมีอัตราขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายหนี้

สูญและหน้ีสงสยัจะสูญและต้นทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึน ทัง้นี ้

บรษิทัฯมภีาระหนีเ้พิม่ขึน้เพือ่ใชใ้นการขยายสนิเชือ่สญัญา

เช่าซื้อและสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถยนต์

อัตรากำาไรขั้นต้น 36.17% 38.27% บริษัทฯดำาเนินนโยบายควบคุมต้นทุนขายและต้นทุนการ

บริการอย่างต่อเนื่อง

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน -1.78% -2.50% บรษิทัฯมอีตัราขาดทนุจากการดำาเนนิงานเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและต้นทุนทางการ

เงินที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อรายได้การขาย 55.6% 54.1% บรษิทัฯดำาเนนินโยบายควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการขายและการ

บริหารอย่างต่อเนื่อง

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -0.29% -1.88% บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนลดลง เน่ืองจากขาดทุนสุทธิ

เพิ่มขึ้นประกอบกับสินทรัพย์เติบโตขึ้น โดยสินทรัพย์ที่

เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขยายสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อและ

สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถยนต์

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น -0.61% -5.21% บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนลดลง เน่ืองจากขาดทุนสุทธิ

เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย1/ 26.2% 18.6% บริษัทฯมีอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ลดลง 

เนื่องจากสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยสูงกว่าลดลง ขณะที่สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถยนต์

สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สินเช่ือจำานำาทะเบียนรถยนต์

จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำากว่า แต่มีหน้ีสูญต่ำากว่าสินเชื่อ

เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีนัยสำาคัญ (0.61% และ 

16.13% ตามลำาดับ)

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม2/ 11.8% 5.0% บริษัทฯมีอัตราหน้ีสูญและการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ลดลง เน่ืองจากบริษัทฯดำาเนินนโยบายการปรับปรุงและ

พัฒนาการควบคุมคุณภาพลูกหนี้ อย่างต่อเนื่อง โดย

ปัจจุบันมีการตรวจสอบทั้งก่อนและภายหลังการขาย โดย

จัดให้มีศูนย์พิจารณาสินเชื่อ (Credit Control Office) 

เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติสินเช่ือลูกค้าก่อนการขาย ทั้งนี้

การพิจารณาสินเช่ือลูกค้าน้ันจะพิจารณาท้ังจากฐาน

ข้อมูลภายในบริษัท และตรวจสอบกับบริษัทข้อมูลเครดิต

แห่งชาติ จำากัด (National Credit Bureau)

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม 11.9% 10.5%
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ตัวบ่งชีผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2560 ปี 2561 คำ�อธิบ�ย

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.78 1.25 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลง เนื่องจากสินทรัพย์

ระยะสั้นในส่วนลูกหนี้สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อและสินเชื่อ

จำานำาทะเบยีนรถลดลง ขณะทีภ่าระหนีส้นิทีจ่ะครบกำาหนด

ชำาระในปี 2562 เพิ่มขึ้น โดยโครงสร้างและนโยบายของบ

ริษัทฯหันมามุ่งเน้นการขยายสินเช่ือจำานำาทะเบียนรถซึ่งมี

ระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยมากกว่า 1 ปี เนื่องจาก

เล็งเห็นว่าเป็นสินเชื่อท่ีมีหลักทรัพย์เป็นรถยนต์ทำาให้มี

คุณภาพหนี้ดี และในปี 2561 บริษัทฯมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น

เพื่อใช้ในการขยายสินเชื่อกลุ่มนี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.22 2.34 ในปี 2561 บริษัทฯมีภาระหน้ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการขยาย

สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อและสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถยนต์

หมายเหตุ: 
1/สินทรัพย์ หมายถึง เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับเฉลี่ย
2/สินเชื่อรวม หมายถึง เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

ทัง้นี ้บริษทัฯมรีายการพิเศษในปี 2561 ดังนี ้รายได้จากการขาย

ลูกหนี้ 47.9 ล้านบาท รายได้จากการขายคืนสินค้า 39.5 ล้านบาท และ

รายได้อื่น 43.5 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำาปี 2561 งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดใน

การจัดทำา รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ

สอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเกี่ยว

กับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท

โดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อถืออย่างมี

เหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายอดิศักดิ์  สุขุมวิทยา

ประธานกรรมการ

นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

คว�มเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(กลุม่บรษัิท) และของเฉพาะบริษทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) 

(บริษัท) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่ง

ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง

ต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม

บริษัทและบริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนิน

งานรวมและผลการดำาเนนิงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและ

กระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สำาหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูต้องตามที่

ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ

บริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบ

ด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ
เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตาม

ดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่อง

เหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ 

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3 7 และ 8 

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่�วอย่�งไร
กลุ่มบริษทัดำาเนินธรุกจิหลกัคอืการให้เช่าชือ้ โดยมูลค่าลกูหนีต้ามสญัญา 

“เช่าชือ้” มนียัสำาคญัต่องบการเงนิ อกีทัง้ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ดงักล่าว 

ประกอบด้วยลูกหนี้รายย่อยจำานวนมากแต่มีมูลค่าแต่ละรายน้อย

ตัง้แต่ปี 2560 กลุม่บริษทัได้ดำาเนนิธรุกจิหลกัเพิม่เตมิ คอื การให้สนิเชือ่

จำานำาทะเบียนรถยนต์ โดยมูลค่าลกูหนีเ้งนิให้กูย้มืจำานำาทะเบยีนรถยนต์มี

นัยสำาคญัต่องบการเงิน อีกทัง้ลูกหน้ีเงนิให้กูย้มืจำานำาทะเบยีนรถยนต์ดัง

กล่าวประกอบด้วยลูกหนี้รายใหญ่ และรายย่อยจำานวนมาก

มูลค่าของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ รวมลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการชำาระหนี้ และลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ 

เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมากต่อความไม่แน่นอนของการ

ประมาณการโดยฝ่ายบรหิาร และการคาดการณ์เกีย่วกบัความสามารถใน

การชำาระหนี้ของลูกหนี้และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ทดสอบออกแบบระบบควบคมุเพือ่ประเมนิความเหมาะสมของมลูค่า

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ รวมลูกหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ

ชำาระหนี้ และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ รวมถึงการ

ทำาความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและวธีิการท่ีฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษิทั

ใช้ในการประมาณการและรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

• ทดสอบความน่าเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลลูกหนี้ตาม

สัญญาเช่าซื้อ รวมลูกหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชำาระหนี้ 

และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ จากระบบบัญชี

• สุ่มเลือกตัวอย่างรายการในรายงานลูกหนี้ค้างชำาระ และทดสอบ 

ว่ารายการลูกหน้ีมีการจัดประเภทในแต่ละช่วงอายุอย่างเหมาะสม

หรือไม่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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มูลค่าของลูกหนี้อดีตพนักงานค้างนานของการนำาส่งเงิน

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3 และ 10

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่�วอย่�งไร
ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัทให้พนักงานขายทำาหน้าที่เก็บเงินกับ

ลูกค้าจากการผ่อนชำาระ พนักงานขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำาส่ง

เงินให้บริษัท มีรายการอดีตลูกหนี้พนักงานที่ค้างนานของการนำาส่งเงิน

มลูค่าของลูกหน้ีอดตีพนกังานค้างนำาส่งเงนิเกีย่วข้องกบัความไม่แน่นอน

ของการประมาณการอย่างมากโดยการวเิคราะห์ประวตักิารชำาระหน้ี และ

การคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของพนักงาน ข้าพเจ้าจึง

เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ทดสอบการออกแบบระบบควบคุมเพื่อประเมินความเหมาะสมของ

มลูค่าลกูหนีอ้ดตีพนักงานค้างนำาส่งเงนิรวมถงึการทำาความเข้าใจเกีย่ว

กับนโยบายและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ในการประมาณการ

และรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

• พิจารณาความน่าเชื่อถือของนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยพจิารณากบัข้อมลูในอดตีของบรษิทัและข้อมลูภายหลงัวนัทีส่ิน้ปี  

รวมถึงการทดสอบข้อมูลการรับชำาระเงินของลูกหน้ีหลังวันส้ินปีเพ่ือ

พิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการของบริษัท

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

• พิจารณาความน่าเชื่อถือของนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยพจิารณาข้อมลูในอดีตของกลุม่บรษิทัและข้อมลูภายหลงัวนัสิน้ปี  

รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลการรับชำาระเงินของลูกหนี้หลังวันส้ินป ี

เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการของกลุ่มบริษัท

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 3 และ 12

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่�วอย่�งไร
ธุรกจิสนิค้าเทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนกิส์ มีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็

และต่อเนื่อง ประกอบกับมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงในความ

ต้องการของผู้บริโภค กลุม่บรษัิทมีความเสีย่งต่อความไม่แน่นอนในมลูค่า

ของสนิค้าคงเหลอืทีอ่าจแสดงมูลค่าสงูเกนิกว่ามูลค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบั

บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า และสินค้าล้าสมัยโดยการ

ประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ทดสอบการออกแบบระบบควบคุมความเหมาะสมและเพียงพอของ

ประมาณการเกี่ยวกับการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

รวมถึงการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการที่กลุ่มบริษัทใช้

• การทำาความเข้าใจในลกัษณะของระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้อง

กับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ และเข้าร่วมสังเกตการณ์การ

ตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสินค้าคงเหลือ

• สุม่เลอืกตัวอย่างรายการในรายงานอายุสนิค้าคงเหลอื และทดสอบกบั

เอกสารทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณาว่าสนิค้าคงเหลอืมกีารจดัประเภทใน 

แต่ละช่วงอายุอย่างเหมาะสมหรือไม่
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• พิจารณาความน่าเช่ือถือของการพิจารณามลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รบัของ

สินค้าคงเหลือจากข้อมลูในอดีต สถานการณ์ปัจจุบันและแผนการขาย  

เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้ในปีปัจจุบัน

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย

ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น 

ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน

รายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ

ข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ คอื การอ่านข้อมูลอืน่ตามท่ีระบุ

ข้างต้นเมื่อจัดทำาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระ

สำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ี

ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร

เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและขอให้ทำาการแก้ไข

คว�มรบัผดิชอบของผูบ้รหิ�รและผูม้หีน้�ทีใ่นก�รกำ�กบั
ดแูลต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการ

เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ

บริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงาน

ต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการ

ดำาเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและ

บริษัท หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู ้มีหน ้าที่ ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

คว�มรับผดิชอบของผูส้อบบัญชต่ีอก�รตรวจสอบงบ
ก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อ

มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

หรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชซ่ึีงรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุ

สมผล คอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิติั

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดั

ต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญัท่ีมอียู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็

จรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรือข้อผดิพลาดและถือว่ามสีาระสำาคญัเมือ่คาด

การณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอื

ทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงนิ

จากการใช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงินรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง

ต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชท่ีีเพยีง

พอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ

ข้าพเจ้า ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น

สาระสำาคัญซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ี
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เกดิจากข้อผดิพลาดเนือ่งจากการทจุริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น

การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการ

ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ

เห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี

สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลัก

ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี

สาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็น

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของ

กลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 

ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ 

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิด

เผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำาเนิน

งานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิด

เผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบท่ีทำาให้มกีารนำาเสนอ

ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รบัหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกบั 

ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบรษัิทเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม  

ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคมุดแูล 

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ

ผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ  

ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ

บกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพจิารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้

พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญ

ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ

เรือ่งดังกล่าว หรอืในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่

ควรสือ่สารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำารงค์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

(หน่วย : บ�ท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม
31 ธันว�คม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันว�คม

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  289,263,844  277,104,169  155,324,119  140,039,714 

ลูกหนี้การค้า 4, 6  12,734,324  13,398,269  131,574,507  267,765,255 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำาหนด

   ชำาระภายในหนึ่งปี 7  1,116,083,851  1,302,814,950  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์

   ที่ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 8  206,533,079  116,217,564  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 9  -  56,596,234  -  - 

ลูกหนี้อื่น 4, 10  253,250,712  147,626,060  198,371,419  122,022,086 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4, 11  -  5,000,000  2,895,543,965  1,350,000,000 

สินค้าคงเหลือ 12  640,447,633  311,710,759  634,520,276  303,777,285 

รายได้ค้างรับ 4  7,639,045  55,679,517  49,633,117  54,827,118 

สินทรัพย์รอการขาย  3,174,000  -  -  - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,529,126,488  2,286,147,522  4,064,967,403  2,238,431,458 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 7  1,169,539,571  549,898,045 - -

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ 8  802,175,977  90,581,630 - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - -  1,458,990,400  1,458,990,400 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14  2,000,000  2,000,000 - -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15  429,808,182  438,949,755  415,480,290  427,511,996 

ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า  7,270,252  3,919,981  7,270,252  3,919,981 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  54,874,751  26,708,663  49,987,940  21,789,704 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17  83,866,590  86,818,545  2,618,304  20,163,841 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  13,876,134  15,486,209  13,106,428  12,870,514 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,563,411,457  1,214,362,828  1,947,453,614  1,945,246,436 

รวมสินทรัพย์  5,092,537,945  3,500,510,350  6,012,421,017  4,183,677,894 
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม
31 ธันว�คม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันว�คม

2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 18  364,002,633  86,149,442  309,000,000  86,148,325 

เจ้าหนี้การค้า 4, 19  348,067,815  134,903,818  379,729,102  136,855,907 

เจ้าหนี้อื่น 4, 20  189,133,554  253,003,764  275,541,116  243,466,373 

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 18  800,000,000  -  800,000,000  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น 18  287,022,739  -  287,022,739  - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  28,110,268  728,205  28,110,268  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5,000,000  3,000,000  5,000,000  3,000,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,021,337,009  477,785,229  2,084,403,225  469,470,605 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 18  1,350,000,000  1,200,000,000  1,350,000,000  1,200,000,000 

ประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน 21  139,170,130  160,570,550  118,473,015  137,781,160 

เงินประกันพนักงาน  1,713,675  2,806,244  -  1,175,482 

กองทุนเงินสะสมพนักงาน 22  56,553,242  81,665,709  55,921,298  79,970,557 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,547,437,047  1,445,042,503  1,524,394,313  1,418,927,199 

รวมหนี้สิน  3,568,774,056  1,922,827,732  3,608,797,538  1,888,397,804 
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม
31 ธันว�คม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันว�คม

2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23

   ทุนจดทะเบียน  270,000,000  270,000,000  270,000,000  270,000,000 

   ทุนที่ออกและชำาระแล้ว  270,000,000  270,000,000  270,000,000  270,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 23  225,000,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000 

สำารองจากการรวมธุรกิจ

   ภายใต้การควบคุมเดียวกัน  -  -  974,117,594  974,117,594 

กำาไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนสำารองตามกฎหมาย 24  27,000,000  27,000,000  27,000,000  27,000,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร  781,296,601  832,028,082  687,038,597  575,507,960 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 15, 24  220,467,288  223,654,536  220,467,288  223,654,536 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,523,763,889 1,577,682,618 2,403,623,479 2,295,280,090

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,092,537,945 3,500,510,350 6,012,421,017 4,183,677,894
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการขาย 4  1,876,283,079  1,375,774,883  1,881,678,933  1,369,589,174 

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม  647,355,851  635,312,167  -  - 

รายได้จากการให้บริการ 4  98,728,157  205,871,167  80,817,700  192,646,405 

รายได้ค่าบริหารจัดการ 4  -  -  52,846,889  63,471,877 

รายได้อื่น 4  265,657,026  146,446,816  198,300,821  133,939,416 

รวมรายได้  2,888,024,113  2,363,405,033  2,213,644,343  1,759,646,872 

ค่าใช้จ่าย 4

ต้นทุนขาย 12  1,133,466,769  881,526,353  1,147,563,784  888,131,671 

ต้นทุนการให้บริการ  85,756,740  128,004,091  46,620,679  91,361,285 

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย 26  740,207,583  669,873,021  526,362,517  476,872,849 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27  424,289,082  298,820,325  242,255,149  188,790,620 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  446,218,258  372,237,521  14,507,913  17,981,362 

ต้นทุนทางการเงิน 29  107,447,549  41,085,138  107,112,003  39,547,678 

รวมค่าใช้จ่าย  2,937,385,981  2,391,546,449  2,084,422,045  1,702,685,465 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (49,361,868)  (28,141,416)  129,222,298  56,961,407 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 30  31,404,722  (18,384,349)  45,540,488  4,835,967 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (80,766,590)  (9,757,067)  83,681,810  52,125,440 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

   ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 15, 30  -  28,772,281  -  28,772,281 

ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าใหม่

   ของผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้ 30  26,847,861  -  24,661,579  - 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้  26,847,861  28,772,281  24,661,579  28,772,281 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี (53,918,729) 19,015,214 108,343,389 80,897,721

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 31  (0.30)  (0.04)  0.31  0.19 



89รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หม
าย

เห
ตุ

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
 มูลค่�หุ้น

 กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุน
จ�กก�รตีร�ค�

สินทรัพย์

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 270,000,000 225,000,000 27,000,000 906,495,174 197,672,305 1,626,167,479 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก

โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 32 - - - (67,500,075) - (67,500,075)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก

โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (67,500,075) - (67,500,075)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

   ขาดทุนสำาหรับปี - - - (9,757,067) - (9,757,067)

   กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 30 - - - - 28,772,281  28,772,281 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปี - - - (9,757,067) 28,772,281 19,015,214 

โอนไปกำาไรสะสม 15 - - - 2,790,050 (2,790,050)  - 

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 270,000,000 225,000,000 27,000,000 832,028,082 223,654,536 1,577,682,618 



90 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หม
าย

เห
ตุ

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
 มูลค่�หุ้น

 กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุน
จ�กก�รตีร�ค�

สินทรัพย์

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 270,000,000 225,000,000 27,000,000 832,028,082 223,654,536 1,577,682,618 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี

   ขาดทุนสำาหรับปี - - - (80,766,590) - (80,766,590)

   กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 30 - - - 26,847,861 -  26,847,861 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปี - - - (53,918,729) - (53,918,729)

โอนไปกำาไรสะสม 15 - - - 3,187,248 (3,187,248) -

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 270,000,000 225,000,000 27,000,000 781,296,601 220,467,288 1,523,763,889 



91รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หม
าย

เห
ตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
 มูลค่�หุ้น

สำ�รองจ�ก
ก�รรวมธุรกิจ

ภ�ยใต้
ก�รควบคุม

เดียวกัน

 กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย

ส่วนเกินทุน
จ�กก�รตีร�ค�

สินทรัพย์

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 588,092,470 197,672,305 2,281,882,369

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก

โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 32 - - - - (67,500,000) - (67,500,000)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก

โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - (67,500,000) - (67,500,000)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

     กำาไรสำาหรับปี - - - - 52,125,440 - 52,125,440

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 30 - - - - - 28,772,281 28,772,281

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - - - 52,125,440 28,772,281 80,897,721

โอนไปกำาไรสะสม 15 - - - - 2,790,050 (2,790,050) -

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 575,507,960 223,654,536 2,295,280,090



92 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หม
าย

เห
ตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
 มูลค่�หุ้น

สำ�รองจ�ก
ก�รรวมธุรกิจ

ภ�ยใต้
ก�รควบคุม

เดียวกัน

 กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย

ส่วนเกินทุน
จ�กก�รตีร�ค�

สินทรัพย์

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 575,507,960 223,654,536 2,295,280,090

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

     กำาไรสำาหรับปี - - - - 83,681,810 - 83,681,810

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 30 - - - - 24,661,579 - 24,661,579

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - - - 108,343,389 - 108,343,389

โอนไปกำาไรสะสม 15 - - - -  3,187,248  (3,187,248) -

ยอดคงเหลือ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 687,038,597 220,467,288 2,403,623,479



93รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หม
าย

เห
ตุ  งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (80,766,590)  (9,757,067)  83,681,810  52,125,440 

ปรับรายการที่กระทบกำาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  31,404,722  (18,384,349)  45,540,488  4,835,967 

ต้นทุนทางการเงิน  107,447,549  41,085,138  107,112,003  39,547,678 

ค่าเสื่อมราคา  26,188,272  16,839,956  17,984,878  12,436,150 

ค่าตัดจำาหน่าย  21,165,890  9,531,011  21,165,890  9,298,252 

เงินปันผลรับ  -  -  -  (36,249,925)

ประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน  17,999,413  17,205,951  15,580,291  15,087,864 

(กลับรายการ) สำารองกองทุนเงินสะสมพนักงาน  (12,878,089)  4,596,222  (11,830,740)  4,016,339 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  -  (5,945)  -  (5,945)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  446,218,258  372,237,521  14,507,913  17,981,362 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า  11,863,195  7,700,709  8,823,646  7,700,709 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  (1,407,944)  -  (1,098,944)

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  613,406  472,565  (9,128)  253,843 

ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า  95,226,837  69,758,516  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  (3,063,159)  (1,427,018)  (84,214,807)  (43,599,458)

 661,419,704  508,445,266  218,342,244  82,329,332 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

ลูกหนี้การค้า  (948,919)  (2,401,008)  134,577,885  135,045,013 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  (904,787,707)  (325,276,212)  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์  (807,670,670)  (207,249,798)  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  4,123,139  (57,500,442)  -  - 

ลูกหนี้อื่น  (118,519,703)  21,885,501  (93,664,934)  (7,918,761)

รายได้ค้างรับ  48,040,472  (39,710,379)  5,194,002  (34,457,441)

สินค้าคงเหลือ  (340,600,069)  (18,913,442)  (339,566,637)  (13,929,481)

ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า  (9,309,700)  (4,842,417)  (9,309,700)  (4,842,417)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,610,073  (1,269,957)  (235,913)  906,335 

เจ้าหนี้การค้า  213,163,997  (100,454,939)  242,873,195  (107,892,095)

เจ้าหนี้อื่น  (64,929,462)  7,922,953  31,553,092  (22,798,953)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,000,000  (3,000,000)  2,000,000  (3,000,000)

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน  (5,840,007)  (8,878,367)  (4,592,991)  (8,156,571)



94 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หม
าย

เห
ตุ  งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2561 2560 2561 2560

เงินประกันพนักงาน  (1,092,569)  (665,656)  (1,175,482)  (1,041,429)

จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน  (12,234,377)  (21,003,534)  (12,218,519)  (20,991,259)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำาเนินงาน (1,335,575,798)  (252,912,431)  173,776,242  (6,747,727)

จ่ายภาษีเงินได้  (7,782,669)  (27,591,626)  (1,629,527)  (6,505,307)

ภาษีเงินได้รับคืน  -  8,249,050  -  6,664,874 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (1,343,358,467)  (272,255,007)  172,146,715  (6,588,160)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ  3,063,159  1,427,018  84,214,807  43,599,458 

เงินปันผลรับ  -  -  -  36,249,925 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์  (17,193,608)  (43,783,248)  (5,973,165)  (32,407,045)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  218,692  1,214,953  29,159  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)  5,000,000  500,000 (1,545,543,965)  (492,500,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (44,057,737)  (8,471,331)  (43,404,737)  (7,869,931)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น  -  (1,000,000)  -  - 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (52,969,494)  (50,112,608) (1,510,677,901)  (452,927,593)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ต้นทุนทางการเงินจ่าย  (106,388,295)  (50,461,423)  (106,058,824)  (46,553,381)

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  -  (67,500,075)  -  (67,500,000)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 18  277,853,192  (14,283,940)  222,851,676  (14,285,057)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น 18  287,022,739  -  287,022,739  - 

เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18  -  (58,140,000)  -  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 18  950,000,000  1,200,000,000  950,000,000  1,200,000,000 

เงินสดจ่ายชำาระคืนหุ้นกู้ 18  -  (600,000,000)  -  (600,000,000)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  1,408,487,636  409,614,562  1,353,815,591  471,661,562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  12,159,675  87,246,947  15,284,405  12,145,809 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  277,104,169  189,857,222  140,039,714  127,893,905 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 5  289,263,844  277,104,169  155,324,119  140,039,714 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1  ขอ้มูลทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา้ 

7  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  

8         ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์

9  ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น 

10  ลูกหน้ีอ่ืน  

11         เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 

12  สินคา้คงเหลือ  

13  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

14  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

15  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

16  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

17  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

18  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

19 เจา้หน้ีการคา้ 

20 เจา้หน้ีอ่ืน 

21  ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

22  กองทุนเงินสะสมพนกังาน 

23  ทุนเรือนหุ้น 

24  สาํรอง 

25 ส่วนงานดาํเนินงาน 

26  ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 

27  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

28  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 

29  ตน้ทุนทางการเงิน 

30  ภาษีเงินได ้
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

31  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

32  เงินปันผล 

33  เคร่ืองมือทางการเงิน 

34  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

35   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

36  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

37         มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดน้าํมาปฏิบติั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่

จดท ะเบี ยน ตั้ งอ ยู่ เล ขท่ี  72 อ าคาร กสท  โท รคมนาคม ชั้ น  17 ถ นน เจริญ กรุง  แขวงบ างรัก  เขตบ างรัก 

กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2527 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 24.99) เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึน

ในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัท์มือถือ ลูกหน้ี

เงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และอ่ืน  ๆ 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

และ 13  

 

2         เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้ง  

 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 625 1 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง การ

เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ได้ใชม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 37 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 

ท่ีดิน และอาคาร การตีราคาใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ณ) 

 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

  

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ข้อมูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ  

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ

ให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดเ้ปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 6 ลูกหน้ีการคา้ - ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

หมายเหตุขอ้ 7 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

หมายเหตุขอ้ 8 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์- ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

หมายเหตุขอ้ 9 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

หมายเหตุขอ้ 10 ลูกหน้ีอ่ืน - ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

หมายเหตุขอ้ 12 สินคา้คงเหลือ - ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพและเสียหาย 

หมายเหตุขอ้ 17 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลกาํไรทางภาษีในอนาคตหักกบัยอด

ยกมาของผลขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ เก่ียวกบัขอ้สมมติ

หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้

ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรมว่าเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ี

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี

แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 15 ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทกุรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคมุเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั

แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี

เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคา่ให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน

หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง)      ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่น และลูกหน้ีอดีตพนักงาน 

 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และลูกหน้ีอดีตพนกังานขายแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการ

คาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่า

เป็นหน้ีสูญ 
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ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอดีตพนักงานประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี ลูกหน้ีอดีต

พนกังานขายจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 

 

 (จ)     ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงดว้ยมูลค่าแรกเร่ิมตามสญัญาเช่าซ้ือ หักดว้ยเงินรับจากค่างวดผ่อนชาํระ ดอกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีค้างชําระ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับรอการรับรู้) และหลกัประกัน ซ่ึง

หลกัประกนัสินคา้ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ คาํนวณมูลค่าประมาณร้อยละ 50 ถึง 100 

ของราคาเงินสดของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีทาํสัญญา สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจาํนาํทะเบียนรถยนต์ท่ีคา้งชาํระ

มากกว่า 3 เดือนจะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญ มีดงัน้ี   

  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

และอ่ืนๆ 

จาํนาํทะเบียน

รถยนต ์

  (ร้อยละ) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1 1 

คา้งชาํระ   

นอ้ยกว่า 3 เดือน 5 2 

3 - 6 เดือน 25 100 

6 - 9 เดือน 35 100 

9 - 12 เดือน 75   100 

มากกว่า 12 เดือน 100 100 

 

วิธีการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัแตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติทางบญัชีท่ี

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพ่ืออุปโภคและบริโภค 

(Consumer Finance) วิธีปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวกําหนดให้กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวน

สาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวดข้ึนไปโดยไม่นาํหลกัประกนัมาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณา
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การตั้งค่าเผ่ือทัว่ไปสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระนอ้ยกว่า 3 งวด อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาเกณฑก์ารตั้งค่าเผ่ือ

หน้ีสงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนัซ่ึงจะครอบคลมุความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั 

 

 (ฉ)    ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจาํนําทะเบียนรถยนต์ และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแสดงยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกหน้ี  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจํานาํทะเบียนรถยนต์ และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นท่ีค้าง

ชาํระ (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) โดยพิจารณาหลกัประกันเฉพาะลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ ลูกหน้ีท่ีค้าง

ชาํระมากกว่า 3 เดือนจะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผ่ือ

หน้ีสงสยัจะสูญ มีดงัน้ี 

 

  (ร้อยละ) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1 

คา้งชาํระ  

นอ้ยกว่า 3 เดือน 2 

มากกว่า 3 เดือน 100 

 

วิธีการคาํนวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษัทแตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติทางบญัชีท่ี

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพ่ืออุปโภคและบริโภค 

(Consumer Finance) วิธีปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวกําหนดให้กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวน

สาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวดข้ึนไปโดยไม่นาํหลกัประกนัมาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณา

การตั้งค่าเผ่ือทัว่ไปสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระนอ้ยกว่า 3 งวด อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาเกณฑก์ารตั้งค่าเผ่ือ

หน้ีสงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนัซ่ึงจะครอบคลมุความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั  

 

(ช)     สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือรวมสินคา้ยึดคืนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

 

สินคา้ยดึคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยดึคืนจากลูกหน้ีท่ีผดินดัชาํระ 
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ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนซ้ือ และตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยูใ่น

สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย  

 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 

(ซ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  

 

(ฌ)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินและ

อาคารท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงกาํหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพย์

ท่ีมีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่า

เผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอปุกรณ์ 
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี

ราคาใหม่ จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถกูโอนไปยงักาํไรสะสม 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หัก

ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ

ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 

 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่า

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย”์ ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ

รับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา

ใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ส่วนเกินจากการตีราคา

ทรัพย์สินจะถูกตดับัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่กับค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับเพ่ิมบญัชีกาํไรสะสม  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตี

ราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยงักาํไร

สะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี  

 

อาคาร  50 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์  5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ

ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ญ) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายสุญัญาเช่า 
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ค่าตัดจาํหน่าย  

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทนุหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตดัจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจคือ 5 - 10 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฏ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
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สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  

และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย การกลบัรายการจะ

ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ฐ)       สินทรัพย์รอการขาย 

 

สินทรัพยร์อการขายซ่ึงประกอบดว้ยยานพาหนะและเคร่ืองจกัรจะแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่าหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เม่ือสินทรัพยร์อการขายเกิดการดอ้ยค่า

ทางกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายทั้งหมด 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยร์อการขาย โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ฑ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน   

 

(ฒ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานให้กบักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส

เงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ

อนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้สุทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักําหนดดอกเบ้ียจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้

ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

กองทุนเงินสะสมพนักงาน 

 

กองทุนเงินสะสมพนกังานคาํนวณโดยการหักจากรายได้ค่านายหน้าท่ีพนักงานได้รับในอตัราท่ีกําหนดไว้ใน

ระเบียบกองทุนเงินสะสมพนกังาน รวมทั้งเงินสมทบของบริษทัเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีหกัจากพนกังานดงักล่าว ภาระ

หน้ีสินน้ีจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบตามเง่ือนไขของกองทุน      

(ดูหมายเหตุ 22) 
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(ด) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 

 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้แก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจาก

ประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหาย

ดงักล่าว 

 

(ต)      สํารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน 

 

สํารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เกิดข้ึนจากการรวมกิจการหรือธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกนัของบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดสุ้ทธิ ณ 

วนัท่ีรวมธุรกิจ บริษทัรับรู้ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะไม่

จาํหน่ายและจะคงอยู ่จนกระทัง่กิจการหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกขายหรือจาํหน่ายออกไป 

 

(ถ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

การขายสินค้าและให้บริการ 

 

รายไดจ้ากการขายประกอบดว้ยการขายเงินสด การขายเช่ือและการขายตามสัญญาเช่าซ้ือ รายไดรั้บรู้ในงบกําไร

ขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะ

ไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญั
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ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้และ

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  

 

การขายตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นการขายภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงหน้ีสินจากการผ่อนชาํระคํ้าประกนัโดยสินคา้ท่ีขาย 

รายไดจ้ากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือประกอบดว้ยราคาขายเงินสดและดอกเบ้ีย รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือมี

การเซ็นสญัญาและบริษทัไดรั้บชาํระเงินงวดแรกแลว้ ส่วนดอกเบ้ียบนัทึกเป็นดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและรับรู้

เป็นรายไดต้ามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากการขายตามสญัญาเช่าซ้ือ ในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 

 

รายไดจ้ากการให้บริการประกอบดว้ย รายไดค้่าตอบแทนจากการฝากขาย ส่วนแบ่งรายได ้และอ่ืนๆ โดยรับรู้รายได้

เม่ือมีการให้บริการ 

 

ดอกเบีย้รับจากลูกหนีเ้งินกู้ยืม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ตามเกณฑค์ง

คา้งโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสญัญา 

กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้ืม ในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  

 

(ท) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
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(ธ) สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าข้อตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั

การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี

เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ

เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 

(น)     ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน

การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ

ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตอ้งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทั 

เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ

ประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ

อาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่  การ

เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจํานวนไม่เพียงพอท่ีจะ

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ

ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(บ) กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดย

การหารกําไร (ขาดทุน) ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่าย

ระหว่างปี  

 

(ป)     รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล 
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4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บคุคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ

เป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 สาํหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร

สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จดัตั้ง/

สัญชาต ิ

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็ นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ 24.99 ใน

บริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เจมาร์ท โมบาย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  

    เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกดั 

(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั บีนส์แอนดบ์ราวน์ จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั คาเฟ่ ซพัพลาย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั เจพี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกัน จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 9 เมษายน 

2561 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สัง่การและควบคมุกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร

หรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

ขายสินคา้ ราคาตลาด - ราคาเงินสด 

รายไดจ้ากการให้บริการ อตัราร้อยละตามท่ีตกลงกนั 

รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

   รายไดค้่านายหนา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 

ซ้ืออุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ตน้ทุนบริการ ราคาคงท่ีกาํหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์

รายไดค้่าบริหารจดัการ ร้อยละ 15 ของรายไดแ้ละตน้ทุนบริการบวกกาํไร 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

   ค่าบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการติดตามหน้ี อตัราร้อยละของหน้ีท่ีติดตามได ้

ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 

ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 
(พันบาท) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        

รายไดจ้ากการขาย 38  -  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ 9  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4  209  4  209 

ค่าบริหารจดัการ 3,600  -  3,600  - 
        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  1,611,683  1,012,090 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  52,846  63,472 

รายไดเ้งินปันผล -  -  -  36,250 

ดอกเบ้ียรับ -  -  81,479  42,311 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี -  -  42,311  2,707 

ซ้ือสินคา้ -  -  118,831  232,485 

ซ้ืออุปกรณ์ -  -  -  1,578 

ตน้ทุนบริการ -  -  46,008  32,872 
        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกนั 
       

รายไดจ้ากการขาย 192  389  87  398 

รายไดจ้ากการให้บริการ 10,906  81,087  10,906  81,087 

รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 3,742  25,084  3,742  25,084 

รายไดค้่านายหนา้ 30,646  -  -  - 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 67,729  11,027  21,373  - 

รายไดอ่ื้น 5,506  321  1,341  321 

ซ้ือสินคา้ 217,459  68,640  217,459  68,640 

ซ้ืออุปกรณ์ -  1,804  -  - 

ค่าบริการติดตามหน้ี 27,463  59,705  251  331 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,683  214  244  214 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

(พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 71,335  24,561  54,845  23,315 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,240  2,284  1,905  2,185 

รวม 73,575  26,845  56,750  25,500 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษทัยอ่ย -  -  118,926  255,572 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 446  188  -  188 

รวม 446  188  118,926  255,760 

    

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ -  300  -  300 

บริษทัยอ่ย -  -  14,202  5,709 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18,927  5,144  14,060  5,144 

รวม 18,927  5,444  28,262  11,153 

        

รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย -  -  46,889  7,438 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,195  23,059  988  23,059 

รวม 1,195  23,059  47,877  30,497 
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 อัตราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

   

       

บริษทัยอ่ย 4.01 - 5.37  4.01 - 5.08 -  -  2,895,544  1,345,000 

รวม -  -  2,895,544  1,345,000 
           

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษัทย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  1,345,000  852,000 

เพ่ิมข้ึน -  -  2,217,425  1,761,000 

ลดลง -  -  (666,881)  (1,268,000) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  2,895,544  1,345,000 

 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย -  -  83,677  7,646 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,225  46,393  81,225  46,393 

รวม 81,225  46,393  164,902  54,039 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย -  -  131,416  23,472 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,438  14,013  14  2 

รวม 9,438  14,013  131,430  23,474 

 

สัญญาสําคญัที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

สัญญาการโอนธุรกิจ 

 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้าํสญัญาการโอนธุรกิจกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั โดยบริษทัตกลงท่ีจะ

โอนธุรกิจเช่าซ้ือให้บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกัด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกัด    

ตกลงท่ีจะดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 

สัญญาบริการ 

 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทัตกลงท่ีจะให้บริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และอ่ืนๆ แก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จํากัด ในการน้ีบริษทั เอสจี แคปปิตอล จํากัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการตามตน้ทุนบริการบวกกาํไรให้แก่บริษทั สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุ

โดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ เม่ือวนัท่ี      

1 มกราคม 2561 บริษทั และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดต้กลงเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมบริการ โดยบริษทั 

เอสจี แคปปิตอล จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญาบริการกับบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากัด ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทัตกลงท่ีจะให้บริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และอ่ืนๆ แก่บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ในการน้ีบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสญัญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 

1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
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เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั

ตกลงท่ีจะให้บริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

อ่ืนๆ แก่บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกัด ในการน้ีบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุโดย

อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2561 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทัตกลงท่ีจะขอใช้บริการความช่วยเหลือทางด้านการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหาร

จดัการ และอ่ืนๆ ในการน้ีบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใช้

เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึง 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ      

1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

สัญญาบริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2558 บริษทัและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด ทําสัญญากับบริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 

เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) ในการขอใชบ้ริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ีตามท่ีบริษัทและบริษัท เอสจี 

แคปปิตอล จาํกดั จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจาก

วนัท่ี 29 กนัยายน 2558 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สญัญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสญัญากบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ภายใตส้ญัญา

ดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงว่าจ้างบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ในการติดตามทวงถามหน้ีของ

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั  โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั จะจ่ายผลตอบแทนตามผลสําเร็จของงานตามท่ี

ระบุไวใ้นสญัญา มีกาํหนดชาํระภายใน 45 วนั หลงัจากวนัท่ีตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าจ้างเสร็จส้ิน โดยสญัญาน้ี

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึง

ฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษทั เอสจี 

แ ค ป ปิ ต อ ล  จํ ากัด  ไ ด้ บ อ ก เลิ ก สั ญ ญ าดั ง ก ล่ าว กับ บ ริ ษั ท  เอ ส จี  เซ อ ร์ วิ ส พ ลัส  จํ ากั ด  มี ผ ล ตั้ ง แ ต่

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 

เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) ในการขอใชบ้ริการติดตามหน้ีกลบัเขา้ครอบครองทรัพยต์ามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี 

แคปปิตอล จาํกดั จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจาก

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สญัญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
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สัญญาฝากขายสินค้า 

 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัได้ทาํสัญญาฝากขายสินค้ากับบริษทั เจมาร์ท จํากัด (มหาชน) ภายใตส้ัญญา

ดงักล่าว บริษทัตกลงท่ีจะขายสินคา้ฝากขายของบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการฝากขายให้กบับริษทัดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ีระบุไวใ้นใบเสนอราคาและใบสัง่ซ้ือใน

แต่ละคราวภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสญัญา หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิก

ให้แจง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัท เจมาร์ท จํากัด (มหาชน) ทาํการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท เจมาร์ท โมบาย จํากัด          

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เจมาร์ท จํากัด (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามข้อตกลงการฝากขายในสัญญา    

ฝากขายสินคา้ดงักล่าวดว้ย 

 

สัญญาขอใช้พืน้ที่บริการ 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสญัญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจมาร์ท  จาํกดั 

(มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เจมาร์ท จาํกัด (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้พ้ืนท่ี เพ่ือติดตั้งและ

ให้บริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตู้

เติมเงินตามท่ีระบุ ในสัญญา สัญญาน้ีกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้ งแต่ว ันท่ี  1 มิถุนายน 2560 จนถึงวัน ท่ี                     

31 พฤษภาคม 2561 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากัด ได้ทําสัญญาขอใช้พ้ืนท่ีบริการกับบริษัท เจเอ็มที 

เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด 

(มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใชพ้ื้นท่ี เพ่ือติดตั้งและให้บริการตูเ้ติมเงิน โดยบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั   จาํกดั 

ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุในสัญญา สญัญาน้ีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี

นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า  

30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุอยา่งไรก็ตาม บริษทั เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) ไดบ้อกเลิกสญัญา

ดงักล่าวกบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดัมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จํากัด ได้ทําสัญญาขอใช้พ้ืนท่ีบริการกับบริษทั เจเอเอส     

แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้

พ้ืนท่ี เพ่ือติดตั้งและให้บริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัรา     

ร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 

จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้  30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ

122 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสญัญาเช่าอาคารและให้บริการกบับริษทั เอสจี 

แคปปิตอล จาํกดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตกลงให้บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั เช่า

พ้ืนท่ีส่วนหนา้ของอาคารคลงัสินคา้ เพ่ือเป็นท่ีตั้งสํานกังานและ/หรือประกอบกิจการ สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา

การเช่า 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 และให้คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิก

การเช่าให้อีกฝ่ายทราบภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเช่า หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีฝ่ายใด

บอกเลิก ให้ขยายระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี 

 

สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภยั 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จํากัด ได้ทาํสัญญาบริการกับบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกัด 

ภายใต้สัญญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จํากัด ตกลงให้บริการในด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภยัให้แก่

บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าบริการในดา้นส่งเสริมธุรกิจ

ประกนัภยัในอตัราร้อยละของรายไดค้่านายหนา้และค่าบริการท่ีบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั เรียกเก็บจากบริษทั

ประกนั โดยสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะ

ยกเลิกให้แจง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 

 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสญัญาบริการกบับริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 

จาํกดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล ตกลงให้บริการในดา้นการรับชาํระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั ให้แก่ 

บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จาํกดั โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าจา้งบริการรับฝากชาํระ

ค่าเบ้ียประกนัภยั โดยสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถต่อ

อายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลิกให้แจ้งบอกยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อน

สญัญาหมดอาย ุ 

 

สัญญาจ้างดําเนินการจดัหาลูกค้า 

 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาบริการกับบริษทั บริษทั เจ ฟินเทค จาํกัด  

ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงให้บริการเป็นตวัแทนเพ่ือจดัหาลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคล  

และจัดทาํเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจดัส่งให้กบัทางบริษทั เจ ฟินเทค จํากัด ในการให้บริการ บริษทั เจ ฟินเทค 

จาํกดัไดต้กลงให้ค่าตอบแทนเป็นค่าบริการให้แก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตามผลความสําเร็จของสัญญา ตามท่ี

ระบุไว ้โดยสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุได้คร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะ

ยกเลิกให้แจง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 

 

123รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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5         เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 218  91  153  80 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 113,761  146,391  60,307  45,581 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 175,134  122,350  94,713  86,107 

เงินสดระหว่างทาง - กระแสรายวนั/          

ออมทรัพย ์ 151  8,272 

 

151  8,272 

รวม 289,264  277,104  155,324  140,040 

 

6 ลูกหนีก้ารค้า  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 446  188  118,926  255,760 

กิจการอ่ืน ๆ  15,156  14,465  15,517  13,260 

รวม  15,602  14,653  134,443  269,020 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (2,868)  (1,255)  (2,868)  (1,255) 

สุทธิ  12,734  13,398  131,575  267,765 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

สาํหรับปี 1,613  485  1,613  485 

 

124 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,678  8,276  124,519  262,643 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 6,863  4,498  6,863  4,498 

3 - 6 เดือน 264  918  264  918 

6 - 9 เดือน 1,617  238  1,617  238 

9 - 12 เดือน 392  7  392  7 

มากกว่า 12 เดือน 788  716  788  716 

 15,602  14,653  134,443  269,020 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2,868)  (1,255)  (2,868)  (1,255) 

สุทธิ 12,734  13,398  131,575  267,765 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 

7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 

 งบการเงินรวม  

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  1,870,196  2,019,314  1,521,372  715,039  3,391,568  2,734,353 

หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ 

           รอการรับรู้       (599,931)  (478,228)  (334,077)  (129,278)  (934,008)  (607,506) 

 1,270,265  1,541,086  1,187,295  585,761  2,457,560  2,126,847 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (154,181)  (238,271)  (17,755)  (35,863)  (171,936)  (274,134) 

สุทธ ิ 1,116,084  1,302,815  1,169,540  549,898  2,285,624  1,852,713 
 

125รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญรับคืน) สาํหรับปี 361,990  347,211 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดท้าํการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญเป็นจาํนวนเงิน 478.85 ลา้นบาท และ 

161.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือ-

สุทธิจากรายได้

ดอกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ี

สุทธิท่ีใชใ้น

การ 

ตั้งค่าเผ่ือหน้ี 

สงสยัจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่า 

เผ่ือหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 

 

 

ค่าเผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญ 

           (พันบาท)                                            (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ(2)  1,460,185  374,230  1 3,742 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน(2)  389,868  199,077  5 9,954 

3 - 6 เดือน(2)  151,449  104,777  25 26,194 

6 - 9 เดือน(2)  100,068  73,379  35 25,683 

9 - 12 เดือน(2)  75,345  75,345  75 56,509 

มากกวา่ 12 เดือน(2)  28,991  28,991  100 28,991 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติม(3)  15,907 

รวม  2,205,906  855,799   166,980 
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 งบการเงนิรวม 

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2560 

 ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือ-

สุทธิจากรายได้

ดอกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ี

สุทธิท่ีใชใ้น

การ 

ตั้งค่าเผ่ือหน้ี 

สงสยัจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่า 

เผ่ือหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 

 

 

ค่าเผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญ 

           (พันบาท)                                            (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ(2)  1,264,532  482,769  1   4,828 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน(2)  436,095  255,907  5  12,795 

3 - 6 เดือน(2)  163,768  121,445  25  30,361 

6 - 9 เดือน(2)  79,242  61,184  35  21,414 

9 - 12 เดือน(2)  29,285  29,285  75  21,964 

มากกวา่ 12 เดือน(2)  5,656  5,656  100   5,656 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติม(3)            176,000  

รวม  1,978,578  956,246     273,018 

 
      (1)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

         (2)    รวมลูกหน้ีท่ีมีการตกลงกบักลุ่มบริษทัเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี ทั้งกรณีมีการทาํสญัญาเช่าซ้ือใหม่หรือ 

ยงัใชส้ญัญาเช่าซ้ือเดิม โดยมีการเร่ิมตน้นบัการคา้งชาํระค่างวดใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี                               
         (3)    ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพ่ิมเติมของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษัท                                          

เพ่ือการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี กลุ่มบริษทัจึง

ตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยู่เดิมเป็นสาํคญั และกลุ่มบริษทัอยู่

ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว และพิจารณาความต่อเน่ืองของการชาํระค่างวด

ของลูกหน้ี 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม 

 

 

 

31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือ-สุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี

ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผ่ือหน้ี 

สงสยัจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่า 

เผ่ือหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยั

จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  195,966  1,478  1 15 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  50,826  3,924  2 79 

3 - 6 เดือน  3,312  3,312  100 3,312 

6 - 9 เดือน  1,104  1,104  100 1,104 

9 - 12 เดือน  446  446  100 446 

รวม  251,654  10,264   4,956 

 

  งบการเงนิรวม 

 

 

 

31 ธันวาคม 2560 

 ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือ-สุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี

ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผ่ือหน้ี 

สงสยัจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่า 

เผ่ือหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยั

จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  114,928  11,987  1 120 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  32,430  4,281  2 86 

มากกวา่ 3 เดือน  910  910  100 910 

รวม  148,268  17,178   1,116 
     

      (4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายตามการผอ่นชาํระ แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 2561  2560 

   มูลค่าปัจจุบนั    มูลค่าปัจจุบนั 

 ผลรวมของเงิน  ของจาํนวนเงิน  ผลรวมของเงิน  ของจาํนวนเงิน 

 ลงทุนขั้นตน้  ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี  ลงทุนขั้นตน้  ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี 

 ตามสญัญา  ตอ้งจ่ายตาม  ตามสญัญา  ตอ้งจ่ายตาม 

 เช่าซ้ือ  การผอ่นชาํระ  เช่าซ้ือ  การผอ่นชาํระ 

 (พันบาท) 

ภายในหน่ึงปี 1,870,196  1,270,265  2,019,314  1,541,086 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี   1,521,372  1,187,295  715,039  585,761 

 3,391,568  2,457,560  2,734,353  2,126,847 

หัก  รายไดด้อกเบ้ียรับรอการ

รับรู้ (934,008)    (607,506)   

ผลรวมของเงนิลงทุนข้ันต้น                            

ตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 2,457,560    2,126,847   
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การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี  

 

งบการเงนิรวม 

   2561  2560 

ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี

หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี

 ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี

หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้

ดอกเบ้ียรอการรับรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการชาํระหน้ี 

 

 

12,939 

  

 

13,140 

  

 

707,965 

  

 

715,953 

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

  

  งบการเงนิรวม 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี             124,900  102,567 

     

 

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีมียอดคงคา้งดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี (5) 

  

42,965 

  

512,215 
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

54 

         (5)          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติมของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 

15.9 ลา้นบาท (2560: 176.0 ล้านบาท) เพ่ือการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการชาํระหน้ี กลุ่มบริษทัจึงตั้งหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี

ท่ีมีอยู่เดิมเป็นสําคญั และกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว  

และพิจารณาความต่อเน่ืองของการชาํระค่างวดของลูกหน้ี 
 

8 ลูกหนี้เงนิให้กู้ ยืมจาํนําทะเบียนรถยนต์ 

 

 งบการเงนิรวม 

 

ส่วนท่ีครบกาํหนด 

ชาํระภายในหน่ึงปี  

ส่วนท่ีครบกาํหนด 

ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ยื้มจาํนาํ

ทะเบียนรถยนต ์ 204,261  115,597  803,885  90,783  1,008,146  206,380 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       3,600  870  -  -  3,600  870 

 207,861  116,467  803,885  90,783  1,011,746  207,250 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,328)  (250)  (1,709)  (201)  (3,037)  (451) 

สุทธ ิ 206,533  116,217  802,176  90,582  1,008,709  206,799 

 

งบการเงินรวม 

2561 2560
(พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปี 3,037  451 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2561

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 

จาํนาํทะเบียน

รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ

ยอดลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใชใ้นการตั้งค่า

เผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญ(1)

อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสูญ

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญ

(พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)                                    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  943,915  11,261  1  113 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 65,033  6,292  2  126 

3 - 6 เดือน 1,605  1,605  100  1,605 

7 - 9 เดือน 78  78  100  78 

9 - 12 เดือน 1,115  1,115  100  1,115 

รวม   1,011,746  20,351    3,037 

         (1) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 

 

งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2560

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 

จาํนาํทะเบียน

รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ

ยอดลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใชใ้นการตั้งค่า

เผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญ(1)

อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสูญ

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญ

(พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)                                    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  203,820  43,257  1  433 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,430  902  2  18 

รวม   207,250  44,159    451 

 
         (1) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 

 

 

132 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

56 

9 ลูกหนี้เงนิให้กู้ ยืมระยะส้ัน 

 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  

 31 

ธนัวาคม  

31 

ธนัวาคม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น -  56,192 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       -  1,308 

 -  57,500 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (904) 

สุทธิ -  56,596 

 
 

 งบการเงนิรวม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

    

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี 53,377  904 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม 

 

 

31 ธันวาคม 2560 

  

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี

ใชใ้นการตั้งค่าเผ่ือ

หน้ีสงสยัจะสูญ 

 อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญ 

                             (พันบาท)                                             (ร้อยละ)                (พันบาท)                                     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  24,580  24,580  1 246 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  32,920  32,920  2 658 

รวม  57,500  57,500   904 

 

133รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

57 

10 ลูกหนีอ่ื้น  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 18,927  5,444  28,262  11,153 

อดีตพนกังาน  111,425  183,527  111,425  183,527 

กิจการอ่ืนๆ         

- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  899  762  899  762 

- เงินทดรองจ่ายพนกังาน  4,479  7,217  3,814  6,652 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม  24,272  25,752  1,288  2,845 

- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ  21,835  28,112  21,835  28,112 

- ลูกหน้ีส่วนลดการคา้  78,261  5,028  78,261  5,028 

- รายไดส่้งเสริมการขายคา้งรับ  38,089  7,172  38,089  7,172 

- อ่ืนๆ  65,225  53,100  24,659  45,259 

รวม  363,412  316,114  308,532  290,510 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญอดีต

พนกังานและอ่ืนๆ 

  

(110,161) 

  

(168,488) 

  

(110,161) 

  

(168,488) 

สุทธิ  253,251  147,626  198,371  122,022 
 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี 
 

12,895  17,497  12,895  17,497 

 

11 เงนิให้กู้ ยืมระยะส้ัน 

 

 หมาย

เหต ุ

อัตราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

  2561  2560 2561  2560  2561  2560  
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4.01 - 5.37  4.01 - 5.08 -  -  2,895,544  1,345,000 

 กิจการอ่ืน ๆ  -  9.00 -  5,000  -  5,000 

 รวม     -  5,000  2,895,544  1,350,000 

            

    ระหว่างปี 2561 บริษทัไดห้กักลบกบัเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนโดยมีเงินประกนัจาํนวน 7 ลา้นบาท 

134 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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12       สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป  556,117  205,320  550,413  200,119 

สินคา้ยึดคืน 126,031  123,770  126,031  123,770 

อะไหล่สาํหรับการให้บริการ 3,264  15,722  -  12,989 

 685,412  344,812  676,444  336,878 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลง (44,964)  (33,101)  (41,924)  (33,101) 

สุทธิ  640,448  311,711  634,520  303,777 

  

 

 

 

 

 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก        

   เป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        

-  ตน้ทุนขาย 1,121,604  873,825  1,138,741  880,431 

-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ 

      ไดรั้บ   11,863 

 

7,701  8,823 

 

7,701 

สุทธิ 1,133,467  881,526  1,147,564  888,132 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

60 

14 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินฝากประจาํ - ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  2,000  2,000  -  - 

รวม 2,000  2,000  -  - 

 

เงินฝากประจาํใชเ้ป็นหลกัประกนัขั้นตํ่าตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 
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142 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

66 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็

จํานวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 239.77 ล้านบาทและ 238.09 ล้านบาท 

ตามลาํดบั (2560: 219.98 ล้านบาทและ 219.23 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  

 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัใน

วิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  

 

ในปี 2560 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน

และอาคารดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารไดป้ระมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือม

ราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหักมูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของท่ีดิน มีผลทาํให้มูลค่า

ท่ีดินและอาคารเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 301.75 ลา้นบาท และ 86.35 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 การวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารจาํนวนสุทธิ 384.10 ลา้นบาท (2560: 388.10 ล้าน

บาท) ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีนํามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่า

ยติุธรรม 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยสําคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและ

อาคารแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 

เทคนิคการประเมินมูลค่า ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มนัียสําคญั 

ท่ีดิน 

-     ราคาตลาดรวมหกัมูลค่าของอาคาร  

 

อาคาร  

-     ราคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาของอาคาร 

 

• ราคาตลาด 

 

 

• ราคาเปล่ียนแทนใหม่ 

143รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

67 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์าํหรับปี 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัที ่1 มกราคม  223,654  197,672 
    

ตีราคาท่ีดิน -  15,463 

ตีราคาอาคาร -  20,502 

การเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - การตีราคา -  (7,193) 

 -  28,772 
    

ค่าเส่ือมราคา (3,984)  (3,689) 

การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 797  899 

 (3,187)  (2,790) 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 220,467  223,654 

 

144 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 

  งบการเงนิรวม   

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์

ระหว่างติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 50,690  8,640  59,330 

เพ่ิมข้ึน 5,395  3,076  8,471 

โอน 6,386  (6,386)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 62,471  5,330  67,801 

เพ่ิมข้ึน 42,483  1,575  44,058 

โอน 5,130  (5,130)  - 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 100,523  1,775  102,298 

      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 36,397  -  36,397 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,695  -  4,695 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 41,092  -  41,092 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,892  -  15,892 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 47,423  -  47,423 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 14,293  8,640  22,933 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 21,379  5,330  26,709 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 53,100  1,775  54,875 

      

 

 

145รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์ระหว่าง

ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 49,732  4,800  54,532 

เพ่ิมข้ึน 5,174  2,696  7,870 

โอน 6,386  (6,386)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 61,292  1,110  62,402 

เพ่ิมข้ึน 41,830  1,575  43,405 

โอน 1,290  (1,290)  - 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 94,851  1,395  96,246 

      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 36,150  -  36,150 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,462  -  4,462 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 40,612  -  40,612 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,207  -  15,207 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 46,258  -  46,258 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 13,582  4,800  18,382 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 20,680  1,110  21,790 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 48,593  1,395  49,988 

146 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์ระหว่าง

ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 49,732  4,800  54,532 

เพ่ิมข้ึน 5,174  2,696  7,870 

โอน 6,386  (6,386)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 61,292  1,110  62,402 

เพ่ิมข้ึน 41,830  1,575  43,405 

โอน 1,290  (1,290)  - 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 94,851  1,395  96,246 

      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 36,150  -  36,150 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,462  -  4,462 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 40,612  -  40,612 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,207  -  15,207 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 46,258  -  46,258 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 13,582  4,800  18,382 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 20,680  1,110  21,790 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 48,593  1,395  49,988 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2561 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ30) 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน

(หมายเหต ุ21) 

 ณ วนัที่ 31

ธันวาคม 

2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 79,870  (32,548)  -  47,322 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 6,620  2,373  -  8,993 

ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือ 18,704  (18,704)  -  -  

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

29,532 

  

3,291 

 

(6,712) 

  

26,111 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,890  (4,217)  -  6,673 

ค่าเผ่ือการรับประกนัสินคา้ 600  400  -  1,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร  

อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

134 

  

- 

 

- 

  

134 

ยอดขาดทุนยกไป -  52,390  -  52,390 

รวม 

 

146,350  2,985  (6,712)  142,623 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 142,623  146,350  61,374  79,695 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (58,756)  (59,531)  (58,756)  (59,531) 

สุทธิ 83,867  86,819  2,618  20,164 

147รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2561 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ30) 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน

(หมายเหต ุ21) 

 ณ วนัที่ 31

ธันวาคม 

2561 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (59,531)  775  -  (58,756) 

        

สุทธิ 86,819  3,760  (6,712)  83,867 

        

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2560 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ30) 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหต ุ15) 

 ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ          52,886  26,984  -  79,870 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 5,080  1,540  -  6,620 

ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือ 16,198  2,506  -  18,704 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน

 

27,866 

  

1,666 

 

- 

  

29,532 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน             13,194     (2,304)  -  10,890 

ค่าเผ่ือการรับประกนัสินคา้ 1,200  (600)  -  600 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 

อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

415 

  

(281) 

 

- 

  

134 

รวม 116,839  29,511  -  146,350 

        

 

148 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

  ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2560 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ30) 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหต ุ15) 

 ณ วนัที่ 31

ธันวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (53,020)  682  (7,193)  (59,531) 

        

สุทธิ 63,819  30,193  (7,193)  86,819 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2561 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ30) 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน

(หมายเหต ุ21) 

 ณ วนัที่ 31  

ธันวาคม 

2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 33,949  (12,446)  -  21,503 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 6,620  1,765  -  8,385 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน

 

27,556 

  

2,304 

 

(6,165) 

  

23,695 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,837  (4,179)  -  6,658 

ค่าเผ่ือการรับประกนัสินคา้ 600  400  -  1,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร         

และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 133  -  -  133 

รวม 79,695  (12,156)  (6,165)  61,374 

 

149รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2561 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ30) 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหต ุ15) 

 ณ วนัที่ 31

ธันวาคม 

2561 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (59,531)  775                   -  (58,756) 

        

สุทธิ 20,164  (11,381)  (6,165)  2,618 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2560 

 กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ30) 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหต ุ15) 

 ณ วนัที่ 31

ธันวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 37,306  (3,357)  -  33,949 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 5,080  1,540  -  6,620 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ 

   พนกังาน     26,170 

  

1,386 

  

- 

  

27,556 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 13,154  (2,317)  -  10,837 

ค่าเผ่ือการรับประกนัสินคา้ 1,200  (600)  -  600 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร  

และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 353 

  

(220) 

 
- 

  

133 

 รวม 83,263  (3,568)  -  79,695 

        

 

 

 

       

150 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 

มกราคม 

2560 

 กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ30) 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหต ุ15) 

 ณ วนัที่ 31

ธันวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (53,020)  682  (7,193)  (59,531) 

สุทธิ 30,243  (2,886)  (7,193)  20,164 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สาํรองจากการรวมธุรกิจภายใต ้        

  การควบคุมเดียวกนั     77,929  97,412  -  - 

รวม 77,929  97,412  -  - 

151รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น            

      จากสถาบนัการเงิน          

      - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 364,003  86,149  309,000  86,148 

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

      - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 800,000      -  800,000      - 

เงินกูร้ะยะสั้นอ่ืนๆ        

      ตัว๋แลกเงินสุทธิ 287,023      -  287,023      - 

 1,451,026  86,149  1,396,023  86,148 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        

นหุ้นกู ้- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,350,000  1,200,000  1,350,000  1,200,000 

 1,350,000  1,200,000  1,350,000  1,200,000 

รวม 2,801,026  1,286,149  2,746,023  1,286,148 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2561 2560
(พันบาท) 

ต๋ัวแลกเงิน    

ตัว๋แลกเงิน 300,000  - 

หัก ส่วนลดของตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจาํหน่าย (10,688)  - 

หัก ค่าใชจ่้ายในการออกตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจาํหน่าย (2,289)  - 

ตัว๋แลกเงนิสุทธิ 287,023  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 

7.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.50 ต่อปี)  

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 87 ล้านบาท 

(2560: 601 ล้านบาท)    

152 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

76 

หุ้นกู้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม หุ้นกูข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2,150,000  1,200,000  2,150,000  1,200,000 

หัก ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนด        

      ชาํระภายในหน่ึงปี 800,000  -  800,000  - 

หุ้นกู้  - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด        

      ชําระภายในหน่ึงปี 1,350,000  1,200,000  1,350,000  1,200,000 

 

การออกหุ้นกู้โดยบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มี 

หลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 500 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 

บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และจะครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นให้บริษทัไดอ้อกหุ้น

กูจ้าํนวนรวมทั้งส้ิน 700 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 อาย ุ 2 ปีมูลค่า 300 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.30 ต่อปี  

เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ และครบกาํหนดในเดือนตุลาคม      

ปี 2562 

2. หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 อาย ุ3 ปี มูลค่า 400 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 

เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ครบกาํหนดในเดือนตุลาคมปี 2563 

และให้สิทธิผูอ้อกหุ้นกูใ้นการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 
 

บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้ความเห็นชอบสาํหรับการเตรียมออกหุ้น

กู้สําหรับปี 2561 ภายใตจ้าํนวนวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 950 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัออกหุ้นกู้มูลค่า 

950 ล้านบาท  ราคาตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี  หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั หุ้นกูด้งักล่าวครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 

153รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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  19   เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 81,225  46,393  164,902  54,039 

กิจการอ่ืน ๆ  266,843  88,511  214,827  82,817 

รวม  348,068  134,904  379,729  136,856 
 

 

20       เจ้าหนี้อ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ         2561         2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 9,438  14,013  131,430  23,474 

รายไดรั้บลว่งหนา้  31,232  44,737  31,232  44,737 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  22,928  55,914  16,783  55,914 

ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และ         

    เคร่ืองหมายการคา้คา้งจ่าย  16,239  13,599  16,239  13,599 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย         

    คา้งจ่าย  15,598  35,178  15,598  34,359 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  12,256  11,202  12,256  11,203 

เงินประกนัค่าสินคา้  7,379  22,464  7,379  22,464 

ค่าสวสัดิการพนกังานคา้งจ่าย  7,024  1,054  4,860  1,298 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย  2,590  6,951  799  6,911 

อ่ืนๆ  64,450  47,892  38,965  29,507 

รวม  189,134  253,004  275,541  243,466 

154 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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21 ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงนิ:        

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับโครงการ  

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

 

139,170 

  

160,571 

  

118,473 

  

137,781 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน        

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 17,999  17,479  15,580  15,088 

 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

กาํไรจากการประมาณตามหลกั        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหว่างปี 33,560  -  30,826  - 

กาํไรสะสมจากการประมาณตามหลกั        

  คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 41,603  -  42,892  - 

 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ไดแ้ก่ ความ

เส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
 

155รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 160,571  152,243  137,781  130,850 

รับรู้ในกําไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 14,031  13,705  12,166  11,877 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,968  3,774  3,414  3,211 

 17,999  17,479  15,580  15,088 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

กาํไรจากการประมาณตามหลกั 

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (33,560)  -  (30,826)  - 

อ่ืนๆ        

ผลประโยชน์จ่ายจากการโอนพนักงานไปยงั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 

- 

  

531 

 

- 

ผลประโยชน์จ่าย (5,840)  (9,151)  (4,593)  (8,157) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 139,170  160,571  118,473  137,781 

 

         ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเกิดข้ึนจาก 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ขอ้มูลสมมติดา้นประชากรศาสตร์ (19)  -  (18)  - 

ขอ้มูลสมมติทางการเงิน 2,214  -  1,858  - 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (35,755)  -  (32,666)  - 

รวม (33,560)  -  (30,826)  - 

 

156 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) ไดแ้ก่

 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.50  ร้อยละ 2.70 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต     

     – พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือน  ร้อยละ 5.0   ร้อยละ 5.0 

     – พนกังานท่ีไดรั้บค่านายหนา้ ตารางประมาณการค่า

นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 

เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 ตารางประมาณการค่า

นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 

เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 8 ปี 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ

ผลประโยชน์เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  (พันบาท)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (10,488)  12,055  (8,806)  10,106 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 11,334  (10,077) 

 

9,454  (8,417) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  (พันบาท)  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (11,202)  12,758  (9,482)  10,809 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 

12,008 

  

(10,770) 

  

10,122 

  

(9,070) 

 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญัติคุ ้มครองแรงงานให้

นายจ้างตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างเพ่ิมเติม หากลูกจ้างทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ

ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั กลุ่มบริษทั จะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่

พนกังานในงวดท่ีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแก้ไขโครงการ

ดงักล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทั รับรู้ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนงวดท่ีมีการแก้ไขและ

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ิมข้ึนโดยประมาณจาํนวน 15.46 ลา้นบาท 

และ 15.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

22 กองทุนเงนิสะสมพนักงาน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 81,666  98,073  79,971  96,945 

 ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป        

     - บริษทัและดอกเบ้ีย (8,803)  (15,361)  (8,796)  (15,358) 

     - พนกังาน (3,752)  (5,642)  (3,742)  (5,633) 

 ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน        

     - บริษทัและดอกเบ้ีย 2,006  3,438  1,925  2,904 

     - พนกังาน 691  1,158  651  1,113 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน        

     - บริษทัและดอกเบ้ีย (15,255)  -  (14,088)  - 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 56,553  81,666  55,921  79,971 
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กองทุนเงินสะสมพนกังาน เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกลุ่มบริษทั กองทุนน้ีจดัตั้งเพ่ือประโยชน์

ของพนกังานบนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุนดว้ยการหักจากรายไดท่ี้พนักงาน

ไดรั้บในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกองทุน เงินสะสมพนกังาน โดยกลุ่มบริษทัจะสมทบให้เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีหัก

จากพนกังานดงักล่าว ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีเป็นพนกังานท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอนเหมือนกบัพนกังานท่ีมีเงินเดือนจึงทาํ

ให้ไม่สามารถท่ีจะสมคัรเขา้ไปเป็นกลุ่มสมาชิกของกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัได ้

ดงันั้นกองทุนจึงจดัตั้งข้ึนโดยความสมคัรใจและบริหารจดัการโดยกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนและผลประโยชน์ การจ่ายเงินสมทบข้ึนอยู่กบัจาํนวนปีท่ีเป็นสมาชิก 

และอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกองทุนเงินสะสมพนกังาน 

 

23 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มลูค่าหุ้น 2561  2560 

 ต่อหุ้น จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

 - หุ้นสามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

ณ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามัญ 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

         

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

- หุ้นสามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

ณ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามัญ 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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24 สํารอง 

 

สาํรองประกอบดว้ย 

 

การจดัสรรกําไรและ/หรือกําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 

 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ

เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินและอาคารท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือ

จาํหน่าย 

 

25 ส่วนงานดําเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญน้ีจําหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้

เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการ

จดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน

ของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 

• ส่วนงาน 1 ขายสินคา้ 

• ส่วนงาน 2 ให้เช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม  

• ส่วนงาน 3 ให้บริการและอ่ืนๆ 
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ข้อมูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดงัข้างล่างน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใช้กําไร 

(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการ

ดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ี

ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

 งบการเงนิรวม 

   ให้เช่าซ้ือ  ให้บริการ     

 ขายสินค้า  และเงนิให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  การตดัรายการ  รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 185,681  1,682,615  7,987  -  1,876,283 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,695,998  34,516  -  (1,730,514)  - 

รายไดอ่ื้น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 186,734  797,518  27,489  -  1,011,741 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 134,325  -  81,125  (215,450)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 2,202,738  2,514,649  116,601  (1,945,964)  2,888,024 

          

ตน้ทุนทางการเงิน 107,112  80,755  1,060  (81,479)  107,448 

          

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 129,222  (178,984)  399  -  (49,363) 

          

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2,025,166  3,778,402  61,439  (772,469)  5,092,538 
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 งบการเงนิรวม 

     ให้บริการ     

 ขายสินค้า  ให้เช่าซ้ือ  และอ่ืนๆ  การตดัรายการ  รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 357,499  1,014,417  3,859  -  1,375,775 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,012,090  232,485  -  (1,244,575)  - 

รายไดอ่ื้น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 166,469  719,942  101,219  -  987,630 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 105,783  -  60,135  (165,918)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 1,641,841  1,966,844  165,213  (1,410,493)  2,363,405 

          

ตน้ทุนทางการเงิน 39,548  43,687  161  (42,311)  41,085 

          

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 20,711  (46,781)  (2,071)  -   (28,141) 

       
  

 

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 1,379,687  2,381,510  55,598  (316,285)  3,500,510 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้ น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญั 

 

162 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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26 ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 371,129  370,194  354,943  346,318 

ขาดทุนจากการยึดคืนสินคา้ 95,227  69,758  -  - 

ค่าบริการติดตามหน้ี 68,023  62,432  -  - 

ค่าพาหนะ 48,211  38,311  36,270  38,311 

ค่าเช่า 41,621  29,530  40,623  29,530 

ส่วนลดการคา้ 32,815  6,819  -  - 

ค่าขนส่ง 27,722  17,996  27,722  17,901 

ค่าใชจ่้ายจดัการ 21,895  20,032  25,146  20,032 

ค่าโฆษณา 7,383  5,957  6,957  4,674 

ค่าเผ่ือการรับประกนัสินคา้ 4,283  16,819  26,360  12,957 

อ่ืนๆ 21,899  32,025  8,341  7,150 

รวม 740,208  669,873  526,362  476,873 

 

27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 282,233  182,691  157,291  119,589 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 41,025  21,136  33,191  16,899 

ค่าพาหนะ 38,033  49,342  19,795  25,750 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 25,593  19,661  12,661  10,219 

ค่าเช่า 19,598  25,972  16,136  22,023 

ค่าเคร่ืองเขียน 13,952  11,382  8,856  8,243 

หน้ีสูญไดรั้บคืน (45,242)       (39,403)  (28,898)      (29,654) 

อ่ืนๆ 49,097  28,039  23,223  15,722 

รวม 424,289  298,820  242,255  188,791 

163รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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28 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

        

ค่านายหนา้ 286,526  164,306  210,651  164,240 

เงินเดือนและค่าแรง 258,494  211,522  141,303  120,819 

เงินสนบัสนุนการขาย 106,151  150,515  108,846  143,310 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 23,267  19,272  16,073  14,283 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 17,999  17,479  15,580  15,088 

อ่ืนๆ 27,252  11,250  19,781  8,167 

รวม 719,689  574,344  512,234  465,907 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุก

เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน

โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

29      ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงินกบั         

หุ้นกู ้  97,617  29,690  97,617  29,690 

เงินกูย้ืมจากธนาคารและเงิน 

  เบิกเกินบญัชี 

  

4,977 

  

9,839 

  

4,977 

  

8,318 

ตัว๋แลกเงิน  1,726  -  1,726  - 

อ่ืนๆ  3,128  1,556  2,792  1,540 

รวม  107,448  41,085  107,112  39,548 

164 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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30 ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 หมายเหต ุ  2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          

สาํหรับงวดปัจจุบนั   35,165  11,809  34,160  1,950 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 17         

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   (3,760)  (30,193)  11,380  2,886 
          

รวม (รายได้) ภาษีเงินได้   31,405  (18,384)  45,540  4,836 

 

          ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2561  2560 

 ก่อนภาษี

เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหต ุ21)  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี

เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหต ุ15)  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้

 

 (พันบาท) 

งบการเงนิรวม  

การตีราคาท่ีดิน และ

อาคาร -  -  -  35,965  (7,193)  28,772 

กาํไรจากการประมาณ

การตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 33,560  (6,712)  26,848  -  -  - 

รวม 33,560  (6,712)  26,848  35,965  (7,193)  28,772 

165รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบการเงนิรวม 

 2561  2560 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินไดร้วม   (49,362)    (28,141) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (9,873)  20  (5,628) 

ผลกระทบจากภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย   1,030    (174) 

ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   (778)    (19,482) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   42,332    7,739 

รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (953)    (918) 

ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   (353)    79 

รวม 63.62  31,405  65.33  (18,384) 

 

 2561  2560 

 ก่อนภาษี

เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหต ุ21)  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี

เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหต ุ15)  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้

 

 (พันบาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตีราคาท่ีดิน และ

อาคาร -  -  -  35,965  (7,193)  28,772 

กาํไรจากการประมาณ

การตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 30,826  (6,165)  24,661  -  -  - 

รวม 30,826  (6,165)  24,661  35,965  (7,193)  28,772 

166 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   129,222    56,961 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  25,844  20  11,392 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (7,250) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   20,495    1,525 

รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (799)    (831) 

รวม 35.24  45,540  8.49  4,836 

 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 

พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

31       กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

 

 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณจากกําไร 

(ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดย

แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท/  พันหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั                 

   ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) (80,767)  (9,757)  83,682  52,125 

จาํนวนหุ้นสามัญทีอ่อกจาํหน่ายแล้ว 270,000  270,000  270,000  270,000 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) (0.30)  (0.04)  0.31  0.19 

 

167รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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32       เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงินทั้ งส้ิน 67.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่            

ผูถื้อหุ้นในระหว่างปี 2560 

 

33       เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

 

การบริหารจดัการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี

และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทนุ 

ซ่ึงกลุ่มบริษทักาํหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการดาํเนินงานหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่

มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากหุ้นกู ้และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

 

 

 

 

 

 

168 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะเวลาท่ีครบกาํหนด

ชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี    

 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน   

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561        

หมุนเวยีน        

      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม        

           ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.49 - 5.50   364,003  -  364,003 

      เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ        

           กิจการอ่ืน 7.50 - 8.00  287,023  -  287,023 

ไม่หมุนเวยีน        

      หุ้นกู ้ 4.00 - 5.50  800,000  1,350,000  2,150,000 

รวม   1,451,026  1,350,000  2,801,026 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี    

 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน   

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561        

หมุนเวยีน        

      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม        

           ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.49 - 5.53  309,000  -  309,000 

      เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ        

           กิจการอ่ืน 7.50 - 8.00  287,023  -  287,023 

ไม่หมุนเวยีน        

      หุ้นกู ้ 4.00 - 5.50  800,000  1,350,000  2,150,000 

รวม   1,396,023  1,350,000  2,746,023 

169รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงนิรวม 

 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี    

 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน   

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560        

หมุนเวยีน        

      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม        

           ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.87 - 5.00  86,149  -  86,149 

ไม่หมุนเวยีน        

      หุ้นกู ้ 4.00 - 5.50  -  1,200,000  1,200,000 

รวม   86,149  1,200,000  1,286,149 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี    

 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน   

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560        

หมุนเวยีน        

      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม        

           ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.87 - 5.00  86,148  -  86,148 

ไม่หมุนเวยีน        

      หุ้นกู ้ 4.00 - 5.50  -  1,200,000  1,200,000 

รวม   86,148  1,200,000  1,286,148 

 

 

 

 

 

170 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงท่ีไม่มีสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเ้ม่ือครบกาํหนด  ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์

และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดนโยบายและวิธีการในการ

ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ 

นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้จาํนวนมากและหลากหลาย 

ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้

กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    

เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน  

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 มูลค่า 

ยติุธรรม 

 มูลค่าตาม

บญัชี 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2561        

หุน้กู ้ 2,150,000  2,143,583  2,150,000  2,143,583 

171รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพยอ์า้งอิงจากราคานายหนา้ 

(ธนาคาร) 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี                

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

 34 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        

ซอฟตแ์วร์ 4,475  15,569  3,905  12,695 

ส่วนปรับปรุงอาคาร -  360  -  360 

รวม 4,475  15,929  3,905  13,055 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า        

     ดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 44,331  29,055  42,941  25,807 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 42,018  31,803  39,846  27,743 

หลงัจากห้าปี 2,387  1,352  2,387  1,352 

รวม 88,736  62,210  85,174  54,902 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 มูลค่า 

ยติุธรรม 

 มูลค่าตาม

บญัชี 

 มูลค่า 

ยติุธรรม 

   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2560        

หุ้นกู ้ 1,200,000  1,199,619  1,200,000  1,199,619 

172 รายงานประจำาปี 2561บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารสํานกังาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์

สาํนกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31  31  31  31 

 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น        

คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือให้บริการ 

ตกลงกนัแลว้ 294,651  244,741  294,607  214,830 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 1,180  1,030  1,020  1,020 

รวม 295,831  245,771  295,627  215,850 

 

บริษทัมีภาระผูกพันจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือคํ้ าประกันการซ้ือสินคา้กับบริษทัใน

ประเทศและการใชบ้ริการไปรษณียก์บัรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเม่ือจะทาํ

ธุรกรรมดว้ย 

 

สัญญาที่สําคญั 

 

           สัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทําสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.1 และ

สญัญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซ่ึงสญัญาใหม่ชุดน้ีอา้งอิงสิทธิจากสัญญาให้ใชสิ้ทธิ

ฉบับหลักระหว่าง  Singer Asia Limited กับ  The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่าย

ค่าธรรมเนียมการใช้ช่ือ การค้าเท่ากับ  0.25 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ ปีให้กับ  Singer Company Limited S.a.r.1              

และการจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าในจํานวนร้อยละ  0.5 ของรายได้ตามท่ีระบุในสัญญาให้กับ           

Singer Asia Limited สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้

แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 12 เดือน โดยให้มีผลเร่ิมนับการบอกเลิกสัญญาตั้ งแต่ว ันท่ี                 

31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไปสําหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้า และตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 

เป็นตน้ไปสาํหรับสญัญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้ 

 

173รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561
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35 หนี้สินทีอ่าจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีคดีความท่ีถูกยื่นฟ้องดงัต่อไปน้ี 

 

คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบัตร 

 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัแห่งหน่ึง (โจทก์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบัผูอ่ื้นอีก 3 ราย ในคดีร่วมกนั

ละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐข์องผูอ่ื้น ซ่ึงตามคาํฟ้องอา้งตนว่าเป็นเจา้ของสิทธิบตัรการประดิษฐ ์ เก่ียวกบัอุปกรณ์

ช้ินหน่ึงท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัจา้งจาํเลยท่ี 1 ทาํการผลิต ภายใตส้ญัญาซ้ือขายตูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั

และเรียกเงินค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 100 ลา้นบาท  

 

ตามสญัญาซ้ือขายตูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั บริษทัเป็นเพียงผูซ้ื้อจากจาํเลยท่ี 1 และตามขอ้สญัญาจาํเลยท่ี 1 

ได้ยืนยนัว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ได้รับอนุญาตหรือเป็นตวัแทนถูกต้องตามกฎหมายจาก

เจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรท่ีแทจ้ริงในสินคา้และอุปกรณ์ส่วนประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจาํเลยท่ี 1 จะ

เป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียวในความเสียหายใดๆ ต่อบริษทัหรือลูกคา้ของบริษทั หรือบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีการ

กล่าวอา้งว่าสินคา้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 

 

บริษทัไดม้อบหมายให้ทนายความดาํเนินการยื่นคาํให้การเพ่ือต่อสู้คดีดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และ

เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2561 ศาลนัดช้ีสองสถานเพ่ือกาํหนดประเด็นข้อพิพาทแลว้ และศาลไดก้าํหนดนดัสืบพยาน

โจทก์และจาํเลยในเดือนกรกฎาคม 2562 

 

ทั้งน้ี คดีดงักล่าวยงัไม่มีการนาํพยานหลกัฐานเขา้สืบ ผลและแนวโนม้ของคดีจึงยงัมีความไม่แน่นอนว่าจะเป็นไปใน

ทิศทางใด  ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ในขณะน้ี บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการผล

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน  
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36 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน   

 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 432 

ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 432,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 270 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 702 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 

บริษทัจะออกหุ้นสามญัและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 

บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 

4 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาท่ีมีส่วนลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคา

ตลาด ในระหว่างระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน ผูถื้อหุ้นเดิมอาจแสดงความจาํนงจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ 

(Excess Rights) ท่ีไดรั้บจดัสรรตามสัดส่วนไดใ้นราคาเสนอขายเดียวกนั และจะไดรั้บจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า

สิทธิต่อเม่ือมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแล้ว 

โดยจะจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการท่ีผูถื้อหุ้นไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจาํนงจะซ้ือหุ้น

เพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกินสิทธิดงักล่าว จนกระทัง่ไม่มีหุ้น

เหลือจากการจดัสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป 

 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจาํนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการ

จดัสรรตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือนั้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามท่ีระบุในใบจองซ้ือ

สาํหรับการจองเกินสิทธิดงักล่าว และชาํระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวทั้งหมดทุกราย 

 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจาํนวนมากกว่าหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการ

จดัสรรตามสิทธิ  ให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซ่ึง

การจัดสรรหุ้นดงักล่าวให้ดาํเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร  ทั้งน้ีบริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น

สามญัสาํหรับส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดรับจองซ้ือหุ้น 

 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเหลือจากการจดัสรรในคร้ังน้ี บริษทัจะขออนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังต่อไป  

 

บริษทัจะออกหุ้นสามญัและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น จดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“SINGER-W1”) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้

สิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วน โดยไม่คิดมูลค่า 

ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ   
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บริษทัจะออกหุ้นสามญัและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น จดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (“SINGER-W2”) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้

สิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วน โดยไม่คิดมูลค่า 

ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

หรือคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและการ

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บสิทธิ

การจองซ้ือหุ้นสามญั (Record Date) วนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บสิทธิจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ราคา

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกและวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 การลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี  ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขอ

อนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

และใบสาํคญัแสดงสิทธิ และการนาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

 การแก้ไขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น  หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ 

และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

 การดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุ้นควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

 

 บริษทัจะจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน   

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 
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37 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้นํามาปฏิบัต ิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มีผลบังคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 19* 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและช่วงเวลา

ท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่า

ของรายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมอืทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ข้อกําหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ  

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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“การประชุมสามัญประจำาปีผู ้ถือหุ ้น ครั้งที่ 51”  

ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคาร กสท 

โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาวาระต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ 

เป็นประธานในการประชุมฯ และมีคณะกรรมการบริษัท 

ทุกท่าน รวมถึงคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นบริษัทกว่า 100 คน

เข้าร่วมการประชมุอย่างพร้อมเพรยีง โดยมีมตเิหน็ชอบในทกุ

วาระการประชุม

บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน 

“บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” (Opportunity Day) ประจำาปี 

2561 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสมำ่าเสมอ

ทุกปี เพ่ือแถลงผลประกอบการ และช้ีแจงถึงแผนการดำาเนินงาน

ของบริษัทแก่ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สนใจทั่วไป และ

รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง โดยในปี 2561 นี้ บริษัทได้เข้าร่วม

กิจกรรมการแถลงผลประกอบการจำานวน 3 ครั้ง คือ ผลประกอบ

การประจำาปี 2560 ไตรมาสที่ 2/2561 และ ไตรมาสที่ 3/2561 โดย

ได้แถลงร่วมกันกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเจมาร์ท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง webcast ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.singerthai.co.th

การประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
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สืบเน่ืองจากในปี 2562 นี้ บริษัท ซิงเกอร์

ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินกิจการเข้าสู่

ขวบปีที่ 130 บริษัท โดยคุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณนงลักษณ์ ลักษณะ

โภคิน กรรมการ นำาคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท 

พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ร่วมเป็นเจ้าภาพทอด

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปิดทององค์

พระประธาน (ขนาดหน้าตัก ๙๐ นิ้ว สูง ๓ เมตร) และ

ร่วมพิธีสักการะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน

เหนือเศียรองค์พระประธาน ณ วัดถำ้าศรีวิไลย์วราราม 

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่

บริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

กิจกรรมดงักล่าวจะประกอบไปด้วยการอญัเชญิ

พระบรมสารีริกธาตปุระดษิฐานเหนอืเศยีรองค์พระประธาน  

ปิดทององค์พระ (ขนาดหน้าตกั 90 นิว้ สงู3เมตร) ถวาย

ฉัตร 5 ชัน้ ร่วมถวายผ้าสไบห่มองค์พระ ร่วมถวายแจกนั

ประดับ และการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งเป็นประเพณีท่ี

สืบทอดต่อๆ กันมา โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ และผู้ที่มา

ร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) นำาโดยคณุจันทรจริา 

ก้องท้องสมทุร์ ผูอ้ำานวยการสายงานปฏบิติัการ นำาทีมพนกังานจัดกจิกรรม

สันทนาการ “สานสัมพันธ์ และงานเล้ียงปีใหม่” ให้แก่กลุ่มพนักงาน

คนพกิารของบรษิทั ทีศ่นูย์ส่งเสรมิอาชพีคนพกิาร อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี 

โดยมีนายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำานวยการศูนย์ฯ นำาทีมคนพิการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน

จากสำานักงานใหญ่ และพนักงานคนพิการ รวมถึงเพื่อช่วยส่งเสริม

ศักยภาพในการทำางานของกลุ่มพนักงานคนพิการให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ปิดทององค์พระ เพื่อเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ 130 ปี

กิจกรรมสันทนาการ
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บริษัท ซิงเกอร์ประทศไทย จำากัด(มหาชน) และบริษัทใน

เครือ ต้อนรับปีใหม่ด้วยการจัดงานเลี้ยงฉลองประจำาปีให้แก่ พนักงาน

สังกัดสำานักงานกลาง โดยในช่วงเช้าบริษัทได้จัดพิธีไหว้สักการะบูชาส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์และองค์พระครุฑ(พ่าห์) พร้อมทั้งการตักบาตรข้าวสารอาหาร

แห้งพระสงฆ์จำานวน 9 รูป และในช่วงเย็นมีการจัดงานเลี้ยงในรูปแบบ

งานวัดย้อนยุค “งานวัดสนั่นกรุง ลั่นทุ่งซิงเกอร์” ณ ลานจอดรถ หน้า

อาคาร กสท.บางรัก กรุงเทพ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ

พนักงานทุกคนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

งานวัดสนั่นกรุง ลั่นทุ่งซิงเกอร์



ทอดผ้าป่าการศึกษา

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ 

โดยนางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ 

นำาทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า

เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังก้นหวด อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปซ่อมแซมห้องนำ้าที่ชำารุด และปรับปรุง

ห้องสมุดของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ในการน้ีนายมงคล แก้วอรสาน 

ผู้อำานวยการโรงเรียน ชำานาญการพิเศษ เป็นผู้นำาคณะครู นักเรียน และ

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายในงานนอกจาก

การทอดผ้าป่าแล้ว กลุ่มชาวบ้านยังได้จัดให้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

ต้อนรับคณะทีมงาน มีการแสดงจากกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนของ

โรงเรียน บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ซึ่งใน

ครั้งนี้สามารถรวบรวมยอดเงินจากการทอดผ้าป่าฯ ดังกล่าวเป็นยอด

เงินถึง 227,399 บาท 

โรงเรียนบ้านวังก้นหวด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2479 

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ ในความดูแลของสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอนในระดับอนุบาล และ

ประถมศึกษา มีนักเรียนรวมทุกระดับชั้นเพียง 74 คน และมีครูประจำา

โรงเรียน 4 คน
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