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

Portfolio Mix 2562 2561 2560
SINGER HP 47 52 82
C4C 42 36 15
Captive 11 12 3

หน่วย : ล้�นบ�ท หน่วย : ล้�นบ�ท

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและดอกเบี้ยรับฯ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2562

กำ�ไร/(ข�ดทุน) สุทธิ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2562

ผลก�รข�ยผลิตภัณฑ์ 
ตั้งแต่ มกร�คม - ธันว�คม 2562

25573,536

25583,377

25592,493

25602,011

25612,524

25622,283

จุดเด่นในรอบปี

2557241.43

2558143.15

2559119.81

2560-9.76

2561-80.77

2562165.89
อื่นๆ 4%

มือถือ 2%
จักรเย็บผ้า 2%

เครื่องปรับอากาศ 
14%

ตู้เย็น 
10%

โทรทัศน์ 
14%

ตู้น้ำ�มัน
หยอดเหรียญ 

12%

ตู้เติมเงิน
โทรศัพท์มือถือ 

6%
ตู้แช่ 20%

เครื่องซักผ้า 
16%

2562 2561 2560
รายได้จากการขายและดอกเบี้ยรับฯ  2,282.78  2,523.64 2,011.09
รายได้รวม  2,610.37  2,888.02 2,363.41
กำาไรขั้นต้น  1,476.22  1,403.14 1,207.43
ต้นทุนขาย  884.25  1,219.22 1,009.53
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  1,407.50  1,610.71 1,340.93
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  165.89  (80.77) (9.76)
สินทรัพย์รวม  5,906.57  5,092.54 3,500.51
หนี้สินรวม  3,563.03  3,568.77 1,922.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น  2,343.54  1,523.76 1,577.68

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) 6.36 (2.80) (0.41)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.58 (5.21) (0.61)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.02 (1.88) (0.29)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 24.20 - -
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 152.04 234.21 1.22
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.46 (0.30) (0.04)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.10 0 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 5.83 5.64 5.84
จำานวนพนักงาน  5,224  4,323 12,247
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คุณค่า
บริษัทไม่ได้มีเป้�หม�ยเพียงแค่มุ่งหวังผลกำ�ไร แต่ต้องเป็นบริษัทที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี  
และมีคุณค่�ที่ควรรักษ�และใส่ใจ ดังนี้

บุคล�กร
เราเช่ือมั่นในพลังของบุคลากร ซึ่งเป็นกุญแจของความสำาเร็จในการ
ดำาเนินธุรกิจบริการของเรา ดังนั้นบุคลากรของซิงเกอร์ประเทศไทย
จะต้องมีทั้งความสุข และภาคภูมิใจในบริษัท รวมทั้งมีโอกาสที่จะ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ลูกค้�
เรามเีป้าหมาย ทีจ่ะมลีกูค้าใช้บรกิารของเราตลอดชวีติด้วยการสร้างฐาน
ลูกค้าที่มีความจงรักภักดี สินค้าคุณภาพดี ชำาระเงินที่ตรงเวลา ติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด และสมำ่าเสมอ

ผู้ถือหุ้น
เราให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และคุ้มแก่การลงทุน

คู่ค้�
เราพัฒนาคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรให้ก้าวหน้า และเติบโตไปด้วยกัน

คู่แข่ง
เรายอมรับ และให้เกียรติ สำาหรับความมุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าตลาด
ร่วมกัน

ชุมชน
เราดำาเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม พร้อมตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อชุมชน

ก�รสื่อส�ร
เราเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในองค์กร

ภ�วะผู้นำ�
เราเชื่อมั่นในประสิทธิผลของภาวะผู้นำา ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้จัดการที่ดี
เท่านั้น บุคลากรทุกระดับ จะต้องมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำาที่ดีเลิศ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ก�รข�ยพร้อมบริก�รด้�นสินเชื่อ 
และเช่�ซื้อสำ�หรับผู้บริโภคในประเทศ

พันธกิจ
พัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนไทยด้วย
สินค้�และก�รบริก�รที่ดีมีคุณภ�พ  
ด้วยร�ค�ที่ซื้อห�ได้
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คุณค่า
บริษัทไม่ได้มีเป้�หม�ยเพียงแค่มุ่งหวังผลกำ�ไร แต่ต้องเป็นบริษัทที่มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี  
และมีคุณค่�ที่ควรรักษ�และใส่ใจ ดังนี้

ส�รบัญ

01 จุดเด่นในรอบปี

02 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

04 ส�ส์นจ�กคณะกรรมก�ร

06 คณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร

20 แผนผังองค์กร

21 ข้อมูลจำ�เพ�ะของบริษัท

22 SINGER THAILAND GROUP

23 ก�รลงทุนในบริษัทย่อย

24 นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

30 ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

35 ปัจจัยคว�มเสี่ยง

43 ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

44 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

45 โครงสร้�งก�รจัดก�ร

50 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

56 ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี

57 ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

65 คว�มรับผิดของต่อสังคม

68 ก�รดำ�เนินง�นและร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

74 ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

76 ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบปี 2562

78 ร�ยก�รระหว่�งกัน

82 ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร (MD&A)

86 ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

87 ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

91 งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

190 กิจกรรมบริษัท
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

ปี 2562 ถือเป็นปีที่บริษัทประสบความสำาเร็จในด้านผลการดำาเนินงานอย่างสูงท่ีสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นปีที่บริษัทมีผลกำาไรสุทธิ

จากงบการเงินรวมสูงที่สุด ภายหลังจากปี 2561 บริษัทได้พยายามปรับกลยุทธ์ในการบริหาร และการควบคุมต้นทุนในการดำาเนินงานด้านการขาย

และการบริหารลูกหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้ผลประกอบการกลับมามีกำาไรสุทธิได้

ผลประกอบการของปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำาไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 305% อยู่ท่ี 165.89 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2561 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิท่ี 

80.77 ล้านบาท นับเป็นกำาไรสูงสุดในรอบ 5 ปี ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 2,610.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 2,889.0 ล้านบาท หรือลดลง 9.61% 

เนื่องจากโฟกัสการดำาเนินธุรกิจที่มีกำาไร แม้รายได้จากการขายจะปรับลดลง แต่กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 40.4% เนื่องจากกลุ่ม

บริษัทฯ เน้นการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นสูง และให้ความสำาคัญกับการควบคุมต้นทุนการขายต้นทุนการจัดจำาหน่ายให้ลดลงจากปี

ก่อนได้ ขณะที่ ระดับ NPL อยู่ในระดับ 9.4 % นับเป็นตัวเลขตำ่าสุดในรอบ 3 ปี

ในปีนี้ บริษัทฯตั้งเป้าหมายเติบโตในส่วนของธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับ 

ข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และเป็นโอกาสให้

บริษัทฯ สามารถสร้างประเภทสินเชื่อใหม่ๆเพื่อจับตลาดกลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น นอกจากธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันแล้ว ธุรกิจเช่าซื้อ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า ก็มีการกำากับควบคุมคุณภาพ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมให้ขั้นตอนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ยังคงเน้น

การขยายซิงเกอร์แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมการขายให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด 

ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายในการดำาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักดีว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

และปัจจัยจากต่างประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยที่กระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้ การรักษาความสามารถในการขาย และการ

น�ยอดิศักดิ์ สุขุมวิทย�
ประธานกรรมการ

สาส์นจากคณะกรรมการ



5รายงานประจำาปี 2562

ควบคมุต้นทนุรวมถึงการบรหิารลกูหนีข้องบรษิทั ให้อยู่ในระดบัทีด่อีย่างต่อเนือ่ง เป็นกลยทุธ์ทีส่ำาคญัทีบ่รษิทัฯ ยดึถอืและเร่งทีจ่ะบรหิารภายใต้สภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทหวังว่าปี 2563 นี้จะเป็นอีกปีที่บริษัทจะพิสูจน์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ

และผู้บริหาร จะนำาพาให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อเน่ืองได้ในอนาคต เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีต้ังไว้ นอกจากน้ีพนักงานของ

บรษิทัต่างก็แสดงเจตจำานงทีจ่ะอทุศิแรงกายแรงใจร่วมกนัปฏบิตังิาน และผลกัดนัให้เป้าหมายดงักล่าวประสบความสำาเรจ็ได้ในทีส่ดุ ควบคู่ไปกบัการ

สำานึกรักษ์ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนให้สามารถตั้งอยู่ได้บนพื้นฐานที่ดีและยั่งยืนโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม

อยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงานฉบับนี้

โอกาสนี้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด(มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงาน

ทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนให้ บริษัทดำาเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทขอยืนยันต่อทุกท่านว่า บริษัทจะดำาเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ และ

พัฒนาความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดำารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้คนในสังคมมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

น�ยกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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คณะกรรมการบริษัท

1. น�ยอดิศักดิ์ สุขุมวิทย�
ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. น�ยลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. น�ยกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

4. น�ยพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

5. น�ยปรีช� ประกอบกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

7. น�ยปิยะ พงษ์อัชฌ�
กรรมการ

6. น�ยพีรน�ถ โชควัฒน�
กรรมการ

8. ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
กรรมการ



8 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

น�ยอดิศักดิ์ สุขุมวิทย�
ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ�ยุ : 64 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 79/125 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 1,383,700 หุ้น คิดเป็น 0.34%

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 13 สิงหาคม 2558 

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 4 ปี 8 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2562 : 8/8

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

2558 - ปัจจุบัน บริษัท เจเอเอสแอสเซ็ท จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการ

2537 - 2555 บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส 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

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

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

คณะกรรมการบริษัท
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น�ยกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อ�ยุ : 46 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 : 3 ปี 11 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2562 : 8/8

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 :
2560 Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2560

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

มกราคม 2561 - 
ปัจจุบัน

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

พฤษภาคม 2560 
- ปัจจุบัน

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการ

มิถุนายน 2560 -
ธันวาคม 2560

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม

2559 - 
พฤษภาคม 2560

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

ผู้อำานวยการสายงานการ
ขายและการตลาด

2558 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
ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

น�ยลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ�ยุ : 67 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 17 ซอย รามคำาแหง 118 แยก 15 แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 8 พฤศจิกายน 2556 

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 6 ปี 5 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2562 : 8/8

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. กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

 บริษัท แม๊คกรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

2. ประธานกรรมการ
 บริษัท Origin 

Property จ�ากัด 
(มหาชน)

3. กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

 บริษัท เอสซีจี  
เซรามิกส์ จ�ากัด 
(มหาชน)

- -

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 Director Accreditation Program (DAP), SCC/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

2563 - ปัจจุบัน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

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

2557 - ปัจจุบัน บริษัท Origin Property จำากัด 
(มหาชน)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท

2556 - 2560 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด 
(มหาชน)

ที่ปรึกษาสำานักผู้ช่วย 
ผู้จัดการใหญ่  
การเงิน และการลงทุน

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

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา



11รายงานประจำาปี 2562

คณะกรรมการบริษัท

น�ยพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อ�ยุ : 59 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 1174 ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 13 พฤษภาคม 2552

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 10 ปี 11 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2562 : 7/8

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

3 -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2526 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑติ สาขาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ 

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�นในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

2545 - ปัจจุบัน บมจ. สัมมากร ประธานกรรมการ

2545 - 2561 บมจ. ไทยประกันภัย ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2546 - 2558 บมจ. อาพีซีจี กรรมการ

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

2543 - ปัจจุบัน บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำากัด กรรมการผู้จัดการ

2544 - ปัจจุบัน บริษัท สุวรรณชาด  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำากัด

กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน บริษัท รวมทนุไทย จำากัด กรรมการ

2543 - 2560 สำานักงานจัดการทรัพย์สิน 
ส่วนพระองค์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

2543 - 2560 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ รองผู้อำานวยการ

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

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา



12 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัท

น�ยปรีช� ประกอบกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อ�ยุ : 71 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 335 ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 8 สิงหาคม 2559

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 3 ปี 8 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2562 : 8/8

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�นในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บมจ. ตำ�แหน่ง

2555 - 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

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
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คณะกรรมการบริษัท

น�ยพีรน�ถ โชควัฒน�
กรรมการ

อ�ยุ : 57 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 67/41 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 657,000 หุ้น คิดเป็น 0.16%

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 10 พฤษภาคม 2561

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 1 ปี 11 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2562 : 8/8

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 -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
1985 วศบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1986 MS (Chemeng) California Institute of Technology

1988 MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติก�รอบรม :
- -

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

2538 บริษัท ซันคัลเล่อร์ โอ.เอ. จำากัด กรรมการผู้จัดการ

2535 บริษัท หลานปู่ จำากัด กรรมการผู้จัดการ

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

2561 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา



14 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัท

น�ยปิยะ พงษ์อัชฌ�
กรรมการ

อ�ยุ : 49 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำาแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 12 พฤษภาคม 2559

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 3 ปี 11 เดือน
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2562 : 8/8

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  
เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส

2. รองประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ. เจมาร์ท

3 -

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2537 ปริญญาตรีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติก�รอบรม :
2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

มกราคม 2561 - 
ปัจจุบัน

บมจ. เจมาร์ท รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

2555 - ปัจจุบัน บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส

กรรมการ,  
กรรมการบริหาร

2556 - ปัจจุบัน บจ. บริหารสินทรัพย์เจ กรรมการ

2556 - ปัจจุบัน บจ. เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน บจ. เจเอ็มที พลัส กรรมการ

2555 - 2560 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2541 - 2555 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

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

กุมภาพันธ์ 2559 
- ปัจจุบัน

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

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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คณะกรรมการบริษัท

ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
กรรมการ

อ�ยุ : 59 ปี
สัญช�ติ : ไทย

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

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร : 28 เมษายน 2559 

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร : 4 ปี
ก�รเข้�ร่วมประชุมกรรมก�รบริษัท ปี 2562 : 6/8

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� :
2559 - 2562 ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2527 - 2530 ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2523 - 2527 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติก�รอบรม :
2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

2559 - ปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน)

กรรมการ

2559 - 2560 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 
(มหาชน) 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2561 - ปัจจุบัน บมจ. เจมาร์ท ผู้อำานวยการสายงานตรวจ
สอบภายใน

2559 - ปัจจุบัน บมจ. เจเอเอส แอสเซส ที่ปรึกษา

2555 - 2559 บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการบริหาร

2543 - 2555 บมจ. เจมาร์ท กรรมการบริหาร

2540 - 2543 บมจ. เอ็มลิ้งค์เอเชียคอร์ปอเรชั่น ผู้อำานวยการสายงาน
ปฏิบัติการ

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

2535-2540 บริษัท เทคนิคเทเลคอม จำากัด ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

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

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด กรรมการ

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� : ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย : ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา



16 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

1. น�ยกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

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

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

4. น�งส�วบุษบ� กุลศิริธรรม
ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด

คณะผู้บริหาร

น�งส�วอญัฑกิร พิเชฐกร
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน
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คณะผู้บริหาร

น�งส�วจันทรจิร� ก้องท้องสมุทร์
ตำ�แหน่ง : ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท

อ�ยุ : 53 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 577/82 ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : 3,500 หุ้น 0.00088%

วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง : 15 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- 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

2559 - ปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ

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 
(นักลงทุนสัมพันธ์) & เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

2535 - 2536 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือ 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคล
ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม�: ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือ
ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่
ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

น�งส�วรพีพรรณ ขันตย�ภรณ์
ตำ�แหน่ง : ผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อ�ยุ : 59 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

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

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือ 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคล
ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม�: ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือ
ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่
ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



18 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

น�งส�วบุษบ� กุลศิริธรรม
ตำ�แหน่ง : ผู้อำานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

อ�ยุ : 44 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 276/1 ถนนเอกชัย แขวงบางคลองพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง : 2 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2551 - 2553 ปริญญาโท Master of Applied Finance,  

Macquarie University, Australia

2546 - 2548 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537 - 2541 ปริญญาตรี Accounting (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก�รอบรม :
-

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

2542 - 2562 ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำากัด

Associate Partner

2558 - 2560 ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำากัด

Director

2541 - 2542 KPMG Audit (Thailand) Audit Assistant

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือ 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคล
ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม�: ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือ
ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่
ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

น�งส�วอัญฑิกร พิเชฐกร
ตำ�แหน่ง : ผู้อำานวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน

อ�ยุ : 53 ปี
สัญช�ติ : ไทย

ที่อยู่ : 978/45 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง : 16 กรกฎาคม 2561
คุณวุฒิก�รศึกษ� :
2532 ปริญญาตรีสาขาคหกรรม 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�นอื่น :
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัท ตำ�แหน่ง

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

ส่วนได้เสียทั้งท�งตรงและท�งอ้อมในกิจก�รใดๆที่บริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญ� : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับผู้บริห�รหรือ 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคล
ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม�: ไม่มี
กรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น พนักง�น ลูกจ้�ง หรือ
ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� : ไม่มี
ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษ�กฎหม�ย : ไม่มี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอ�จมีผลทำ�ให้ไม่
ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเป็นอิสระ : ไม่มี
ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย: ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด

คณะผู้บริหาร
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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
ดร.นงลักษณ์ 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
ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน รองประธานกรรมการบริหาร 
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวรพีพรรณ ขันตยาภรณ์ กรรมการบริหาร
นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร กรรมการบริหาร
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม กรรมการบริหาร
นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ เลขานุการ

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวรพีพรรณ ขันตยาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์  กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริห�ร
นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวรพีพรรณ ขันตยาภรณ์ ผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ
นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ผู้อำานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้บริห�ร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด
นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร ผู้อำานวยการสายงานบริหารสินเชื่อและทรัพย์สิน

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
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แผนผังองค์กร

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

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน เลข�นุก�รบริษัท

- ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง
- ฝ่�ย Compliance

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
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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 
โทรส�ร : 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 สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร

• 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
702,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 702,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ทุนชำาระแล้ว : 401,505,235 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



23รายงานประจำาปี 2562

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



24 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า 

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำาหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามันแบบหยอดเหรียญ 

เครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะ และเป็นตัวแทนจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และ

หลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ มากกว่า

ร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�น
บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิจใหม่จากเดิมที่มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าครัวเรือนเป็นหลัก มาเป็นกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น  

โดยจะเน้นการขายสินค้าให้ลูกค้านำาไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าครัวเรือนเพียงกลุ่มเดียว

บริษัทได้หันมาจับกลุ่มลูกค้าร้านโชห่วยที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งคาดว่ามีจำานวนหลายแสนราย โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีร้านโชห่วย

เฉลี่ย 10 - 20 ร้าน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าไปช่วยยกระดับร้านโชห่วยเหล่านี้ ให้มีศักยภาพในการ

แข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ
ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้แต่งตั้งบริษัท เคียมฮั่วเฮง จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่ายจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ในประเทศไทย 

ต่อมาในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา จึงได้ตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำากัด วัตถุประสงค์

เพื่อจำาหน่ายจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรเย็บผ้าท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศ บริษัทได้ริเริ่มนำาเอาบริการเช่าซื้อ โดยผ่อนชำาระ

เป็นงวดมาใช้ครั้งแรกในปี 2468 และบริการดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นลักษณะประจำาของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในเอเชีย 

นับแต่นั้นมาตลอดระยะเวลา 50 ปีเศษ บริษัทคงจำาหน่ายเฉพาะจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์เก่ียวกับจักรเย็บผ้าเท่าน้ัน จนกระท่ังปี 2500 บริษัท

จึงได้เริ่มจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยเริ่มจากตู้เย็นเป็นอันดับแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2512 จึงได้มีการจดทะเบียนก่อต้ัง 

“บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด” เป็นบริษัทจำากัดภายใต้กฎหมายไทย เพื่อเข้ารับช่วงธุรกิจของ “บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำากัด” ซึ่งหยุด

ดำาเนินกิจการในระยะเวลาต่อมา โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 60 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 702 ล้านบาท เป็นทุนที่เรียกชำาระเต็ม

มูลค่าหุ้นแล้ว 401,505,235 บาท และบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2527 ในวันที่ 4 

มกราคม 2537 บรษิทัได้ทำาการจดทะเบยีนแปรสภาพเป็น “บรษัิทมหาชนจำากดั” ตัง้แต่แรกตัง้บรษิทัจนถงึปัจจบุนับรษิทัได้ประกอบธรุกจิด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถือเป็นวาระอันเป็น 

มหามงคลอย่างยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้ บริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) นับเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่บริษัท และพนักงานทุกท่าน

เหตุก�รณ์สำ�คัญ
• ในปี 2552 บรษิทัได้มีการมุ่งเน้น นำาระบบขออนมัุตเิครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) โดยผ่านศนูย์อนมุติัเครดิต (Center Credit 

Officers) จนทำาให้ยอดขายสินค้าของบริษัทลดลงไปประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นที่จะทำา

ต่อไปเพื่อให้ได้บัญชีเช่าซื้อที่มีคุณภาพ

• ปี 2554 เป็นปีทีบ่รษิทัได้ขยายตลาดเข้าสูก่ลุม่ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะกลุม่ผูป้ระกอบการรายเลก็ในต่างจงัหวดัอย่างมนียัสำาคญั สดัส่วน

การขายสินค้าเข้าสูต่ลาดนีเ้พิม่สงูข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั เช่น กลุม่ตูแ้ช่ ทัง้ตูแ้ช่เครือ่งดืม่ ตูแ้ช่แขง็ ตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอืออนไลน์ เป็นต้น

• ปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล Set Awards 2011 “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียม” (Best Investor Relations 

Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายลูกค้ากลุ่มครัวเรือนที่ 60% และกลุ่มผู้ประกอบเชิงพาณิชย์ที่ 40% โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม

ตู้แช่เครื่องดื่มและตู้แช่แข็งมีสัดส่วนการขายมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยเครื่องซักผ้าและเครื่องปรับอากาศ และในปีต่อๆ ไป บริษัทก็

ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดนี้ให้เพิ่มมากขึ้น

• ปี 2555 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วทั้งสิ้น 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



25รายงานประจำาปี 2562

850 ล้านบาท เพ่ือรับโอนธุรกิจและทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับบัญชีลูกหน้ีเช่าซื้อสินค้าท้ังหมด และดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อสินค้าต่อจาก บมจ. 

ซิงเกอร์ประเทศไทย 

• ปี 2555 บริษัท ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มาเป็น บริษัท ซิงเกอร์

เซอร์วิสพลัส จำากัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำาเนินธุรกิจการให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และพร้อมที่ให้บริการด้วยใจสำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อถึงบ้าน 

• ปี 2555 บริษัทได้รับรางวัล Set Awards 2012 “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียม” (Best Investor Relations 

Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2

• ปี 2556 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในงาน Set Awards 2013 (Outstanding Investor Relation Awards) จาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

• บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน

ที่ชำาระแล้วทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

• ปี 2558 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัในระหว่างปีได้แก่ Singer (Thailand) B.V. (ถอืหุน้ร้อยละ 40.0) เป็นนติบิคุคลจดัตัง้ขึน้ในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 และ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 Singer (Thailand) B.V. ได้ขายหุ้นทั้งหมด และ 

บริษัท เจ มาร์ท จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ได้ซื้อหุ้นบริษัท ร้อยละ 24.99 จึงเป็นผลให้บริษัท เจมาร์ท 

จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

• บรษิทั ซงิเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากดั ได้ดำาเนนิการเพิม่ทุนจดทะเบียน เมือ่วนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบนัมทุีนจดทะเบยีนท่ีชำาระแล้วทัง้สิน้ 

4 ล้านบาท (จำานวนหุน้สามัญ 40,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท) โดยม ีบริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99

• ปี 2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 บริษัทในเครือของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ทั้ง 3 บริษัท ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยน

ชื่อบริษัทเป็นดังนี้

• บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด

• บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด

• บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด

• ปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในงาน Set Awards 2016 (Outstanding Investor Relations Awards)  

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 4

• ปี 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ได้เริ่มดำาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อจำานำารถทุก

ประเภท ในไตรมาสแรก ปี 2560 ภายใต้สโลแกน “รถทำาเงิน” เป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกค้าท้ังนิติบุคคลและรายย่อยทั่วไปที่มี

กรรมสทิธิ์ในรถยนต์ โดยประเภทของรถยนต์ทีส่ามารถนำามาขอใช้บรกิารได้แก่ รถยนต์น่ังส่วนบคุคล รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ รถบรรทกุ 

6 ล้อและรถบรรทุก 10 ล้อ

• ปี 2562 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

• อนุมัติให้บรษิทัเพ่ิมทนุจดทะเบยีนในจำานวนไม่เกนิ 432 ล้านบาท โดยออกหุน้สามญัจำานวนไม่เกนิ 432,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ เพือ่เสนอขายหุน้ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิโดยการให้สทิธซิือ้หุน้ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญั

เดมิต่อ 4 หุน้ใหม่ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.89 บาท ทัง้นี้ให้จดัสรรเป็นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 216,000,000 หุน้ในมลูค่าทีต่รา

ไว้หุ้นละ 1 บาท และจดัสรรหุน้สามัญ 108,000,000 หุน้ เพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั

คร้ังที ่1 (“SINGER-W1”) และจดัสรรหุน้สามญัจำานวนไม่เกนิ 108,000,000 หุน้ จัดสรรเพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบสำาคญัแสดง

สิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษิทัครัง้ที ่2 (“SINGER-W2”) บรษิทัได้จดัสรรสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้โดยไม่คดิมลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิที่ใช้

สิทธจิองซือ้และได้รบัจดัสรรหุน้สามัญหุน้ทีอ่อกใหม่ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัที่ได้รบัจดัสรรต่อ 1 หน่วยใบสำาคญัแสดงสทิธิ

• วนัที ่22 เมษายน 2562 บรษิทัได้รบัชำาระเงนิจำานวน 643 ล้านบาท จากการออกหุน้สามญัและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ 131,505,235 

หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

• เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 702,000,000 บาท โดยมีทุน

จดทะเบียนที่ชำาระแล้วเป็นเงิน 401,505,235 บาท 

• เปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) จากเดิมถือหุ้นอยู่ที่ 24.99% เป็น 30.26% 

เนื่องจากการเพิ่มทุนตามอัตราส่วนที่จัดสรรครบตามจำานวน
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• ปี 2562 บริษัท ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในงาน Set Awards 2019 (Out standing Investor Relations Awards) 

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 5

บริษัทย่อย

• บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด (SGC)
บรษิทั เอส จ ีแคปปิตอล จำากดั (SGC) ถอืหุ้น 99.99% โดย บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย เริม่เปิดดำาเนินการ เมือ่วนัท่ี 27 มถุินายน 2555 

ภายใต้ชือ่ บริษทั ซิงเกอร์ ลสีซิง่ จำากดั มีทนุจดทะเบยีนทีช่ำาระแล้วท้ังส้ิน 1,450 ล้านบาท ต้ังอยู่เลขท่ี 72 อาคาร กสท. (โทรคมนาคม) ชัน้ 17 ถนน

เจริญกรงุ แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. โดยได้มีการรับโอนธรุกจิ เช่าซือ้ รวมทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับบัญชลูีกหน้ีเช่าซือ้สินค้าท้ังหมด และดำาเนินธรุกจิให้

เช่าซ้ือสนิค้าต่อจาก บมจ. ซงิเกอร์ ประเทศไทย และได้รับอนุมัตจิากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้จาก บมจ. ซงิเกอร์ประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 

2555 เพือ่ให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้ในผลติภณัฑ์ต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ซงิเกอร์ อีกท้ังยังสามารถท่ีจะขยายธุรกิจเช่าซือ้ไปยังสินค้าภายใต้ย่ีห้ออ่ืนๆ สำาหรบั

กลุม่ลกูค้าทัง้ภายในกลุม่ธรุกจิซงิเกอร์ และลกูค้าทัว่ไป รวมถงึการขยายตัวไปยังธุรกิจการให้สินเชือ่ต่างๆ ในอนาคต เพือ่ความเติบโตท่ีย่ังยืน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด (SGC) ทั้งนี้บริษัทได้ทำาการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

ทั้งน้ีเพื่อให้การคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรการให้สินเชื่อที่ดี บริษัทจึงเข้าเป็นสมาชิกกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด  

เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ทำาให้สามารถดำาเนินการตรวจสอบเครดิตลูกค้าได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

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

ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

2. เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า (Top of Mind) โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของบุคลากร สร้างทีมงานที่มีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) เพื่อให้

ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และบอกต่อๆ กัน

3. ไม่แข่งขันด้านราคา

4. ดูแลคุณภาพลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และกำาหนด Target NPL สำาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

SGC ให้บริก�รสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้�ร�ยย่อย และกลุ่มลูกค้�ผู้ประกอบก�รโดยมี 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (SINGER Hire Purchase)

 SGC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนแก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ซิงเกอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่าน 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าแบบผ่อนชำาระ จะทำาสัญญาเป็นลูกหนี้เช่าซื้อของ SGC ลูกค้าที่ได้

รับพิจารณาสินเชื่อ จะต้องผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด โดยมีระยะเวลาการผ่อนตั้งแต่ 12 - 36 เดือน

 สินค้าและบริการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

a) เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliances) ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องกรองนำ้า เป็นต้น

b) เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Get Rich) ได้แก่ ตู้นำ้ามันหยอดเหรียญ ตู้แช่ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องทำากาแฟ ตู้เติมเงิน

โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

c) โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าประเภท Home Appliances และ Mobile คือ ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ ที่ต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

และโทรศัพท์มือถือ แบบเงินผ่อนที่ค่างวดไม่สูงและมีการบริการที่เป็นกันเอง โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรที่

ไม่มีเอกสารทางด้านการเงินและอาจไม่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าเชิงพาณิชย์ (Get Rich) คือผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน อาทิ ร้านขายของชำา ร้านอาหาร หอพัก และ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการสิ่งอำานวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
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 ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย

 SGC นำาเสนอสินเชื่อผ่านทางตัวแทนขายของ บมจ. ซิงเกอร์ ซึ่งกระจายอยู่แหล่งชุมชนทั่วประเทศ เมื่อลูกค้าประสงค์จะซื้อสินค้าด้วย

เงินผ่อน ทางตัวแทนขายจะนำาเสนอสินเช่ือและเง่ือนไขต่างๆ พร้อมกับนำาเสนอเอกสารให้ศูนย์อนุมัติเป็นผู้พิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติ

สินเชื่อแล้ว ลูกค้าจะมีสถานะเป็นลูกหนี้เช่าซื้อและผ่อนชำาระกับ SGC

 Farmer Model

 ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้ปรับกระบวนการขายเป็นระบบที่ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเก็บเงินของ

บัญชีที่ขาย หรือเรียกว่า Farmer Model ภายใต้ระบบการขายใหม่นี้ ผู้ขายจะมีหน้าที่ติดตามและเก็บค่างวดจากลูกค้าบัญชีที่ตนเอง

ขายหรือติดตามและให้ลูกค้าจ่ายค่างวดตามช่องทางรับชำาระต่างๆ โดยผู้ขายที่เก็บค่างวดจากลูกค้าจะต้องนำาส่งเงินเข้าส่วนกลางผ่าน

ระบบแอปพลิเคชั่น โมบายแบงค์กิ้งของสถาบันการเงินต่างๆ และรายงานการนำาส่งเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของบริษัท ภายในสิ้นวันของ

แต่ละวัน ผลตอบแทนของผู้ขายภายใต้ระบบใหม่จะแปรผันตามคุณภาพ ของลูกหนี้บัญชีที่ตนเองรับผิดชอบดูแล ซึ่งต่างจากระบบการ

ขายก่อนหน้านี้ ที่ผู้ขายได้รับผลตอบแทนจากการขายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องคำานึงถึงคุณภาพของลูกหนี้

 การพิจารณาสินเชื่อ

 สนิเชือ่เช่าซือ้เครือ่งใช้ไฟฟ้า จะได้รบัการพจิารณาผ่านทางศนูย์อนมุติัทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดยมคีณะกรรมการเฉพาะคอยดแูลกำากบัเรือ่ง

นโยบายเครดติ วิธปีฏบัิติของศนูย์อนมัุตแิละการอบรมตัวแทนขาย(Credit Operation Committee and Branch Operation Committee)

2. สินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (HP / Leasing) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan) 

 SGC ให้บริการสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่ม (HP / Leasing) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan) 

ภายใต้ชื่อ “รถทำาเงิน”  
โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 

 นโยบายการดำาเนินธุรกิจ

 นโยบายหลักของ รถทำาเงิน คือ การเป็นที่หนึ่งในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการบริการสินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของ

ธุรกิจอย่างแท้จริง โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ และรวดเร็ว

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และกลุยทธ์ในการแข่งขัน

1. ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

 ผลิตภัณฑ์หลักที่นำาเสนอ คือ สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม วงเงิน 10 - 30 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- พิจารณาจัดสินเชื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย(Customization) 

- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติและและการโอนเงิน

- ให้บริการโดยผู้จัดการเขตและทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการให้บริการผู้ประกอบการรายใหญ่ เน้น

ความชัดเจนการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

2. ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง ประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

 ผลิตภัณฑ์หลักที่นำาเสนอคือ สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถแบบทั้งแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน 3 - 10 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- พิจารณาจัดสินเชื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า

- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติและการโอนเงิน

- ให้บรกิารโดยผูจ้ดัการสาขาและทีมผูจ้ดัการธรุกจิสมัพันธ์ทีม่คีวามรูด้้านสนิเชือ่ สามารถให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะ

สมกับลูกค้าได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา

3. ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็ก และลูกค้ารายย่อย ประเภทบุคคลธรรมดา

 ผลิตภัณฑ์หลักที่นำาเสนอคือ สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม วงเงิน 5 หมื่นบาท - 3 ล้านบาท

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนุมัติและการโอนเงิน
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- ให้บรกิารโดยผูจ้ดัการธรุกจิสมัพนัธ์ท่ีมีความรู้ด้านสนิเชือ่สามารถให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกับลกูค้าได้ชดัเจน 

ตรงไปตรงมา

- Push Marketing - ให้บริการลูกค้าถึงสถานที่

 ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย

 ทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของรถทำาเงินประจำาอยู่ออฟฟิศ 15 แห่งท่ัวประเทศ เพ่ือให้สามารถบริการลูกค้าได้ท่ัวถึงทุกจังหวัด ยกเว้น  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ปัจจุบันบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวงการคลัง  

ซึง่จะทำาให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัจะมกีารดำาเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกบัข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบรหิาร

จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

3. สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ (Captive Finance)

 โมเดลการดำาเนินธุรกิจ

 SGC ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่แก่ลูกค้าผู้ซื้อเครื่องจักรกับผู้ผลิตและผู้นำาเข้า (Dealer) ที่เป็นพันธมิตรกับ SGC และมี

การลงนามในบันทึกข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขหลักในการรับซื้อเครื่องจักรคืน ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำาระหรือไม่สามารถชำาระต่อได้ 

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ Captive Finance แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

1. ระดับ Dealer

 Dealer กลุ่มเป้าหมายของ SGC คือผู้ผลิตและผู้นำาเข้าเครื่องจักรช้ันนำาในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมโลหะ 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรปักขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมรถยนต์และรถไฟฟ้า เป็นต้น

2. ระดับ ผู้เช่าซื้อ 

 ลูกค้าผู้เช่าซื้อกลุ่มเป้าหมาย คือลูกค้าบุคคลและนิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก Dealer พันธมิตร ว่ามีศักยภาพในการดำาเนิน

ธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรของ Dealer นั้น โดยทาง SGC จะดำาเนินการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

• บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำ�กัด (SGS)
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ถือหุ้น 99.88% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดำาเนินการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 โดย

ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด (SSPL) ทะเบียนเลขที่ 0105504001951 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 

4 ถนนสามโคก-เสนา ตำาบลบางนมโค อำาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 ดำาเนินธุรกิจด้านการบริการติดตั้ง ซ่อมบำารุงรักษาเครื่องใช้

ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งจัดจำาหน่ายอะไหล่ ภายใต้การควบคุมของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัท มีจุดมุ่งหมาย

ในการบริการที่เป็นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่างข้างบ้านคุณ และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำาเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำากัด (SSPL) เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด (SGS) ทั้งนี้บริษัท

ได้ทำาการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

ปี 2561 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในเชิงรุกเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ภายใต้การลงทุนระบบโปรแกรมใหม่ ที่สามารถตรวจสอบ

งานได้ทุกสถานะและทันที (Real Time) มีการสร้างระบบรองรับงานบริการและอะไหล่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ พร้อมขยายเครือข่ายงาน

บริการไปยังโครงการใหญ่ งานประมูลภาครัฐ โรงงาน โรงแรม และ รีสอร์ทต่างๆ ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดหารายได้บริการแนวทางใหม่ 

เช่น การให้บริการเดินสายไฟในอาคาร, การเดินสาย Lan, การเดินสายโทรศัพท์, งานปรับปรุงอาคาร และงานบริการ set บูธ รวมถึงวางระบบการ

ขายอะไหล่แท้ซิงเกอร์ และอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ 

ในส่วนด้านการพฒันาบคุลากร บรษิทัได้พฒันาช่างให้ได้มาตรฐานฝีมอืแรงงาน หลกัสตูรช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 และหลกัสตูรแอร์พาณชิย์

ขนาดเลก็ระดบั 1 เพือ่ให้ถกูต้องตามกฎหมายของกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงานทีบ่งัคบัใช้ และมกีารอบรมสนิค้าใหม่อย่างต่อเนือ่ง รวม

ถงึมกีารสร้างช่างรุน่ใหม่ทดแทนช่างรุน่เก่าแบบประสานต่อเนือ่งโดยบรษิทั มข้ีอตกลงการทำาสญัญาความร่วมมอืการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา

ระบบทวิภาคี (MOU) กับสถานศึกษา ในส่วนของภาคกลาง และภาคใต้
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ในส่วนงานบริการสายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนย์กลางการบริการ และประสานงาน โดยมีช่างบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 

และทุกจังหวัด จำานวน 156 115 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) กว่า 170 สาขาที่ให้การสนับสนุนด้านงาน

บริการกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง

• บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำ�กัด 
บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด ถือหุ้น 99.99% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดำาเนินการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 โดย

ใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยโดยตรง โดยใช้เครือข่ายตัวแทนจำาหน่ายของ 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เฉพาะท่ีมีใบอนุญาตตัวแทนเป็นผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า งานประกันชีวิตคง

เหลอืการส่งเบีย้ของผูเ้อาประกนัชวีติทีย่งัมผีลบงัคบัในปัจจบุนั โดยผูเ้อาประกนัภยั ชำาระเบีย้ตรงเข้าบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ สำาหรบังานประกนั

วินาศภัยร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตร พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ / เงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาเบี้ยประกันภัย ของ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด 

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด ได้ดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันมี   ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วทั้งสิ้น  

4  ล้านบาท  (จำานวนหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำากัด 

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด (SGB) ทั้งนี้บริษัทได้ทำาการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ทำาการประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) และบริษัท

ในเครือ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรงของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) โดยบริษัทจะทำาธุรกิจด้านต่างๆ กับบริษัท เจมาร์ท จำากัด 

(มหาชน) ตามความจำาเป็นและสมควรโดยเป็นไปตามกรอบการทำางานตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทกำาหนด เช่น การขายสนิค้ากลุม่โทรศพัท์เคลือ่นที่  

โดยซื้อผ่านบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ในรูปแบบของสินค้าฝากขายและเป็นการรวมจำานวนการสั่งซื้อ เพื่อให้ได้ราคาดีที่สุดจากผู้ผลิตที่มีชื่อ

เสียงด้านภาพลักษณ์ และคุณภาพ เพื่อให้การขายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขยายตัวได้มากขึ้นในฐานลูกค้าของบริษัท และสามารถเพิ่มยอดขายได้

อย่างต่อเนื่อง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของบริษัท อีกทั้งได้มีการจ้างบริหารลูกหนี้ และติดตามหนี้กับ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส

เซ็ส จำากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าวตกลงที่จะให้บริหารลูกหนี้และติดตามหนี้ ตามแต่ที่ประเภทของลูกหนี้ที่จะตกลงกัน ในการนี้กลุ่มบริษัท

จะต้องจ่ายค่าบริการ ในอัตราตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 

2561 ซึง่จัดทำาเป็นเอกสารแนบท้ายสญัญา โดยให้ใช้ข้อความในสญัญาเดิม รวมทัง้บรรดาเอกสารแนบท้ายทัง้หมด ให้มผีลยดึถอืบงัคบัต่อไปเช่นเดมิ 

จนกว่าจะมีการยกเลิก หรือครบกำาหนดสัญญา

วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยระยะย�วของบริษัท (Corporate Objective/Long Term Goal)
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า 

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำาหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ

ออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามันแบบหยอดเหรียญ เครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะเป็นตัวแทนจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อต่างๆ ตลอดจนการให้บริการสินเชื่อ

จำานำาทะเบียนรถ ทั้งแบบโอนเล่ม (HP / Leasing) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-Backed Loan)และสินเช่ือเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ 

(Captive Finance) เพือ่สนองตอบต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุ และขยายฐานกลุม่ลกูค้าให้มากขึน้กว่าเดิม เพือ่กระจายความเสีย่ง

ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มีความหลากหลายในแต่ละประเภทของลูกหนี้ ตลอดจนเพื่อเติบโตให้ได้เป้าหมายที่บริษัทวางไว้ 

โดยบริษทัตัง้เป้ารายได้ในปี 2563 เตบิโตไม่ตำา่กว่า 50% จากปีก่อน จากการขยายการเติบโตในธรุกจิหลกั และเดินหน้าขยายธรุกจิแฟรนไชส์ 

หรือสาขาย่อยลงไปในระดับตำาบลต่อเนื่อง ปัจจุบัน SINGER มีสาขารวมกันทั้งสิ้น 1,115 สาขา ครอบคลุม 763 ตำาบล จาก 475 อำาเภอทั่วประเทศ 

สำาหรับธุรกิจสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ ยังคงเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่จะเข้ามาเสริมการเติบโตให้ SINGER แข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของการสร้างยอดขาย และ

กำาไรที่ดี เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ จัดทัพทีมขายบุกตลาดทั่วประเทศ หลังได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal - Loan) 

จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำาหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติม

นำา้มนัแบบหยอดเหรียญ และเครือ่งทำานำา้หวานเกลด็หมิะ เพือ่สนองตอบต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุ และหลากหลายทัง้กลุม่ลกูค้า

บ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์

การขายแบบเช่าซื้อโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 5,000 คน กระจายตามสาขามากกว่า 167 สาขาท่ัวประเทศไทย ซึ่งถือว่าบริษัทมี

เครือข่ายการกระจายสินค้า จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย

สำาหรับสินค้าซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ :-

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้�ในบ้�น ได้แก่:-
• ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เข็มจักร นำ้ามันหล่อลื่นอเนกประสงค์ชนิดหยอด กรรไกร เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพ และเสียง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) Smart TV และโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เชิงพ�ณิชย์ ได้แก่:-
• กลุ่มสินค้าสำาหรับร้านค้า เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่เบียร์ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่เบเกอรี่และเครื่องทำานำ้าหวานเกล็ดหิมะ 

• กลุ่มสินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมนำ้ามันแบบหยอดเหรียญ ตู้นำ้าดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น

• สินค้าเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบนำ้า และเครื่องสีข้าว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิม คือ SINGER (Thailand) B.V. ที่ถือ

หุ้น 40% ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ออกไปทั้งหมด และมีบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ได้เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่โดย มีสัดส่วนการถือหุ้น 24.99% 

และปรบัเปลีย่นเป็นถือหุน้ 30.26% ภายหลงัทีบ่รษิทัได้มกีารประกาศเพ่ิมทนุในปี 2562 ในปี 2559 บรษิทัได้นำาโทรศพัท์เคลือ่นที ่เข้ามาจำาหน่ายใน

ช่องทางการจำาหน่ายของบริษัท ทัง้ในรปูแบบการขายผ่านหน้าร้านซิงเกอร์ และการขายผ่านเครอืข่ายร้านซงิเกอร์ทัว่ประเทศในรปูแบบ Direct Sales 

ซึง่บรษิทัได้มกีารปรบัเปลีย่นวิธกีารขาย การกระจายสนิค้า และการเกบ็เงนิใหม่ให้สอดคล้องและรองรบัการจำาหน่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีแ่ตกต่างจาก

การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท

นอกจากนี้บริษัท ยังได้รับประโยชน์จากธุรกิจบริหารหนี้ของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน) ในการบริหารลูกหนี้

เช่าซื้อ และตามเก็บหนี้ค้างชำาระของบริษัทอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในครั้งนี้ เป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญอีกจุดหนึ่งของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการผนึกกำาลังกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ นำา

จุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันเพื่อขยายฐานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 

ดังนั้นการจัดจำาหน่ายสินค้าของบริษัทนับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังปี 2558 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่จัดจำาหน่ายภายใต้ผลิตภัณฑ์

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ จักรเย็บผ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้

ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภัณฑ์เชงิพาณชิย์ และทีเ่พิม่เตมิเข้ามาคอืผลติภณัฑ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้าอืน่ๆ เช่น โทรศพัท์เคลือ่นที ่Samsung, OPPO, 

Huawei, Vivo รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ 

บริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ซึ่ง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 การขายของบริษัท เป็นรูป

แบบการขายตรงผ่านเครือข่ายร้าน/สาขา พนักงานขายของบริษัท และผ่านผู้แทนจำาหน่ายซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์

จำาหน่าย บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่งให้ผู้ผลิตภายในประเทศผลิตให้เกือบทั้งหมด

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

ประเภทธุรกิจ ดำ�เนิน
ก�รโดย

% ก�รถือหุ้น 
ของบริษัท ปี 2562 % ปี 2561 % ปี 2560 %

รายได้จากการขาย 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 1,529,385 58.6 1,876,283 65.0 1,375,775 58.2

ดอกเบี้ยรับจากการขายผ่อนช�าระ  

- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 753,400 28.9 647,356 22.4 635,312 26.9

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

รายได้จากธุรกิจบริการ

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 66,003 2.6 80,777 2.8 192,646 8.2

- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลัส (SGS) SGS 99.88 8,516 0.3 17,951 0.6 16,799 0.7

รายได้จากนายหน้าประกันชีวิต  

- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 3,160 0.1 5,178 0.2 3,396 0.1

รายได้อื่นๆ

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 37,003 1.4 126,126 4.4 52,745 2.2

- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 206,967 7.9 128,862 4.5 83,978 3.6

- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลัส (SGS) SGS 99.88 5,875 0.2 5,259 0.2 2,622 0.1

- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 58 0.0 232 0.0 132 0.0

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

(หน่วย: พันบ�ท)

มูลค่�ก�รจำ�หน่�ยในประเทศ
แยกต�มผลิตภัณฑ์ 2562 % 2561 % 2560 %

เครื่องซักผ้า 326,843 14 292,738 12 151,549 8

ตู้เย็น 206,631 9 224,038 9 121,679 6

ตู้แช่ 364,154 16 306,290 12 221,140 11

โทรทัศน์ 326,995 14 528,652 21 168,317 9

จักรเย็บผ้า 31,400 2 185,020 7 45,837 2

เครื่องปรับอากาศ 284,852 13 221,955 9 249,328 12

ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ 120,934 5 230,174 9 367,498 18

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

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 31,077 1 226,738 9 240,380 12

รวมมูลค่าการจำาหน่ายในประเทศ 1,913,800 84 2,329,709 93 1,790,146 89

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

มูลค่าการจำาหน่ายต่างประเทศ - - - - - -

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

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
บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซื้อควบคู่ไปกับการขายเงินสด ท้ังน้ีการขายแบบเช่าซื้อดำาเนินไปภายใต้การควบคุมท่ีรัดกุมโดย

สมำ่าเสมอเพื่อให้มีหน้ีเสียน้อยที่สุด สินค้าที่บริษัทจำาหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆ ราคา

จำาหน่ายเงินสดของสินค้าใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้ออื่น โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้าในกลุ่มประชาชนตามต่างจังหวัด โดยบริษัทได้แบ่งระบบการ

ขายของบริษัทออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบ “Singer Direct” เป็นระบบการขายผ่านเครือข่ายพนักงานขายของซิงเกอร์ 

2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตัวแทนจำาหน่าย ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเน้นสินค้าจักรเย็บผ้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 

สินค้ากลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้แช่ไวน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้าน

ทางด้านกลยทุธ์สำาหรบัผลติภณัฑ์ในกลุม่สนิค้าหลกั เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะเครือ่งใช้ไฟฟ้าประเภทตูเ้ยน็ และโทรทศัน์ ซึง่

มอีตัราการครอบครองสูง และตลาดมีอตัราการเตบิโตน้อย บรษิทัได้ใช้กลยุทธ์ในการเทิร์นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยีห้่อ เพือ่ขยายตลาด และ

เพิ่มยอดการขายให้สูงขึ้น ซึ่งกลยุทธ์นี้บริษัทยังได้ครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกด้วยเช่น เครื่องซักผ้า ตู้แช่ ตู้แช่แข็ง ประกอบ

กับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำาสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์ เช่น ร้าน โชห่วย ร้านค้าปลีก 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพกั อพาร์ทเมนท์ให้มากข้ึนอกีด้วย เช่น ตู้เติมเงินโทรศพัท์มอืถอืออนไลน์ ตูเ้ติมนำา้มนัหยอดเหรียญ และเครือ่งทำานำา้หวาน

เกล็ดหิมะ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กลยุทธ์ด้�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย 
บริษัทขายสินค้าผ่านร้านสาขาของบริษัท ซึ่งมีจำานวนกว่า 167 สาขาท่ัวประเทศ มีเครือข่ายพนักงานขายกว่า 5,000 คน บริษัทมีการฝึก

อบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้เป็นกำาลังสำาคัญในการขยายตลาดของบริษัท ประมาณ

ร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ซึ่ง บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้น

ร้อยละ 99.99 

สำาหรับการควบคุมคุณภาพของบัญชีเช่าซื้อ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด มีการตรวจสอบท้ังก่อน และภายหลังการขาย โดยจัดให้มีศูนย์

พิจารณาสินเชื่อ (Credit Control Office) เพ่ือตรวจสอบ และอนุมัติสินเช่ือลูกค้าก่อนการขาย ท้ังน้ีการพิจารณาสินเช่ือลูกค้าน้ันจะพิจารณาท้ัง

จากฐานข้อมูลภายในบริษัท และตรวจสอบกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (National Credit Bureau) และการตรวจสอบภายหลังการขาย

นั้นผู้ตรวจสอบบัญชี (Account Checker) จะทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเช่าซื้อและข้อมูลสินเชื่อว่าถูกต้องตามที่ได้อนุมัติไป

หรือไม่โดยการไปตรวจเย่ียมผู้เช่าซ้ือถึงบ้านทุกบัญชี ปัจจุบันบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีกว่า 100 คน รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีเช่าซื้อท่ัวประเทศ 

ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของฝ่ายสินเชื่อ

แนวโน้มอุตส�หกรรมและภ�วะก�รแข่งขัน
แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 คาดลดลงจากปี 2562 โดยคาด GDP ลดลงประมาณ 2% (อ้างอิงจากบทความเผยแพร่ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย) อันเนื่องมาจากสถานการไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ทำาให้เศรษฐกิจภาคการท่องเท่ียวรวมถึงการส่งออกชะงัก และลดลงอย่างมี

นัยสำาคัญ ซึ่งอาจจะกระทบจากสถานการภัยแล้ง รวมถึงความล่าช้าจาก พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำาปี รวมถึงอุปกรณ์รวมและสินค้าที่นำาเข้า

จากประเทศจีนซึ่งมีปัญหาการชะลอการส่งสินค้าเนื่องจากปัญหาของกำาลังขาดแคลนแรงงานในการผลิตจากประเทศจีนในช่วงที่มีการแพร่ระเบิด

ของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่
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ธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้�
ในธุรกิจแบบเช่าซื้อมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ 2 กลุ่มหลักๆ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีฐานลูกค้า และลักษณะที่ต่างกัน

กลุ่มแรกมผีูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส (กรงุศรเีฟิร์สช้อยส์) และ บมจ. ออิอน ธนสินทรัพย์ 

(ไทยแลนด์) ซึง่ผูป้ระกอบการแต่ละรายนัน้ นอกเหนือจากการให้บรกิารธุรกิจเช่าซือ้เครือ่งใช้ไฟฟ้าแล้วยังมบีรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้สนิค้าอกีหลายประเภท 

เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร เครือ่งใช้สำานกังาน เฟอร์นเิจอร์ รถจกัรยานยนต์ และรถยนต์ เป็นต้น แต่มรีปูแบบการปล่อยสนิเชือ่เช่าซือ้โดยผ่านร้านค้าตวัแทน

กลุม่ทีส่องซึง่จะมุ่งเน้นในด้านสนิค้าทีมี่อายกุารใช้งานยาวนาน และสนิค้าจำาพวกเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปัจจบุนัคงมเีพยีง บมจ. ซงิเกอร์

ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่ยังดำาเนินธุรกิจการขายตรงแบบเช่าซื้อผ่านทางร้านสาขา และ พนักงานขายของบริษัทเอง 

จากการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันได้แก่ โทรทัศน์ และตู้เย็น ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนการครอบครองที่สูง จึงทำาให้การเพิ่มยอดขาย

เป็นไปได้ยาก แต่ผู้บริหารของบริษัทกลับมองว่าสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ด้วยการนำาหลักการตลาดของสินค้าทดแทน (Replacement Market) 

โดยอาศยักลยทุธ์แลกซือ้ (Trade-in) สนิค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของลกูค้าทุกชนดิทุกยีห้่อมาแลกกบัสนิค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าใหม่ของซงิเกอร์พร้อม

กับเงื่อนไขรับส่วนลดระหว่าง 1,000 - 5,000 บาท พร้อมทั้งการผ่อนสบายๆ และการบริการอย่างยอดเยี่ยมกับร้านสาขาซิงเกอร์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการขยายตลาดของสินค้าทุกชนิดที่บริษัทจัดจำาหน่าย

จักรเย็บผ้�
สินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ผลิตใช้ในชีวิตประจำาวัน อาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเท้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ 

ล้วนแล้วแต่ใช้จักรเย็บผ้าในการผลิตท้ังสิ้น จักรเย็บผ้าจึงเป็นสินค้าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย ท้ังในรูปของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม 

รวมถึง จักรเย็บผ้าทั่วไปที่สำาหรับใช้ภายในบ้าน ตลาดของจักรเย็บผ้าสามารถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม

ที่นำามาใช้ตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคในเชิงอุตสาหกรรม และจักรเย็บผ้าธรรมดาที่นำามาใช้ตัดเย็บภายในครัวเรือน สำาหรับยี่ห้อที่วางจำาหน่ายอย่าง

แพร่หลายในตลาดจักรเย็บผ้าในประเทศไทย ได้แก่ ซิงเกอร์ จาโนเม่ เอลวิร่า บราเดอร์ และจูกิ ทั้งยังมีจักรเย็บผ้าราคาถูกที่นำาเข้าจากประเทศจีน

อีกหลากหลายยี่ห้อที่เข้ามาแข่งขันกันในธุรกิจนี้

เนือ่งจากจกัรเยบ็ผ้าเป็นผลติภณัฑ์ทีค่งทน และมอีายกุารใช้งานยาวนานพอสมควร ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการใช้งานท่ีเหมาะสมกบัจกัรเยบ็ผ้าแต่ละ

ประเภทด้วย ปัจจบุนัตลาดมีความต้องการซือ้จกัรเยบ็ผ้ามากขึน้เนือ่งด้วยการนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามาช่วยในการพฒันาผลติภณัฑ์จกัรเยบ็ผ้าให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนกลายเป็นจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่าย สามารถประดิษฐ์งานได้หลากหลาย

เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปที่กำาลังนิยมงานประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว DIY (Do It Yourself)

ก�รเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่สำ�คัญ
ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ที่ดำาเนินธุรกิจทางด้านการเงินให้กับผู้บริโภค (Consumer Finance) ที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) โดยที่มี

บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจทางด้านบัตรเครดิต (Credit Card) อันได้แก่, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน), บริษัท 

เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำากัด, บริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ ส่วนบริษัทดำาเนินธุรกิจ Non-bank อันได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) (AEONTS), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด (Krungsri First Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่ บาย 

จำากัด (มหาชน) (Easy Buy) ซึ่งมุ่งเน้นในการทำาธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด 

(มหาชน) (SINGER) ที่มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อที่ได้ดำาเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากว่า 130 ปี 

บรษิทัทีเ่ป็น Non-bank ดงักล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ แต่ละกลุม่กม็เีป้าหมายของตนเอง ดงัเช่น AEONTS, EASY BUY และ 

Krungsri First Choice จะมุ่งเน้นธุรกิจทางขายแบบเช่าซื้อและสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loans) กับลูกค้าที่มีประวัติดี และมีรายได้ประจำาไม่

น้อยกว่า 4,000 บาท ในขณะที ่SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุม่ลกูค้าทีอ่ยู่ในต่างจงัหวดั ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบธรุกจิการเกษตรอนัถอืเป็นกลุม่ฐานราก 

บริษทัเหล่าน้ีดำาเนินธรุกจิแบบขายตรงซ่ึงนำาต้นทนุทางการเงินพร้อมค่าใช้จ่ายของการให้บรกิารก่อนและหลงัการขายมารวมอยู่ในอตัราทีค่ดิกบัลกูค้า
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การแข่งขันของบริษัทในกลุ่มเหล่านี้จะแตกต่างกันโดยที่บริษัทในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY BUY) จะแข่งขันกันในเรื่อง

ของความรวดเร็วในการอนุมัตเิครดติ และอตัราดอกเบีย้ บรษิทัทีม่กีลุม่ลกูค้าเป็นเกษตรกรในชนบทจะแข่งกนัในเร่ืองของการรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่ี

กับประชาชนในท้องถิ่น และการเสนอบริการที่ดีทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย ยิ่งไปกว่านั้นการให้บริการการขายตรงที่ให้กับลูกค้าก็จะต้องคำานึง

ถึงประโยชน์ของลูกค้าโดยการนำาเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือก�รบริก�ร
การจัดหาผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า หลังกลางปี 2545 บริษัทได้เปล่ียนวิธีการสั่งซื้อ จากเดิมบริษัทใช้วิธีการสั่งซื้อจักรเย็บผ้าจากบริษัท 

อตุสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำากดั มาเป็นการสัง่ซือ้จกัรเย็บผ้าสำาเรจ็รปูโดยตรงจากต่างประเทศแทน เนือ่งจากต้นทุนของการนำาเข้าผลติภณัฑ์

จักรเย็บผ้าสำาเร็จรูปตำ่ากว่าต้นทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ สินค้าท่ีบริษัทซื้อจากผู้ผลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ 3 ของ

สินค้าที่ซื้อทั้งหมด

ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศในลักษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer) กล่าวคือ 

ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัทโดยผู้ผลิตหลักซึ่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่บริษัทได้แก่:-

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 ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์และตู้เติมนำ้ามันหยอดเหรียญ

5. บริษัท ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์เซียล จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ เครื่องทำานำ้าหวานเกร็ดหิมะ, เครื่องทำานำ้าแข็ง และเครื่องทำาไอศครีม

6. บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ ตู้แช่แข็งและตู้แช่เครื่องดื่ม

7. บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ เครื่องกรองนำ้า

8. บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำากัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ หม้อหุ้งข้าว, หม้ออบลมร้อน และพัดลม

นอกจากสินค้าท่ีขายภายใต้เครือ่งหมายการค้า ซิงเกอร์ แล้วบริษทัยงัได้ร่วมมอืกบับริษทั เจมาร์ท จำากดั (มหาชน) ในการจดัจำาหน่ายโทรศพัท์

เคลื่อนที่หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น ซึ่งทำาให้สามารถขยายกลุ่มฐานลูกค้าของบริษัทเข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้นด้วย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บรษิทัตระหนกัถึงความสำาคญัของการประหยดัพลงังาน การรกัษาสิง่แวดล้อม และได้มกีารรณรงค์ให้มกีารใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

สงูสดุ บริษทัได้พฒันาอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าแบบประหยดัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ถอืเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างหนึง่  ดังนัน้สนิค้าทีบ่รษิทัจำาหน่าย

จึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ย่ิงไปกว่านั้น ตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้นำ้ายาทำาความเย็นท่ีไม่ทำาลายส่ิงแวดล้อม และไม่

ทำาลายชั้นบรรยากาศของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการทำาลายโอโซนเป็นศูนย์ 

เน่ืองจากบรษิทัไม่มีโรงานผลติสนิค้า แต่ใช้วธิกีารสัง่ซือ้สนิค้าด้วยการผลติแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) จากโรงงาน

ที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ไม่มีคุณภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality 

Assurance) เพื่อคัดกรองสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และบริษัทมีนโยบายเลือกโรงงานที่ให้ความสำาคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและในเรื่อง

ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
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ภ�พรวมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท
เพื่อเป็นการตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้มีการกำาหนดหลักการและแนวทาง

ในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง พร้อมประเภทความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ

การดำาเนินงานของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

• หลักก�รในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษัทมีการบริหารความเส่ียงในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การบริหารความเส่ียงด้านบัญชีลูกหน้ีเช่าซื้อ การบริหารความเส่ียงด้านตลาด  

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การบริหารความเส่ียงด้านบุคลากร และการบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ 

เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อันได้แก่ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น โดยบริษัทยึดหลักการในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

• การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยธุรกิจ ซึ่งดำาเนินธุรกิจท่ี 

ก่อให้เกดิความเสีย่งมีหน้าทีต้่องรับผดิชอบต่อการบรหิารความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้ระดับความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ดังกล่าว

มคีวามเหมาะสมกบัอตัราผลตอบแทนท่ีกำาหนดภายใต้ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ขณะทีห่น่วยงานสนบัสนนุซึง่มหีน้าทีส่นบัสนนุการปฏบิตัิ

งานให้แก่หน่วยธุรกจิเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนัน้ัน จะรบัผดิชอบการจัดการความเส่ียงด้านปฏิบัติการซึง่เกิดขึน้จากการดำาเนินธรุกจิ

• การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่งโดยหน่วยงานทีเ่ป็นเอกเทศ โดยมกีารจดัตัง้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งองค์กรซึง่ความ

เป็นอิสระในการทำางานโดยรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบ และมีการจัดตั้งทีม Risk Owner ซึ่งเป็นผู้ทำาหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ

ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระและเชื่อถือได้ รวมทั้งการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับ

ที่ยอมรับได้

• การมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร จะทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง ภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

• การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกรรม โดยการบริหารความเส่ียงควรคำานึงถึงการ

บริหารความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งเกิดขึ้นในการดำาเนินธุรกรรม อีกทั้งยังจะต้องครอบคลุมถึงทุกระดับงานภายในองค์กร

• การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ โดยหน่วยงานธุรกิจได้มีการแต่งตั้ง Risk Owner ซึ่งจะเป็นผู้การประเมินความ

เส่ียงในหน่วยงาน การปรบัเปลีย่นงานตามประสทิธิภาพของการทำางานท่ีปรบัหลงัจากได้รบัการประเมนิความเสีย่งแล้ว รวมถงึการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงนั้นๆ

• กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงมีกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอนหลัก

ต่างๆ ดังนี้

• การระบุความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีการบ่งช้ีถึงความเส่ียง ท้ังในแง่ของประเภทความเส่ียง สาเหตุ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความ

เสี่ยงทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา คาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่บริษัทกำาลังประสบอยู่ หรือความเสี่ยงใหม่

ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต

• การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีการนำาเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ประเมินความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการดัง

กล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวนภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

• การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่จะมีการติดตาม และควบคุมการดำาเนินการตามนโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และขอบเขตของความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทโดยมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง

• การรายงานความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ปัจจัยความเสี่ยง
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ทัง้นี ้เพือ่หลกีเลีย่งความสญูเสยีทางการเงนิ และสนับสนุนให้หน่วยธรุกจิสามารถดำาเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง

ที่ดี ยังได้รับการออกแบบให้คำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทั้งที่เป็นสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตด้วย 

คว�มเสี่ยงต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท/ กลุ่มบริษัท ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
1.คว�มเสี่ยงในด้�นก�รตล�ดและก�รข�ย

สินค้�เครื่องใช้ไฟฟ้�
เน่ืองจากมกีารแข่งขันในธรุกจิท่ีมีแนวโน้มสงูข้ึนจากการเปิดการค้าเสร ี(AEC) ส่งผลให้ข้อจำากดัเรือ่งภาษีนำาเข้าสนิค้าจากต่างประเทศลดลง

อย่างมาก ทำาให้ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศเข้าสูก่ารตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าง่ายขึน้ประกอบกับช่องทางการขายขยายมากขึน้ มรีปูแบบการขายสนิค้า

แบบออนไลน์ ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจจัดจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดย

ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับยอดขายของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาช่องทางการขายเป็นแบบ Franchise เพื่อให้

ตัวแทนฝ่ายขายสามารถรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น

ธุรกิจสินเชื่อรถทำ�เงิน
คือธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ ซึ่งมีการแข่งขันอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มจะมีผู้ให้บริการในตลาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้

ผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการรายใดจะมีกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้ามากกว่ากัน เช่นอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำาระ และบริการ

ที่รวดเร็ว เป็นต้น แต่ด้วยนโยบายของบริษัทในธุรกิจรถทำาเงิน คือ การเป็นที่หนึ่งในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการบริการสินเช่ือท่ีตอบ

โจทย์ความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง จึงได้มีการกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกำาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าโดยเน้นเรื่องความรวดเร็ว และบริการจึงทำาให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น ประกอบกับมีระบบการทำางานและทีมงานที่มีความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจโดยตรง 

ธุรกิจเช่�ซื้อเครื่องจักร (Captive Finance)
คือบริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรแก่ลูกค้าผู้ซื้อเครื่องจักรกับผู้ผลิตและผู้นำาเข้า (Dealer) โดยบริษัทได้สร้างทีมงานขายที่มีประสบการณ์

และความชำานาญในธุรกิจนี้เพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับผู้นำาเข้าเครื่องจักร 

โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขหลักในการรับซื้อเครื่องจักรคืน 

2. คว�มเสี่ยงด้�นบัญชีลูกหนี้เช่�ซื้อ
เน่ืองจากบญัชลูีกหนีเ้ช่าซือ้ถอืเป็นหวัใจสำาคญัของการดำาเนนิธรุกจิ จึงได้มกีารบรหิารจดัการพอร์ตลกูหนี้โดยแยกเป็นแต่ละผลติภณัฑ์เพ่ือที่

จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มลูกหนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.สินเชื่อรถทำาเงิน 3.สินเชื่อเช่า

ซื้อเครื่องจักร จากฐานข้อมูล ณ สิ้นปี 2562 พอร์ตลูกหนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เท่ากับ 47% ขณะที่พอร์ต

ลูกหนี้สินเชื่อรถทำาเงินมีสัดส่วนเป็นอันดับสองเท่ากับ 42% และสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรเท่ากับ 11% 

ในการดำาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ บริษัทฯต้องเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณภาพลูกหนี้ซึ่งมีการผิดนัดชำาระหนี้ของลูกหนี้จนกลายเป็น

หนี้เสีย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯพยายามคุมอัตราการเกิดหนี้เสียมาโดยตลอด (ค่าเฉลี่ยในอดีตอยู่ที่ประมาณ 10%) รวมทั้งปัญหาการทุจริตของพนักงาน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลง

ระบบการรับชำาระเงินค่าสินค้า เพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้า และเพื่อป้องกันการการทุจริตของพนักงาน โดยเปลี่ยนจากการให้พนักงานขายเก็บ

เงินค่าสินค้ากับลูกค้าเองโดยตรง เป็นวิธีการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าทุกราย และลูกค้าสามารถชำาระค่าสินค้าผ่านช่องทางการรับชำาระของธนาคาร

ต่างๆ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส และหากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะให้พนักงานขายไปเก็บเงินกับลูกค้าเอง บริษัทก็ได้ดำาเนินการจัดทำาแอปพลิเคชั่น

สำาหรับให้พนักงานเป็นผู้รับชำาระค่าสินค้า เมื่อลูกค้าชำาระค่าสินค้า พนักงานต้องส่งข้อความ (SMS) ให้ลูกค้าผ่านแอปดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐาน

ว่าได้รับชำาระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว และข้อความดังกล่าวจะถูกส่งเข้าระบบส่วนกลางของบริษัทด้วย โดยพนักงานผู้รับชำาระมีหน้าที่ส่งเงินค่าสินค้า

ให้บริษัทในทุกสิ้นวัน หากพนักงานไม่นำาส่ง ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ตรวจสอบจากส่วนกลางแจ้งพนักงานให้นำาส่งภายในวันนั้นๆ ซึ่งข้อมูลพนักงาน

กระทำาการทุจริตในปี พ.ศ. 2558- จนถึงปี พ.ศ. 2562 มีความเสียหายจำานวน 38.7, 50.6, 15.8 5.4 และ 8.1ล้านบาท ตามลำาดับ (ในปี พ.ศ. 2559 

มีความเสียหายจำานวน 50.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเพิ่งเปลี่ยนระบบการจัดเก็บในเดือน ตุลาคม 2559) จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการกำากับดูแลและ

การควบคุมระบบภายในที่ดีขึ้นอย่างยิ่ง เป็นเหตุให้จำานวนค่าเสียหายจากกรณีพนักงานทุจริตลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ และบริษัทยังมีนโยบายควบคุม
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ค่าเสียหายกรณีพนักงานกระทำาการทุจริตไม่ให้เกิน อัตราร้อยละ 0.1 ของยอดขาย โดยบริษัทมีกระบวนการในการดำาเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตทั้ง

ทางแพ่งและทางอาญา และเม่ือศาลมีคำาพพิากษาแล้ว บรษิทัยงัตดิตามหนีก้รณนีีอ้ย่างใกล้ชดิ ด้วยการตดิตามบงัคบัคด ีจนครบถ้วนตามกระบวนการ 

การปรับปรุงระบบการปฎิบัติงานดังกล่าวทำาให้ระดับหนี้เสียของพอร์ตมีสถานการณ์ดีขึ้น ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 9.25 % ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะ

สามารถลดระดบัหน้ีเสยีได้อย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามบรษิทัฯยงัมคีวามเสีย่งหากระดบัหน้ีเสยีเพิม่ขึน้ในอนาคตซึง่อาจกระทบต่อผลการดำาเนนิงานได้  

ดังนั้น บริษัทจึงได้กำาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้

1) การลดความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อของพอร์ต

• กำาหนดมาตรการการกำากับดูแลบัญชีลูกหนี้อย่างเข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนของการพิจารณาความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring)  

การติดตาม การประเมินผล ตลอดจนการฟ้องร้อง การดำาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนัดชำาระหนี้

• ในสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ มีการปรับระบบการขายโดยใช้รูปแบบ Farmer Model โดยให้พนักงานขายมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบการผิดนัดชำาระหนี้ของลูกหนี้ในพอร์ตของตน โดยพนักงานขายจะได้รับส่วนแบ่งจากค่างวดทุกงวด แต่จะถูกหักค่า

คอมมิชชั่นหากลูกหนี้ในพอร์ตไม่ชำาระค่างวด 

• ในสินเชื่อรถทำาเงิน จะให้วงเงินสินเชื่อที่ 60% ของมูลค่ารถ (ประเมินจากข้อมูลราคารถยนต์ใช้แล้ว) ซึ่งหากเกิดการผิดนัดชำาระ

หนี้ บริษัทฯประเมินว่าราคาขายของรถจะยังครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือช่วยบรรเทาความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด 

• ในสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ บริษัทฯทำาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่ (Dealer) หากเกิดการผิดนัดชำาระหนี้ 

ของลูกค้า ทาง Dealer จะต้องรับซื้อเครื่องจักรคืน หรือรับผิดชอบแทนผู้เช่าซื้อ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินค้า

ที่ยึดมาได้

• บริษทัได้จดัตัง้หน่วยงานทีม่ีความชำานาญเฉพาะทางในการบริหารบญัชทีี่มีการคา้งชำาระ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการดำาเนินการบรหิาร

หนี้ที่มีปัญหา ซึ่งจะพิจารณาเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการรับชำาระหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ เพ่ือลดความ

สูญเสียให้น้อยที่สุด

• บริษัทมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

2) การแก้ปัญหาทุจริตของพนักงาน

• มีการเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานใหม่ท้ังหมดโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการ

ฐานข้อมูลเพื่อมาอนุมัติสินเชื่อที่สำานักงานใหญ่แทนท่ีสาขา รวมถึงจัดเก็บข้อมูลใน Server ของส่วนกลางแทนการบันทึกข้อมูล

ผ่านกระดาษ และจัดเก็บที่แต่ละสาขา เป็นต้น 

• มีการเปลี่ยนระบบการชำาระเงินโดยให้ลูกค้าชำาระเงินค่างวดผ่านช่องทาง Counter Service และ Mobile Banking แทนการจ่าย

เงินสดกับพนักงานขาย

• ในด้านการกำากับดูแล บริษัทยังคงเน้นให้มีการปฏิบัติตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance) ท่ีเร่ิมนำามาใช้ตั้งแต ่

ปี 2553 อยู่อย่างต่อเนื่อง 

• ในปี 2562 บริษัทมีการควบคุมและการดำาเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็วตามมาตรการการตรวจสอบอย่างเข้มข้น

คว�มเสี่ยงท�งด้�นก�รเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติและมีนโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินดังนี้

คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ดอกเบี้ย 
บริษัทมีนโยบายการกู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะ

ของตลาดเงนิและตลาดทนุ ดงันัน้ บรษิทัจะไม่เจาะจงกูเ้งนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิใดสถาบนัหนึง่เท่านัน้ เพือ่กระจายความเสีย่งและต้นทนุ

ของแหล่งเงินกู้ ทั้งนี้เงินทุนส่วนใหญ่มาจากการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 

2,850 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 79.98 ของหนี้สินรวม) นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับของสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งมีการเติบโตขึ้นทุกปีตาม

ยอดการปล่อยสินเชื่อ ทำาให้มีกำาไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วย
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คว�มเสี่ยงด้�นก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงิน
การดำาเนินงานของบริษัทจำาเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมทั้งจากธนาคาร สถาบันการเงิน ตลอดจนนักลงทุน ซึ่งต้องปฎิบัติตาม

เงือ่นไขการดำารงอัตราส่วนทางการเงนิ กบัสถาบันการเงนิ และจากภาระหนีท่ี้เพิม่ขึน้ ทำาให้บริษทัเกดิความเสีย่งจากการปฎิบติัตามการดำารงอตัราส่วน

ทางการเงิน (Covenant) ซึ่งได้มีการกำาหนดเงื่อนไขสำาคัญที่บริษัทต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

บริษทัได้เจรจากบัสถาบนัการเงนิเพ่ือขอปรบัอตัราส่วนทางการเงนิ (Covenant) ให้เหมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิปัจจบุนั โดยได้ปรับอตัราส่วน

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิต่อหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เป็น อัตราส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรวมต่อหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ซึ่งได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 4 ปี 2562  

และบริษัทสามารถดำารงอัตราส่วนทางการเงิน (Covenant) ได้ตามข้อกำาหนดของสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ตามที่ระบุในข้อกำาหนดสิทธิฯในการออกหุ้นกู้ จะต้องดำารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest 

Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า จากงบการเงินปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 อยู่ที่ 0.82,1.84 และ 1.22 ตาม

ลำาดับ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงดำารงอัตราส่วนได้ตามข้อกำาหนดสิทธิ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำานวน 131.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.89 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทฯได้รับชำาระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 22 เมษายน 2562 จำานวน 643 ล้านบาท 

ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 1,523.76 ล้านบาท เป็น 2,343.54 ล้านบาท ซึ่งทำาใหอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลง ซึ่งถ้าไม่มีการลงทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ จะไม่ทำาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น 

และยงัอยูภ่ายใต้เงือ่นไขที่ให้ไว้กบัสถาบนัการเงนิ นอกจากนีบ้รษิทัมมีาตรการทีจ่ะรกัษาสดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและโครงสร้างเงนิทนุ

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับการดำาเนินงานของบริษัทในด้านของการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยมี

มูลค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีผลกระทบ

เล็กน้อยกับต้นทุนของสินค้าที่นำาเข้าอันเพียงบางรายการ อาทิ อุปกรณ์จักรเย็บผ้า อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้จากการปรับ

ราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุน ประกอบกับการลดอัตราภาษีนำาเข้าของอุปกรณ์จักรเย็บผ้าจากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการค้า

เสรี (Free Trade Agreement- FTA) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีอัตราภาษีอากรนำาเข้าที่ร้อยละ 0

คว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อ
คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำาหนด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้

ตามสญัญาเช่าซือ้ ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจำานำาทะเบยีนรถยนต์ และลกูหนีเ้งนิให้กูย้มืระยะสัน้ ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนี้โดยการกำาหนดนโยบาย

และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้

สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าจำานวนมากและหลากหลาย ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตาม

บัญชีของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงื่อนไขท�งก�รเงิน อัตร�ส่วนที่ต้องดำ�รงต�ม
เงื่อนไขกับสถ�บันก�รเงิน

อัต�ร�ส่วน 
ณ 31 ธันว�คม 

2560

อัต�ร�ส่วน 
ณ 31 ธันว�คม 

2561

อัต�ร�ส่วน
ณ 31 ธันว�คม 

2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3:1 เท่า 1.22 2.34 1.52

อัตราส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมดที่มียอดค้างชำาระเกิน

กว่า 3 เดือนต่อลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด

ไม่เกินร้อยละ 10 11.66 10.48 9.25

อัตราส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรวมต่อหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่า1.35:1 เท่า 1.65 1.27 1.42

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า1.50:1 เท่า 4.78 1.25 3.71



39รายงานประจำาปี 2562

คว�มเสี่ยงในด้�นผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทจำาหน่ายมาจากการจ้างผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งต้องอาศัย

ผูผ้ลิตท่ีมปีระสบการณ์และความชำานาญในการผลติ และมกีารบรหิารจัดการเรือ่งการขออนญุาตจากสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

โดยบริษัทได้ให้มีการติดต่อกับผู้ผลิตหลายรายไม่เจาะจงเฉพาะรายใดรายหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้การผลิตของบริษัทถูกผูกขาดโดยผู้ผลิต

รายใดรายหนึง่เท่านัน้ อกีทัง้ทำาให้เกดิอำานาจต่อรองในการสัง่ซือ้สนิค้าเพือ่ให้ได้ต้นทนุทีเ่หมาะสมในการดำาเนนิธรุกจิ จงึได้กำาหนดกระบวนการ และ

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงพิจารณาในปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งอาจกระทบ

ในเร่ืองความทนัสมยัของผลติภณัฑ์ด้วย นอกจากนีบ้รษัิทมีการบรหิารสนิค้าคงคลงัอย่างสมำา่เสมอเพือ่ให้มัน่ใจว่าหากในกรณทีีม่กีารเคลือ่นไหวสนิค้า

ช้าและสินค้านั้นอาจไม่เป็นที่นิยมในตลาดแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าเช่น จัดโปรโมชั่นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ “รถทำาเงิน”, สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ หรือ

บริการทางการเงินที่บริษัทพัฒนาขึ้นนั้นได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์กการดำาเนินการของรัฐบาล และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการจัดการอย่าง

เหมาะสม จงึกำาหนดให้มีข้ันตอนการขออนมัุติในเร่ืองการออกผลติภณัฑ์หรอืบรกิารจากผูบ้รหิารและคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องก่อนการขายหรอืให้บรกิาร  

มีการขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหากมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องข้อกฎหมาย  

เช่น การขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

คว�มเสี่ยงท�งด้�นสภ�พคล่องท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัท
ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ 

หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์ และหนี้้สิน และการสำารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนำามาใช้รองรับความต้องการ ส่วน

ปัจจยัภายนอกขึน้อยูก่บัภาวะสภาพคล่องของตลาด อตัราดอกเบีย้ทีป่รบัตวัขึน้ และความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุเป็นหลกั บรษิทัจงึได้เพิม่ช่องทางการ

ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ นอกเหนือจากการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

นอกจากน้ียังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยทั้งในด้านการกู้เงินและการปล่อยสินเช่ือ เน่ืองจากดอกเบี้ยรายรับกำาหนด

เป็นอัตราคงที่ แต่ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอดกเบี้ยก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างระหว่างอัตรา

ดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจ่าย 

สำาหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะกระทบการดำาเนินงานของบริษัทในด้านของการนำาเข้าสินค้าจากต่าง

ประเทศ โดยเฉลี่ยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก 

ดังนั้น จึงมีผลกระทบเล็กน้อยกับต้นทุนของสินค้าที่นำาเข้า เพียงบางรายการ อาทิ อุปกรณ์จักรเย็บผ้า อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดผลกระทบ

ดังกล่าวได้จากการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุน ประกอบกับการลดอัตราภาษีนำาเข้าของอุปกรณ์จักรเย็บผ้าจากประเทศจีนตามนโยบายของ

รัฐบาลในการเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement- FTA) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีอัตราภาษีอากรนำาเข้าที่ร้อยละ 0

คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รปฎิบัติต�มกฎเกณฑ์ก�รดำ�เนินก�รของรัฐบ�ล
สืบเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีแนวทางในการออกเกณฑ์ในการกำากับดูแลสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้

ภายในไตรมาสแรกของปี 2562 อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ “รถทำาเงิน” ท่ีจะต้องดำาเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้เสร็จสิ้นภายในกำาหนด 

ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับแจ้งจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้วว่ากระทรวงการคลังได้อนุญาตให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน

บุคคลภายใต้การกำากับของกระทรวงการคลังแล้ว ตามเลขที่หนังสืออนุญาต 39/2562 ออกให้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บริษัทได้กำาหนดขั้นตอน

การทำางานในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเรื่อง Market Conduct ตามร่างกฎเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศเพื่อจะ

สามารถปฎิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายตามที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการโดนลูกค้าฟ้องดำาเนินคดี บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเหมาะสม  

เช่น เรื่องสัญญา การคิดอัตราดอกเบี้ย การคิดเบี้ยปรับ การยึดทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้วางเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่ออย่างเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การ

ประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในด้านความสามารถในการชำาระเงิน รวมถึงผู้คำ้าประกันเพื่อลดโอกาสการผิดนัดชำาระหนี้ รวมถึงขั้นตอนการติดตามหนี้ 

การยึดหลักประกันที่มีความเป็นธรรมสอดคล้องตามข้อกฎหมาย บริษัทจึงเชื่อว่าโอกาสที่จะถูกลูกค้าฟ้องร้องนั้นน้อยมาก

สำาหรับธุรกิจตู้เติมนำ้ามันหยอดเหรียญนั้น บริษัทก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอันได้แก่ กฏหมายชั่งตวงวัดที่จะต้อง

ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการจ่ายนำ้ามันให้ได้ตามมาตรฐานตามท่ีกำาหนดจากโรงงานผู้ผลิตก่อนออกจำาหน่าย และจะต้องให้มีการตรวจสอบเป็น

ประจำาทุกสองปีหลังจากที่ได้ใช้งานไปแล้ว พร้อมกับจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเข้ามาควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย



40 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ของตูเ้ตมินำา้มนัหยอดเหรียญให้ได้มาตรฐานตามทีก่ำาหนด ซ่ึงในเรือ่งเหล่านีบ้ริษทัได้มกีารประสานงานกบัผูผ้ลติและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ปฏบิตั ิ

ตามกฏระเบียบดังกล่าวให้ถูกต้อง หากมีจุดใดที่ต้องแก้ไขก็จัดให้มีการดำาเนินงานแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับการ 

ผิดกฏระเบียบดังกล่าว

คว�มเสี่ยงด้�นหลักประกันธุรกิจ
ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหาย เน่ืองจากหลักประกันเป็นหลักทรัพย์สำาหรับสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถ

เป็นประกัน “รถทำาเงิน” และสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรใหม่ หากในกรณีที่หลักประกันสูญหาย ไม่สามารถติดตามได้ หรือได้รับความเสียหายจะส่งผล 

กระทบต่อธรุกจิ ดงันัน้บรษิทัจงึได้มีมาตรการการลดความเสีย่งโดยการจัดให้มห้ีองมัน่คงเพือ่เก็บเอกสารสำาคญั มกีารควบคมุ และให้มกีารทำาประกนัภยั 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีไม่สามารถติดตามหลักประกันได้ บริษัทได้กำาหนดนโยบายการปล่อยสินเช่ือ โดยให้มีผู้คำ้าประกัน มีการทำาความ

รู้จักลูกค้า Know Your Customer (KYC) รวมถึงนโยบายการติดตามทวงถามหนี้อย่างใกล้ชิดและทันเวลา 

คว�มเสี่ยงด้�นคว�มต่อเนื่องในก�รดำ�เนินธุรกิจ (Business Continuity Plan)
จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ การชุมนุมทางการเมือง และที่เกิดขึ้นล่าสุดคือพายุปาบึก ซึ่งอาจส่งผลกระทบ  

หากภัยนั้นเกิดขึ้นที่สำานักงานกลางหรือสาขาจนทำาให้เกิดการชะงักของการดำาเนินธุรกิจ นอกจากการ Back up data ทุกวันแล้ว บริษัทมีการกำาหนด

แผนการเพื่อบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพ 

คว�มเสี่ยงจ�กทรัพย�กรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญอีกอย่างหน่ึงของความสำาเร็จของบริษัทและเป็นส่ิงท่ีทำาให้เกิดความเส่ียงต่อการดำาเนินงานของบริษัท

ได้ เช่น การเกษียณอายุ การลาออก เป็นต้น ที่อาจจะมีผลที่ทำาให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกคน และ

ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของพนักงานทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน พร้อมสนับสนุนให้ทำางานตามตำาแหน่งท่ีเหมาะสมกับหน้าที่ความ

สามารถ และการบริหารความเสี่ยง

บริษทัได้มกีารฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือ่งสมำา่เสมอ บรษิทัได้มกีารต้ังสำารองกองทุนพนกังานเกษยีณอาย ุ(Retirement Funds) 

เพื่อมิให้มีผลกระทบกับงบการเงินเมื่อมีพนักงานเกษียณอายุเกิดขึ้น

คว�มเสี่ยงจ�กก�รยึดสินค้�คืน
ปกติธุรกิจเช่าซื้อมีความเสี่ยงในด้านการยึดสินค้าคืน และถือเป็นส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้การยึดสินค้าคืนน้ันเป็นความเส่ียงต่อการลด

ลงของยอดขาย และมีผลทำาให้สินค้าคงเหลือมีจำานวนมากก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการชดเชยต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยุด

ชำาระเงินของลูกค้าได้ เพราะบริษัทยังสามารถนำาสินค้าเหล่านั้นมาจำาหน่ายในตลาดสินค้ามือสองเพื่อชดเชยความเสียหายจากการผิดนัดชำาระหนี้ถึง

แม้อาจจะมีผลขาดทุนจากการยึดคืน (Loss on reprocess) ระหว่างราคาสินค้ายึดคืนที่ขายได้กับมูลค่าคงเหลือในบัญชีรวมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจาก

การปรบัสภาพสนิค้าดงักล่าวให้พร้อมขายในบางกรณ ีแต่การยดึสนิค้าคนืนีก้ถ็อืเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอกีรปูแบบหนึง่ของ การบรหิารธรุกจิเช่าซือ้

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากความผิดพลาด หรือขั้นตอนการควบคุมไม่เพียงพอในกระบวนการทำางาน พนักงาน 

ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งทำาให้ได้รับความเสียหายต่อรายได้หรือบัญชีเช่าซื้อของบริษัทท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม

• แนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร
ความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของ

กระบวน การทำางาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นวัดมูลค่าเป็นเงินและไม่สามารถวัดมูลค่าเป็น

เงินได้ เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการดำาเนินธุรกิจออกไปในหลายๆ ด้าน ทั้งที่เป็นการขยายช่อง

ทางการดำาเนินธุรกิจที่ดำาเนินการอยู่แล้ว รวมไป ถึงธุรกิจใหม่ซึ่งส่งผลให้ความเส่ียงจากการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นตามการขยายตวของธุรกิจ อย่างไร

ก็ตามบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการให้การออกผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่เพ่ือประเมินความเส่ียงขึ้นให้มั่นใจว่าความเส่ียงท่ีจะเกิดในการปฎิบัติงาน

ในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการกระบวนการการควบคุมและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำาหนดให้มีการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน (Standard 

Operating Procedure: SOP) สำาหรับแต่ละกระบวนการการปฎิบัติงาน
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คว�มเสี่ยงจ�กสัญญ�ค่�ธรรมเนียมชื่อก�รค้�และเครื่องหม�ยก�รค้�
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทำาสัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.1 และสัญญาค่าธรรมเนียม

เครื่องหมายการค้ากับ Singer Asia Limited ซึ่งสัญญาใหม่ชุดนี้อ้างอิงสิทธิจากสัญญาให้ใช้สิทธิฉบับหลักระหว่าง Singer Asia Limited กับ The 

Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ชื่อการค้าเท่ากับ 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีให้กับ Singer 

Company Limited S.a.r.1 และการจ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าในจำานวนร้อยละ 0.5 ของรายได้ตามที่ระบุในสัญญาให้กับ Singer Asia 

Limited สัญญานี้มีกำาหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา

ล่วงหน้า 12 เดือน โดยให้มีผลเริ่มนับการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปสำาหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า 

และตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปสำาหรับสัญญาค่าธรรมเนียมชื่อการค้า

คว�มเสี่ยงของตร�ส�ร
คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (Credit Risk) 

ผูถ้อืหุน้กูม้คีวามเสีย่งทีอ่าจจะไม่ได้รบัชำาระดอกเบีย้หรอืเงินต้น ในกรณท่ีีธุรกิจและผลการดำาเนินงานของผูอ้อกหุน้กู้ไม่เป็นไปตามทีค่าดหมาย 

หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อการชำาระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถใน

การชำาระหน้ีของผูอ้อกหุน้กู้จากข้อมูลทีร่ะบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ลร่างหนงัสอืชีช้วน ในการประเมนิความเสีย่งด้าน

เครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ท่ีจัดทำาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือประกอบ

การตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตำ่า แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน

ได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำาแนะนำาให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

คว�มเสี่ยงด้�นร�ค� (Price Risk) 
ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้อาจขายหุ้นกู้ได้ตำ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ต้องการขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ กล่าวคือหากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาหุ้นกู้จะลดลง ทั้งนี้โดยทั่วไปราคาของหุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่า

คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเสีย่งทีเ่กดิข้ึนเม่ือผูถ้อืหุน้กูอ้าจไม่สามารถขายหุน้กูใ้นตลาดรองก่อนครบกำาหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ด้ทนัทีในราคาทีต่นเองต้องการ เนือ่งจาก

การซ้ือขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ท้ังน้ี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำาหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX)  

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร

แห่งหนี้ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เน่ืองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจำากัดการโอนไว้กับ

สำานักงาน ก.ล.ต. ให้จำากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต Credit Risk
• นโยบ�ยก�รให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเน้นการขยายตัวของสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยในการอนุมัติสินเชื่อใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาถึงศักยภาพ

ของธุรกิจ ความสามารถในการชำาระหนี้ และหลักประกันของลูกค้า ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละราย กลุ่ม

บริษัทฯ จะเน้นการขยายตัวของสินเชื่อไปในตลาดที่กลุ่มบริษัทฯ มีความชำานาญ มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องการเข้าสู่ตลาดสินเชื่อใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะทำาการวิเคราะห์ถึงโอกาสและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้าน

นโยบายด้านหลักประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเชื่อ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารหลักประกันที่รัดกุม มีกลไกที่ใช้ในการ

รักษาระดับมูลค่าของหลักประกันให้คงอยู่ตามเงื่อนไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในการให้สินเชื่อกับลูกค้า

แต่ละราย กลุ่มบริษัทฯ มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า ที่ชัดเจนรัดกุมเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็
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สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ีในการสอบทานและดูแลกระบวนการให้สินเชื่อให้

เป็นไปตามระเบียบที่กลุ่มบริษัทฯ กำาหนด

สำาหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อย กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อในเชิงรุก โดยเฉพาะในตลาดที่

มีการเติบโตและมีอัตราผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการวางมาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรายย่อยอื่น

อย่างเป็นระบบ โดยการให้คะแนนตามระดับคะแนนของ National Credit Bureau (NCB)

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังพัฒนากระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้อนุมัติสินเชื่อได้เร็วขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าใน

แง่ความเพียงพอของวงเงิน และความสมดุลของความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถรถขยายสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย

• ก�รอนุมัติวงเงินและอำ�น�จก�รอนุมัติ
คณะกรรมการบรหิารมอบอำานาจในการอนมุตัสินิเชือ่ให้แก่ คณะกรรมการพจิารณาสินเชือ่ (Credit Committee) เป็นผูด้แูล ภายใต้นโยบาย

การอนุมัติสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 

โดยนโยบายการอนุมัติสินเชื่อ มีการกำาหนดวงเงินและมอบอำานาจการอนุมัติวงเงินไว้อย่างชัดเจน โดยสินเช่ือทุกราย ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 

15,000,000 บาท ต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่วงเงินกู้ขนาดใหญ่

สำาหรบัสนิเชือ่รายย่อย ทีม่วีงเงนิขนาดเลก็กว่า 15,000,000 บาท กลุม่บรษิทัฯ ได้กำาหนดระเบยีบวธิปีฏบัิตแิละมอบอำานาจการอนมุตัวิงเงนิ

ให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ เพื่อนำาไปปฏิบัติภายใต้นโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่ได้กำาหนดไว้ 

• นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อ
ในปีพ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม

บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น

1. การนำาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น 

• กลุ่มบริษัทฯ ใช้ข้อมูลจาก National Credit Bureau (NCB) เพื่อนำามาใช้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้ากลุ่มสินเชื่อรถ

ทำาเงิน และสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อเครื่องจักร (captive finance) 

• กลุ่มบริษทัฯ ทบทวนโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ท่ีมอียู่เดิม และเพ่ิมโครงการพเิศษสำาหรบัลกูค้าปัจจุบันของกลุม่บรษัิทฯ ท่ีมปีระวตักิาร

ชำาระดี 

• กลุ่มบริษัทฯ มีการกำาหนดสัดส่วนของลูกค้าความเสี่ยงสูง กลาง ตำ่า ในพอร์ตโฟลิโอ (portfolio) รวมของบริษัท โดยกำาหนดให้มี

การทบทวนสัดส่วนความเสี่ยงเพื่อความเหมะสมเป็นระยะ

• กลุม่บริษัทฯ กำาหนดให้มีวงเงินข้ันสงูสดุสำาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยกำาหนดนิยามอย่างชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าท่ีมคีวามสัมพันธ์แบบใดบ้าง

ทีจ่ะนบัรวมเป็นกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั ทัง้น้ีเพ่ือวัตถุประสงค์ในการลดความเส่ียงในการกระจุกตัวของสินเชือ่ (concentration risk)

2. กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรายงานตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดเน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ  

ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับแล้ว

3. กลุม่บรษิทัฯ ทบทวนนโยบายในการการปล่อยสนิเชือ่ การกำาหนดข้ันการอนมุตัสิำาหรบัสนิเชือ่ทีม่วีงเงนิทีแ่ตกต่าง ทัง้นีเ้พือ่ให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน 



43รายงานประจำาปี 2562

ลำาดับที่ ชื่อ – สกุล จำานวนหุ้น % ของจำานวน 
หุ้นทั้งหมด

1 บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) 121,499,820 30.261

2 น.ส.กุลิสรา การะ 19,973,200 4.975

3 นายเชาว์ การะ 15,120,000 3.766

4 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 15,000,000 3.736

5 นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 10,393,700 2.589

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 9,249,923 2.304

7 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 6,763,100 1.684

8 นายจิตติพร จันทรัช 6,500,000 1.619

9 นายดิเรก ตาครุ 5,837,940 1.454

10 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 5,637,200 1.404

11 นายกิตติ งามมหรัตน์ 5,304,800 1.321

12 นายภูมิชัย ชัยวานิชกุล 5,040,000 1.255

13 นายอนุชา อาวีลาสกุล 4,018,500 1.001

14 นายสันติ โกวิทจินดาชัย 3,833,400 0.955

15 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จำากัด (มหาชน) 3,500,000 0.872

16 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) 3,500,000 0.872

17 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 3,251,600 0.81

18 นางสุญาพาณีย์ เอียงเงิน 2,848,600 0.709

19 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 2,510,000 0.625

20 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำากัด 2,450,000 0.61

21 นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 2,350,000 0.585

22 นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 2,339,060 0.583

23 นายณัฐดนัย งามมหรัตน์ 2,142,800 0.534

24 นายสรวัฎ งามมหรัตน์ 2,105,000 0.524

25 นายอานนท์ ไพจิตโรจนา 2,050,000 0.511

ยอดรวม 263,218,643  65.559 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 9 มีน�คม 2563
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(บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินปันผลระหว่างกาล - - -

เงินปันผลงวดสุดท้าย * 0.10 - -

รวมเงินปันผลจ่าย 0.10 - -

มูลค่าหุ้นละ 1 1 1

(บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

เงินปันผลระหว่างกาล - - -

เงินปันผลงวดสุดท้าย* - - -

รวมเงินปันผลจ่าย - - -

มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 1,000.00 1,000.00

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก

ภาษีเงินได้ สำารองตามกฏหมายและสำารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำาไรจากการดำาเนินงาน แผนการ

ลงทุนต่างๆ ในอนาคต

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

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 233 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 53 ในวันที่ 24 

เมษายน 2563

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) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 99 ในบริษัทย่อย ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจึงขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของผู้ถือหุ้นใหญ่ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่กำาหนด

* ตามมติของคณะกรรมการครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24 

เมษายน 2563
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ร�ยชื่อกรรมก�ร ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ก�รประชุม (ครั้ง) / ปี
ส�มัญประจำ�ปี  

ผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 52

วิส�มัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2019

คณะกรรมก�ร
บริษัท (8)

คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ (4)

คณะกรรมก�ร 
สรรห�และพจิ�รณ� 

ค่�ตอบแทน (3)

1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา * เม.ย. 60 - เม.ย. 63(ก) 1/1 1/1 8/8 - 4/4

2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ** เม.ย. 62 - เม.ย. 65 1/1 1/1 8/8 4/4 4/4

3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต เม.ย. 60 - เม.ย. 63(ก) 1/1 1/1 7/8 4/4 4/4

4. นายปรีชา ประกอบกิจ เม.ย. 62 - เม.ย. 65 1/1 1/1 8/8 4/4 -

5. นายพีรนาถ โชควัฒนา เม.ย. 62 - เม.ย. 65 1/1 1/1 8/8 - -

6. ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน * เม.ย. 61 - เม.ย. 64 - 1/1 6/8 - -

7. นายปิยะ พงษ์อัชฌา * เม.ย. 61 - เม.ย. 64 1/1 1/1 8/8 - -

8. นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ เม.ย. 60 - เม.ย. 63(ก) 1/1 1/1 8/8 - -

หมายเหตุ * กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 ** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
 (ก) กรรมการผูท้ีจ่ะพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในเดอืน เม.ย 63 จะมกีารเสนอชือ่เพือ่ถกูเลอืกให้กลบัเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อกีครัง้หนึง่ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ณ วันที่ 24 เม.ย 2563 นี้ 

ก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทในปี 2562

คณะกรรมก�รบริษัท
การจดัการ: โครงสร้างกรรมการบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูบ้รหิาร

โดยคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มข้ีอยกเว้นและเง่ือนไขใดๆ

ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัมีกำาหนดการประชมุโดยปกตเิป็นประจำาทกุไตรมาส และมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจำาเป็น บรษัิทมกีารกำาหนดวาระ

การประชมุทีช่ดัเจน โดยเลขานกุารบรษิทัทีด่แูลรบัผดิชอบจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการล่วงหน้า 

กรรมการทกุท่านสามารถแสดงความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและไม่ขึน้กบับคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด ในปี 2562 ทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุ

ทั้งสิ้นจำานวน 8 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 8 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมใน

แต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ บริษัทมีการประชุมสามัญ

ประจำาปีผู้ถือหุ้น จำานวน 1 ครั้ง และ การประชุมวิสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทอีก 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 

2562 ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

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

  รักษาการผู้อำานวยการสายงานการขายและการตลาด

นางสาวรพีพรรณ ขันตยาภรณ์ ผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ผู้อำานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

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

* รายชื่อผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ กลต.
* ตำาแหน่งผู้อำานวยการสายงานการขายและการตลาดยังอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหา

โครงสร้างการจัดการ
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เลข�นุก�รบริษัท
คณะกรรมการบรษิทั ได้มกีารแต่งตัง้ นางสาวจนัทรจิรา ก้องท้องสมทุร์ เป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุวฒุ ิและประสบการณ์ทีเ่หมาะ

สม เป็นผู้รับผิดชอบและทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท 

และให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2, หลักสูตรพื้น

ฐานสำาหรบัผูป้ฏบิตังิานเลขานกุารบรษิทั รุน่ที ่22 และหลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัจดทะเบยีน จดัโดยสมาคมบรษิทั

จดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รของบริษัท สำ�หรับปี 2562
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ได้กำาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังพจิารณาความเหมาะสมกับประสบการณ์ 

ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่ม การพิจารณาได้เปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ค่�ตอบแทนผูบ้รหิ�ร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดย จะพจิารณาจากผลการปฏบัิติ

งานรายบุคคล และเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละฝ่ายงาน 

นอกจากน้ียงัมีการสำารวจ เปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของบรษิทัชัน้นำาซึง่อยู่ในธุรกิจเดียวกับบรษิทั เพือ่ให้มข้ีอมูลท่ีเพยีงพอกบัการกำาหนดค่าตอบแทน

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2562 : บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ 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
- กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

467,000
30,000

ประธานกรรมการบริษัท 82,500 579,500

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

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 292,000 กรรมการบริษัท 51,500 343,500

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

ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน กรรมการบริษัท 292,000 กรรมการบริษัท 51,500 343,500

รวมทั้งหมด 2,787,000 รวมทั้งหมด 391,500 3,178,500

หมายเหตุ - ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการ และการเป็นกรรมการบริหาร

1. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : ที่เป็นตัวเงิน
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ร�ยก�ร
พ.ศ. 2562

จำ�นวนร�ย บ�ท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัล 6 11,604,346

ร�ยก�ร
พ.ศ. 2562

จำ�นวนร�ย บ�ท

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6 983,394

2. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร : ในรูปแบบอื่นๆ
ไม่มี

3. ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร : ที่เป็นตัวเงิน

4. ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร : ในรูปแบบอื่นๆ

5. ก�รถือครองหุ้นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และผู้บริห�ร

ชื่อ - สกุล

จำ�นวนหุ้น

1 มกร�คม 2562
ก�รซื้อข�ยระหว่�งปี

31 ธันว�คม 2562
ซื้อเพิ่ม จำ�หน่�ย

1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา - 1,383,770 - 1,383,770

2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี - - - -

3. นายปรีชา ประกอบกิจ - - - -

4. นายพิพิธ พิชัยศรทัต - - - -

5. ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน - - - -

6. นายพีรนาถ โชควัฒนา 201,100 485,900 30,000 657,000

7. นายปิยะ พงษ์อัชฌา - - - -

8. นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ - - - -

 9. นางสาวรพีพรรณ ขันตยาภรณ์ - - - -

10. นางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์ 1,860 1640 - 3,500

11. นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม - - - -

12 นางสาวอัญฑิกร พิเชฐกร - - - -

โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวกรรมการ และผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำานวย

ความสะดวกและประสานงาน ในการจดัส่งรายงานการถอืครองหลกัทรัพย์ต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

นอกจากนั้น บริษัทยังกำาหนดให้มีรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

บุคล�กร
1. บรษิทัมพีนกังานทัง้หมด 5,224 คน โดยเป็นพนกังานของบรษัิทย่อย 699 คน ในปี 2562 บรษิทัได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจำานวน

ทั้งสิ้น 578.66 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในบริษัทย่อยจำานวน 193.43 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 

เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพี เงนิโบนสั เงนิส่งเสรมิการขายและเกบ็เงนิ เงนิรางวลั เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพี เงนิสมทบ

กองทุนเงินสะสม

หมายเหตุ การเปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารเป็นค่าตอบแทนรวม และจำานวนผูบ้รหิารทีเ่ปิดเผยค่าตอบแทน เป็นไปตามนยิามทีป่ระกาศกำาหนด และมคีวามสอดคล้อง

กับจำานวนผู้บริหารที่เปิดเผยตาม Organization Chart ของบริษัท
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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) จดัทำาโครงการทบทวนและออกแบบใบกำาหนดหน้าที่

การทำางานทุกฝ่ายงาน

2. การวางแผนอัตรากำาลังพนักงาน (Personnel Planning) จัดให้มีการทบทวนและสำารวจจำานวนพนักงานเพื่อให้ถูกต้องกับระบบข้อมูล

พนักงานในฐานทะเบียนประวัติ ระบบ HRMS เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการในการวางแผนจัดทำาอัตรากำาลังพนักงาน

3. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruiting & Selecting) ใช้ช่องทางผ่านการหาพนักงานขายโดยตัวแทนขาย ผู้จัดการหน่วย หรือ

ผู้จัดการสาขา โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการสรรหาโดยส่ือประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เนต หนังสือสมัครงานส่วนกลางและท้องถิ่น 

เข้าร่วมกับกรมจัดหางานเพื่อคัดรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน การจ้างงาน การบรรจุพนักงาน และระบบข้อมูล

ทะเบียนประวัติพนักงาน (Hiring & Employee History) บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลท่ีเข้ามาสมัครงานใน

ตำาแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำาหนดแต่ละตำาแหน่งงาน รวมถึงการตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนเข้างาน และดำาเนินการ

จ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทโดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับการทำางานและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทย

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) บริษัทได้จัดทำาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่ายงาน โดย

ยึดหลักการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตาม

ให้คำาแนะนำาระหว่างการทำางาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ะคนที่ตั้งไว้

5. ระบบบริหารค่าตอบแทน ( Compensation Management ) บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนหลายรปูแบบเช่น เงินเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา 

เงินประจำาตำาแหน่ง ค่าคอมมิสชั่น เงินส่งเสริมการขาย ตลอดจนสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งพนักงานแต่ละตำาแหน่งจะได้รับ

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการทบทวนเรื่องการจ่ายสวัสดิการกลุ่มพนักงานขาย โดยนำา

ผลงานการขาย การเก็บเงิน เข้ามาเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มพนักงาน เพื่อจัดสวัสดิการให้เหมาะสมแต่ละกลุ่ม

6. การลาออก และการเลิกจ้าง บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำางานซึ่งสอดคล้องตามที่กฏหมายแรงงานกำาหนดไว้ และมีแนวทางใน

การบริหารจัดการโดยยึดหลักยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

7. สวัสดกิารและผลตอบแทนอืน่ๆ (Welfare & Other Benefits) บรษิทัมีโครงการยกย่องเชดิชเูกยีรตพินกังานโดยจดัทำาและมอบของที่

ระลึกกรณีทำางานกบับรษิทัมาเป็นเวลานานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป เพือ่เป็นขวญัและกำาลงัใจในการทำางานและแสดงการขอบคณุจากบรษิทัที่ได้

อุทศิแรงกายแรงใจ ทุม่เทความรูค้วามสามารถ ในการปฏบิตังิานกบับรษิทัด้วยดตีลอดมา บรษิทัได้จดัเงนิช่วยเหลอืด้านค่ารกัษาพยาบาล

ครอบครวัให้กบัพนกังาน เงนิช่วยเหลอืกศุลสงเคราะห์กรณบีดิา หรอืมารดาเสยีชวีติ อกีทัง้ยงัคงจดัสวสัดกิารพืน้ฐานต่างๆ เช่น ประกนัสงัคม 

กองทนุเงนิทดแทน ประกนัชวีติ ประกนัอบุตัเิหต ุเครือ่งแบบพนกังาน จัดให้มสีนิค้าราคาพเิศษสำาหรบัพนกังาน โครงการผ่อนชำาระสนิค้า

ราคาพเิศษสำาหรบัพนกังาน มีการจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีพนกังานซงิเกอร์ มกีารจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานเพือ่เป็นช่องทาง 

ในการออมเงนิ และเป็นแหล่งกูย้มือตัราดอกเบีย้ตำา่สำาหรบัสมาชกิ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน และความจำาเป็นเร่งด่วนแก่พนกังาน

ประจำ�ปี 2562
บริษัท 

ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด 
(มห�ชน)

บริษัทย่อย 
บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส 

จำ�กัด

พนักงานปฏิบัติการภาคสนาม/บริการภาคสนาม (คน)  4,277 241 116

พนักงานในสำานักงานกลาง (คน) 226 286 47

ผู้บริหาร (คน) 22 8 1

จำานวนพนักงานรวม (คน) 4,525 535 164

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 385.22 162.03 31.41

จำ�นวนพนักง�นและผลตอบแทน ปี 2562
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2. ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD)
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

1. ด้านการฝึกอบรม (Training) 

2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา (Education)

3. ด้านการพัฒนา (Development)

• การฝึกอบรม (Training) มีการกำาหนดไว้เป็น 2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร (Internal Training) และ การฝึกอบรม

ภายนอกองค์กร (Public Training) โดยบริษัทได้มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมพนักงานในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก

พนักงานภาคสนามทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานขาย ซึ่งมีส่วนสำาคัญมากในการสร้างยอดขายสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงมีการจัดอบรม

ภายในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำาโครงการมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริต โดยชี้แจงให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงและให้ตระหนัก

ถึงโทษของการทุจริตในหน้าที่ด้วย อีกทั้งยังเพิ่มเติมหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานทุกระดับ ส่วนพนักงานใน

ฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ ก็จัดให้มีการอบรมกับสถาบันภายนอก โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อนำา

ความรู้มาปรับใช้ในการทำางาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางานให้เพิ่มขึ้น

• การส่งเสรมิการศกึษา (Education) บรษิทัได้ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยตนเองด้วยการจดัทำาคูมื่อการปฏบิตังิานในตำาแหน่งงานต่างๆ เช่น 

ผูจ้ดัการภาค ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัช ีการสร้างบญัชรีายรบั-รายจ่ายอย่างง่าย เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานทกุ

ระดับรักการออมทรัพย์ เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือในการศึกษาเพื่มเติม เช่น VCD ความรู้เกี่ยวกับทักษะการขาย VCD แนวทาง

ในการบริหารจัดการและดูแลร้านสาขาให้เป็นมาตรฐาน สื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย ความรู้เรื่องตัวสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทจำาหน่าย 

• การพัฒนา (Development) จัดทำา Mini Training Center เพ่ือใช้สอนหลักสูตรการบริหารงานร้านสาขา และ โครงการปรับปรุง

กระบวนการทำางานทางด้าน IT ในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้จัดการสาขา เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลุมทุกด้าน มี

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้จัดการสาขา โดยการคัดเลือกพนักงานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คุณวุฒิเหมาะสม เพื่อเตรียมตัว

เข้ารับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้จัดการสาขาที่ดีในอนาคต มีการจัดเตรียมบุคลากรทางด้านงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จัดเครื่องมือเครื่องใช้ให้

สะดวกและทนัสมัย มีโครงการ Train the trainer เพือ่สร้างวทิยากรภายในไว้รองรบักบัการขยายตัวและการเพิม่ขึน้ของจำานวนพนกังาน

ขายตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ มีการปรับโครงสร้างการทำางานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริง รวม

ถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมแรงงานด้วย อีกทั้งได้ติดต่อกับสถาบันหรือที่ปรึกษาจาก

ภายนอกองค์กร เพื่อช่วยพัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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นโยบ�ยก�รกำ�กับกิจก�ร
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการเชื่อมโยงความ

สมัพนัธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนได้เสยีทกุภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื และยงัเป็นปัจจยัสำาคญัปัจจยัหนึง่ทีจ่ะทำาให้บรษัิทบรรลถุงึเป้าหมาย

ในการดำาเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับ กรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการ

แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยดึถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั นอกจากน้ีบรษิทัยังมกีารเผยแพร่และสือ่สารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนเิทศ

พนักงานใหม่ วารสารภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนักงานประจำาเดือน แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัดกิจกรรมของ

บริษัท เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

เน่ืองด้วยสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ได้ปรบัปรงุแนวทางหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีดี่ โดยแยกเป็นหลกั

ปฏิบัติ 8 ข้อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินงานและมีความยั่งยืน

ในระยะยาว นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

คณะกรรมก�รชุดย่อย

โครงสร้�งกรรมก�รบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท
กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

กรรมการต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมำา่เสมอ (Accountability to Shareholders) ดำาเนนิงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น 

มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส การดำาเนนิกจิการของบรษิทั จะได้รบัการควบคมุ ดูแลและชีแ้นะแนวทางการดำาเนนิ

ธรุกจิจาก คณะกรรมการบรษิทั ให้ฝ่ายจดัการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัตามทีก่ำาหนดไว้ โดยกำาหนดให้กรรมการทีร่ะบไุว้ตามหนงัสอื

รับรองของบริษัทคือ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน และนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราสำาคญัของบริษทั เป็นผูมี้อำานาจลงนามผกูพนับรษิทัและมอีำานาจกระทำากจิการทัง้หลายทัง้ปวงแทนในนามบรษิทัรวมทัง้การฟ้องร้อง และ

ต่อสู้คดี และการใช้สิทธิทางศาลด้วยประการอื่นใด ตลอดจนกระทำานิติกรรม ตราสารและเอกสาร คณะกรรมการมีอำานาจพิจารณากำาหนดและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร และการจัดการ คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอำานาจ

การบริหาร และการจัดการลงไปยังฝ่ายจัดการ และผู้บริหาร ลดหลั่นกันลงไป

คณะกรรมก�รชุดย่อย
1. ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ

2. สมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหารือและดำาเนินการใดๆ ให้สำาเร็จลุล่วงตามความ

รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมก�รตรวจสอบ : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธาน

กรรมการตรวจสอบ คือ นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ที่

จะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงิน ได้ตามคุณสมบติัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากบัดูแล ส่งเสริมให้

พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทาน ให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบ

บริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกทางด้านกฎหมายท่ีเป็นอิสระ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรรมการตรวจสอบ

มีการประชุมสมำ่าเสมอ ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอำานาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดขอบเขต และอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

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

ตรวจสอบ ดังนี้: 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 

เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏบิตังิานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน: โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งคิดเป็น

กรรมการที่เป็นอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการ

ที่จะทำาให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และนำาเสนอรายช่ือคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนำาเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง รวมท้ังมีหน้าที่พิจารณาแนวทางกำาหนดค่าตอบแทนท่ีจำาเป็นและเหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริหาร และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในแต่ละปีอย่างอสิระและเท่ียงธรรม โดยมขีอบเขตและอำานาจหน้าท่ีตามท่ีระบไุว้ในรายละเอยีด

ขอบเขต และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

1. พจิารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึง่นโยบาย และหลกัเกณฑ์ สำาหรบัโครงสร้าง องค์ประกอบ คณุสมบติั การเลอืกกรรมการ (Board 

members) คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ (Board committees) และฝ่ายบริหารอาวุโส ของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั้ง

แผนการสืบทอดตำาแหน่งที่เหมาะสม 

2. ภายใต้บังคับนโยบายต่างๆ ท่ีออกโดยคณะกรรมการ และการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีกำาหนด คัดเลือก และเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น (ก) กรรมการ (ข) กรรมการและประธาน
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คณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการ (ค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 

และบริษัทย่อย

3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้บังคับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีกำาหนด ซึ่งนโยบาย โครงสร้าง และแผนต่างๆ 

เกี่ยวกับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจ สำาหรับกรรมการ กรรมการของคณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหาร

อาวโุสของบริษทัและบรษิทัย่อย โดยมีจดุประสงค์ให้นโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบรษัิทสอดคล้องกบัวฒันธรรม วัตถปุระสงค์ กลยุทธ์

และระบบการควบคุมของบริษัท 

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึ่งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผูบ้รหิารอาวโุสของบรษัิทและบรษิทัย่อย ปฏบิตัติามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารดงักล่าว

และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

5. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 226 มีมติทบทวนเพ่ืออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ซึง่มหีน้าทีก่ำาหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสีย่งตามหลกัสากล และตามมาตรฐานการประเมนิความเสีย่งของตลท. กำาหนดมาตรการ

ป้องกัน และสัญญาณเตือนภัย เพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีการกำากับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกำาหนดที่

เกี่ยวข้อง และจัดทำารายงานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญเป็นประจำา และกำาหนดให้มีการทบทวนระบบ หรือ

ประเมนิประสทิธภิาพผลของการจดัการความเสีย่ง พร้อมทัง้เสนอนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่ทีจ่ะรายงาน

ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ มีวาระการรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวาระมาตรฐาน 

พร้อมรับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไปดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้ดีขึ้น

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงดังนี้

1. กำาหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบรหิารความเสีย่งตามหลกัสากล และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเสนอ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กำาหนดเครื่องมือและกระบวนการทำางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลุ่มบริษัท

3. กำาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

4. กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง และมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า กำากับดูแลให้ทุกหน่วยงานได้บริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำาหนด

ไว้อย่างสมำ่าเสมอ 

5. กำากับดูแลกลุ่มบริษัท ในการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดทำารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์

ของกลุม่บริษทั ทีก่ำาหนดไว้ในเรือ่งปัจจยัความเสีย่ง โอกาสจะเกดิความเสีย่ง แนวทางจดัการความเสีย่ง และการคาดการณ์ถงึผลกระทบ

7. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

คณะกรรมก�รบริห�ร: ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 209 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง

จะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจำาทุกเดือน มีหน้าที่ในการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทาง

การดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างระบบการทำางานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ขอบเขตอำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
1. ตดิตามการบริหาร และควบคมุกจิการ ของบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบั คำาส่ัง มติท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

และมติท่ีประชมุของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้รับเอานโยบายของคณะกรรมการ มากำาหนดแนวทางหรอืภารกิจ สำาหรบัฝ่ายบรหิาร และการจัดการ

2. ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำาปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณากลยุทธ์เพื่อการเติบโต และการลงทุนโดยรวมของบริษัท

4. พจิารณา และอนมัุตสิญัญา รายจ่าย และการลงทนุในหุน้ หรือในหลักทรพัย์อ่ืนใด รวมท้ังการกู้เงินท่ีถือเป็นสาระสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิ

5. ร่วมมือ และช่วยเหลือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว

6. พิจารณา และอนุมัติการว่าจ้าง กำาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ โบนัส แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอต่อ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อแทนเพื่อพิจารณา

7. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่จำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

คณะกรรมการบริษัท ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และกำาหนดให้ประธาน

กรรมการบริษัท เป็นบุคคลคนละคนกับประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อำานาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง

ดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

ก�รสรรห�กรรมก�รอิสระ
สำาหรับการสรรหากรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำาเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำาหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำาหนดของทาง ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด 

และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ 
บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำาหนดขั้นตำ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ 

ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทเป็นอิสระต่อ

การบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจทำาให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดย

บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ของหุ้นที่ออกโดย

บริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหุ้นดังกล่าวจะจำากัด

ไม่ให้เกินร้อยละ 0.5

2. ต้องไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกับการบรหิารจดัการวนัต่อวนั หรอืเป็นพนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจำา/ผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั 

บรษิทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 

กับผูบ้ริหาร หรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผูมี้อำานาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัหรือ

บริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำาหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ

สอบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความ

สมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธรุกจิทกุประเภท ตามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ยกเว้นมเีหตจุำาเป็นและ

สมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์

5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินในรูปแบบองค์คณะ

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้ตัดสนิใจในการดำาเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดย

อิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัท ได้ทำาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือทำาหน้าท่ีสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำารง

ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้ง

พิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ในกรณทีี่ตำาแหนง่กรรมการวา่งลงไม่ว่า

ด้วยเหตใุดคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดำาเนนิการสรรหา คดัเลอืกบคุคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ

ดำาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

โดยบริษทัได้เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถอืหุน้ลงคะแนนทลีะคน เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มสีทิธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจาก

นั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ 

ที่สำาคัญต่อบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง ทัง้นีส้ำาหรบัการคดัเลอืกกรรมการเข้าดำารงตำาแหน่งในคณะอนกุรรมการดงักล่าว จะต้องผ่านขัน้ตอนการสรรหา คดัเลอืกบคุคลเข้า

ดำารงตำาแหน่งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติขั้นต้นที่กรรมการต้องทราบดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึง

การขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด

2. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำาคัญๆ และในการทำาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

• ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ซึ่งถึอหุ้น

คิดเป็นร้อยละ 30.26 มีจำานวน 3 ท่าน ดังนี้ นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา นายปิยะ พงษ์อัชฌา และ ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

• และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่ 

วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น 

กรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
• ในปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99 จำานวน 3 บริษัท คือ บจ. 

เอสจี แคปปิตอล, บจ. เอสจี เซอร์วิสพลัส และ บจ. เอสจี โบรคเกอร์ เท่านั้น ไม่มีบริษัทร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกลไก

ในการกำากับดูแลที่ทำาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อย ดูแลรักษาผลประโยชน์

ของเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยเป็นไป

ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  ได้มีการนำาผลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยทัง้ 3 บรษิทั ทีท่างผูส้อบบญัชภีายนอกได้มกีารตรวจทานแล้ว นำาเสนอคณะ

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำาทุกไตรมาส

  สำาหรับการทำารายการอื่นที่มีความสำาคัญ อาทิเช่น การทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง หรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ (ถ้ามี) จะดำาเนินการผ่านกลไกการกำากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเพื่อ

เสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเปิดเผยใน

ระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบ 

• ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ เช่น 

การลงทุนในโครงการอื่นๆ 
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ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง 

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกล่าวดังนี้

- กำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  และบรษิทัโดยฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์และสือ่สารองค์กร ได้มกีารเผยแพร่และกำาหนดเป็นตารางเวลา ช่วงระยะเวลา Silent Period 

การงดให้ข้อมูลท่ีมีนัยสำาคัญ และช่วงเวลาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท แจ้งให้กับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและ

บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำาคัญผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบนโยบายว่าด้วยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน และการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกท่านที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้

ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย

- บริษทั ได้กำาหนดมาตรฐานการป้องกนัการนำาเข้าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยการจำากดัจำานวนบคุคลท่ีจะทราบข้อมลู เพือ่

ป้องกันการเข้าถงึข้อมูลจากบคุคลภายนอก พร้อมทัง้มกีารกำาหนดสทิธิในการรับทราบข้อมลูสำาหรบัพนกังานในแต่ละระดับ ให้เหมาะสม

กับความรบัผดิชอบ นอกจากนีบ้รษิทัได้กำาหนดให้พนกังานทกุคนรบัทราบและลงนามในบนัทกึข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นความ

ลับ การไม่กระทำาผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการ

ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

บริษัทได้กำาหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติ

ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ คณะผู้บริหาร ทำาหน้าที่ติดตาม ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ และเคร่งครัด 
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1. ค่�ตอบแทนจ�กก�รสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม -- บาท

- สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบ

ปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 5,940,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปี

บัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม -- บาท

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

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม -- บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่

แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม -- บาท

- สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำานักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่

ผ่านมามจีำานวนเงนิรวม -- บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกดิจากการตกลงท่ียงัให้บรกิารไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชท่ีีผ่านมามจีำานวน

เงินรวม -- บาท

- บริษัทอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับสำานักงานสอบบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี จำานวนเงินรวม -- บาท และ

จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำานวนเงินรวม -- บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�องค์กรที่สร้�งคุณค่�ให้
แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าที่ ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์สจุรติแล้ว บรษิทัฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการ

บริษัทมีอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และ

งบประมาณประจำาปีของบรษิทัฯ รวมถงึการกำากบัดแูลและตดิตามการปฏบิติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำาปีที่

กำาหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารให้คณะกรรมการและทุกฝ่ายได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ

ความรับผดิชอบทีก่ำาหนด เพือ่ให้คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะผูน้ำาองค์กรและทกุฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตน 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทำาหน้าที่

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำากับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณประจำาปีที่กำาหนด และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้

อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำานวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเส่ียง

หรือบริหารความเสี่ยงให้ตำ่าที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมำ่าเสมอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกำาหนดกฎบัตรสำาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และดำาเนินการให้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่าว รวมถึงติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

และได้กำาหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปีอย่างหน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วนงาน 

ดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างผลประกอบการที่ม่ันคงใน

ระยะยาว พร้อมทั้งบริษัทได้มีการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน 
คณะกรรมการบรษิทัมกีารกำาหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายในการดำาเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและเหมาะสมกบัองค์กร เพือ่เป็นการกำาหนด

ทิศทางในการดำาเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความย่ังยืน และเพื่อให้สามารถขับเคล่ือนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจให้กับบุคลากรในทุกระดับของ

องค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้เข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณากำาหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์และงบประมาณดังกล่าว

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกจิและศกัยภาพขององค์กร รวมถงึมกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวน

ได้เสียที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการนำานวัตกรรมและ

เทคโนโลยรีะบบสารสนเทศมาใช้ในกจิการ พัฒนาระบบงานขายเพือ่ลดการทุจรติในกระบวนการขายและการเกบ็เงินของบรษิทัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนกำากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรสำาคัญและการควบคุมการดำาเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่กำาหนด

นอกจากน้ี คณะกรรมการได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำาหน้าท่ีในการกำากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กลยุทธ์และงบประมาณที่กำาหนด

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
(Code of Best Practices – SET)
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หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสร้�งคณะกรรมก�รทีม่ปีระสิทธผิล
บริษทัฯ มนีโยบายในการกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกจิและขนาดของบรษัิท และเป็นตามท่ีกฎหมายกำาหนด 

โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำานาจที่ถ่วงดุลอย่าง

เหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มี

กรรมการทั้งสิ้นจำานวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 7 ท่าน นอกจากนี้ คณะ

กรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำาหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการ

ดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังส้ิน 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านบัญชีซึ่งสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และมีระบบ

การควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการให้

ความเห็นอย่างอิสระต่อการเข้าทำารายการที่อาจมีผลประโยชน์ชัดแย้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำานวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเส่ียง

หรือบริหารความเสี่ยงให้ตำ่าที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมำ่าเสมอ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการแบ่งแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพ่ือให้เกิด

ความชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบระหว่างการกำาหนดนโยบายการกำากบัดแูล และการบรหิารงานประจำาวนั ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ กบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและกำากบัดแูลการ

ดำาเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมี

อำานาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนใน อำานาจอนุมัติและอำานาจดำาเนินการของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการแต่ละคนจะสามารถ

ไปดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการ

ประชมุคณะกรรมการทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ในปีนัน้ๆ โดยบรษิทัฯ กำาหนดจะจดัให้มปีระชมุคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยการประชมุแต่ละครัง้

ได้มีการกำาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริ

ษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงาน

การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สำาหรับเร่ืองการกำาหนดระยะเวลาดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระน้ัน เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้อง

ทำาความเข้าใจและชำานาญ ใช้เวลาในการศกึษา การสรรหากรรมการเพือ่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัจงึต้องใช้เวลาสรรหา และการเข้าใจใน

รปูแบบธรุกิจของบริษทัต้องใช้เวลาในการศกึษาด้วย บรษิทัจงึคำานงึถงึความสมเหตุสมผลเป็นสำาคญัในระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอสิระ

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการกำาหนดกระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใส 

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับ

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคำานึงถึงผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ

แต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ทั้งนี้ การ

จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำานวนปีที่ดำารง

ตำาแหน่งกรรมการ จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายงานผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในรายงานประจำาปี และแบบแสดง

รายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและให้คำาแนะนำาแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนด 

กฎระเบยีบ และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตามดแูลให้มีการปฏบิตัอิย่างถกูต้องและสมำา่เสมอ และรบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั

และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

หลักปฏิบัติ 4  สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงและก�รบริห�รบุคล�กร
บริษทัฯ มกีารกำาหนดแผนผูส้บืทอดตำาแหน่งสำาหรบัตำาแหน่งผูบ้รหิารท่ีสำาคญัรวมถงึตำาแหน่งกรรมการผูจั้ดการใหญ่ไว้อย่างชดัเจน เพือ่ให้การ

ดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารที่มี

ความสำาคัญกับองค์กรมีความตั้งใจในการทำางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี 

เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองเป็นแบบการประเมินรายคณะ และแบบการประเมินรายบุคคล พร้อมท้ังนำาผลการประเมินที่ได้ 

สรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและดำาเนินการต่อไปด้วย

บริษทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและอำานวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรม และให้ความรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องในระบบการกำากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ 

ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีโครงการ

สำาหรับพัฒนาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ
ด้วยลักษณะธรุกิจของบริษทัฯ จะข้ึนอยูกั่บความสนใจของลูกค้าเป็นสำาคญั บรษัิทฯ จึงให้ความสำาคญักับการพฒันา และมนีโยบายส่งเสรมิให้มี

การนำานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในกระบวนการทำางานเพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้า

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก ท้ังนี ้ เพือ่สร้าง

ความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจและสร้างความเชือ่มัน่ รวมท้ังเพิม่ขดีความ

สามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ จงึได้มีการกำาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังน้ี

1) ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำาหนดไว้ในกฏหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำานวนหุ้น สิทธิในการ

ได้รับใบหุน้ สทิธิในการเข้าประชมุผู้ถอืหุน้ และออกเสยีงลงคะแนน สทิธิในการแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึสทิธทิีจ่ะได้

รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท

ผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2) พนกัง�น บริษทัให้ความสำาคญักบัพนกังานโดยถอืว่าเป็นทรัพยากรทีม่ค่ีา และมุง่มัน่ทีจ่ะให้พนกังานทุกคนมคีวามภาคภมูิใจ และเชือ่มัน่

ในองค์กร ในปีทีผ่่านมาบริษัทได้จัดทำาโครงการต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน และเสรมิสร้างบรรยากาศการทำางานร่วมกันเพือ่สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เสรมิศกัยภาพ

ของพนกังานให้พร้อมสำาหรบัการปฏบิตังิาน นอกจากนี ้ยงัให้ความสำาคญักบัการรกัษาสขุภาพ โดยบรษิทัจดัให้พนกังานทกุระดบัให้มกีารตรวจสขุภาพ

เป็นประจำาทกุปี มาโดยตลอด ส่วนในด้านความปลอดภยั ได้มีการป้องกัน และระงับอัคคภัีย ในสถานประกอบการ เพือ่ความปลอดภัยในการทำางานของ

พนกังาน โดยจัดให้มกีารฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ท้ังท่ีอาคารสำานักงานใหญ่และคลังสินค้าเป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้

ทางบรษิทั ได้จัดทำาป้ายรณรงค์และประชาสมัพันธ์ เร่ืองอบุตัเิหตุเป็นศนูย์ เพือ่มุ่งเน้นลดการเกิดอุบติัเหตุจากการทำางานให้เป็นศนูย์ และในปีทีผ่่านมา

ไม่มกีารเกิดอบุตัเิหตุจากการทำางาน รวมถงึได้มีการปรับปรุงภูมทัิศน์และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้เหมาะสมกับการทำางาน อีกท้ังได้มกีารส่งเสริมให้

พนักงาน ได้รับความรู้ทางด้านสิง่แวดล้อม โดยจดัให้มกีารอบรมพนักงาน เพือ่ให้เกิดความตระหนักและนำาความรูท่ี้ได้รบัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชวีติประจำา

วนั และการจดักิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง ในการอนุรกัษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
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3) ลูกค้� บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้า และบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ และราคาตลอดจนมุ่งพัฒนา และรักษา

สมัพันธภาพทีย่ัง่ยนื โดยบรษิทัเลอืกจำาหน่ายสนิค้าที่ได้รบัใบอนญุาตมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรอื มอก. รวมทัง้ บรษิทัจดัให้มศีนูย์ให้บรกิาร

ข้อมลูกลางทางโทรศพัท์ โดยเรยีกว่า Call Center หมายเลขตดิต่อ 0-2234-7171 ซึง่เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสนิค้า

และบริการ ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดในสินค้า และบริการ รวมทั้งได้มี

การจัดตั้ง ศูนย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 0-818-404-555 เพื่อให้บริการโดยตรงในการแจ้งซ่อมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้

แก่ลูกค้าอีกด้วย

4) คู่ค้� บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่าง

เคร่งครัด ซึ่งได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5) คู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำางาน และผลตอบแทนที่จะได้รับนอกจาก

นี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ทั้งในงาน และนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6) ผูร่้วมลงทนุ บรษิทัเคารพซึง่สทิธขิองผูร่้วมทนุ และปฏบิตัต่ิอผูร่้วมทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม รวมท้ังให้ความร่วมมอือย่างดกีบัผูร่้วมทนุ 

ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7) เจ้�หนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน 

ซึ่งได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอ

ภาค ไม่มีการคำ้าประกันใดๆ ให้กับเจ้าหนี้รายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากมีการคำ้าประกันในหุ้นกู้ของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย โดย บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

8) ด้�นสังคมและชุมชน บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำาเนินธุรกิจท่ี

รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน

และสังคมด้วยการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน 

ทางด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งทางด้านการศึกษา อีกท้ังยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำา

ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยผ่าน CSR Club by Singer

9) หน่วยง�นร�ชก�ร บริษัทให้ความสำาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงาน

ดำาเนินการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

10) สื่อมวลชน บริษัทให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

11) คูแ่ข่ง บรษิทัปฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการค้าทีส่จุรติ โดยยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฏหมาย 

และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

12) ด้�นสิ่งแวดล้อม บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

ประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสินค้าที่บริษัทจำาหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ย่ิงไปกว่าน้ัน ตู้เย็นของซิงเกอร์ได้พัฒนาอีกขั้นโดยใช้นำ้ายา

ทำาความเย็นที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำาลายชั้นบรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C - Pentanc ซึ่งมีค่าในการทำาลายโอโซนเป็นศูนย์ 

อีกทั้ง บริษัทได้ปลูกจิตสำานึก และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟู และปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�
บริษัท ดำาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฏหมายหรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฏหมายกำาหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
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ลขิสทิธิถ์กูต้อง โดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทกุชนดิจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันาระบบ เท่านัน้ 

ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำาผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศเป็นคำาเตือน และข้อห้ามไว้บนหน้า Desktop 

คอมพิวเตอร์ของพนักงานบริษัททุกคน นอกจากนี้บริษัทฯได้กำาหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการ ไม่เปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นความลับ การไม่กระทำาผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการ

ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

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

เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน

พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นฐานกำาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและทุจริตคอร์รับชั่น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 224 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อม

ทัง้บริษัทยงัได้มกีารกำาหนดเป็นนโยบายไว้ในคูมื่อผูบ้รหิารบรษิทั ประมวลจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษิทั หนงัสอืนโยบายไม่ยอมให้มกีารทจุริต (Zero 

Tolerance Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

การกำาหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณีเกี่ยวข้องหรือเห็นการ

ทุจริต โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษัทขึ้นมา และได้ทำาหนังสือแจ้งรายละเอียดเงื่อนไข 

นโยบาย ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปแล้ว

นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั มช่ีองทางการสือ่สารให้ผูมี้ส่วนได้เสยีสามารถจะแจ้งแบะแส ข้อเสนอแนะ หรอืข้อร้องเรยีนกรณีเกีย่วกบัการทุจรติ และมแีนวปฏบิตัิ

เกีย่วกบัการมอบหรอืรบัของกำานลั ทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใด การเลีย้งรบัรอง หรอืค่าใช้จ่ายทีเ่กนิขอบเขตจำากดั ซึง่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

บรษิทั และแนวทางปฏิบตัด้ิานการจดัซือ้จดัจ้าง การให้เงนิบริจาคทีต้่องดำาเนนิไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใต้กฏระเบยีบ และข้ันตอนปฏิบติัของบรษัิท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน 

เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและภาคสนาม เพื่อให้พนักงานบริษัททุกคน

เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษทั มกีารแต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัเรือ่งร้องเรยีนโดยตรง และมคีณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้องอย่างเป็นธรรม 

กำาหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้

วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำาหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำาหรับผู้ที่แจ้ง

แบะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำางานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ซึ่งได้มีการกำาหนด

รายละเอียดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทและนโยบายการรับข้อร้องเรียน (WHISTLE - BLOWER POLICY)

กรณีที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำาที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความ

ถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัท โดยคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม จะดำาเนินการสืบหาข้อเท็จจริง และมีการ

รายงานสรุปประเด็นสำาคัญให้ผู้บริหารของบริษัท พิจารณารับทราบ สำาหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัท

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

ตู้ ปณ. 17 ที่ทำาการไปรษณีย์บางรัก เขตบางรัก กทม 10500

e-mail : amnesty@singerthai.co.th

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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หลักปฏิบัติ 6 ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม 
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำาหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำาหนดขอบเขตหน้าที่และอำานาจ

ดำาเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง

กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับ

ผิดชอบ ถึงแม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและชำานาญเฉพาะทาง บริษัทยังได้มีการว่า

จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกเข้ามาทำาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในบางฝ่ายงานอีกด้วย และให้รายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทัฯ มกีารกำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิทีช่ดัเจนและสามารถวัดผลการดำาเนนิงานได้ โดยฝ่ายบรหิารและจดัการจะมีการเปรยีบเทียบ

ผลการดำาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้เป็นประจำาทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการ

ดำาเนนิงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตแุละมีการกำาหนดมาตรการในการตดิตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสีย่ง รวมท้ังมาตรการในการ

ลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำาหน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และ

นำาเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย

บริหารความเสี่ยงที่กำาหนด 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้กำาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและ

ยึดถือปฏิบัติตาม และได้กำาหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็นกลไกในการกำากับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ 

ที่กำาหนดขึ้นที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการอีกด้วย

หลักปฏิบัติ 7 รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูล
บริษัทกำาหนดให้การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ

สื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการสื่อสาร และเปิดเผยข้อมูล และยังให้ความสำาคัญ

เรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีมี่ผลกระทบต่อการตัดสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีจงึมคีวามจำาเป็นทีต้่องมกีารควบคมุ และ

กำาหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถกูต้องตามทีก่ฏหมายกำาหนด โดยมสีาระสำาคญั

ครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อยู่อย่างสมำ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฏเกณฑ์ข้อบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัติน้ันมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเช่ือมั่นในการ

ดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1.  เปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2.  จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี

3.  กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการมส่ีวนได้เสยีของตน และบุคคลท่ีมคีวามเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยีท่ีเกีย่วข้อง

กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

• รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก

• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

• รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี

• ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากตำาแหน่ง และได้กลบัเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนือ่ง กรรมการท่านนัน้ไม่ต้องยืน่แบบรายงาน

ใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
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• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำาเนารายงานการมี

ส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน พร้อมท้ัง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทุกไตรมาส

4. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ และจำานวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

6. เปิดเผยโครงสร้างการดำาเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

7. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

8. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้

รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

9. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

10. รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

11. เปิดเผยโครงการลงทุนทีส่ำาคญัต่างๆ และผลกระทบทีม่ต่ีอโครงการลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community 

Portal ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษทั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ สือ่มวลชน และผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบข้อมลูทีถ่กูต้อง 

ทัว่ถึง และโปร่งใส

และสืบเน่ืองจากการที่บริษัทได้ให้ความสำาคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ 

จึงเป็นผลให้ในปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Set Awards 2011 และ 2012 “บริษัทจดทะเบียน

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกัน และสำาหรับปี 2562 

บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของบริษัท ได้ทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายงาน

นักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

e-mail : suparapornp@singerthai.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4777 ต่อ 4201

ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พบปะกับนัก

ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสมำ่าเสมอ โดยได้นำาเสนอผลการดำาเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน คำาอธิบายและวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำา

เสนอข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปได้ดังนี้

• จดักิจกรรม เพ่ือให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้พบปะนกัลงทนุรายย่อย เพือ่ชีแ้จง สือ่สาร และสร้างความเข้าใจทีถู่กต้อง บนแนวทางการ

ดำาเนินธรุกจิ และข้อมูลทัว่ไปของบริษทั

• Company Visit ต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจาก นักวิเคราะห์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์อย่างสมำ่าเสมอ
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หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมและก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่ง

กำาไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ

และหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

บริษทัฯ มนีโยบายไม่กระทำาการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้บรษัิทได้ให้ความ

สำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจใน

ทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดนโยบายดังนี้

1) จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาเรือ่งท่ีสำาคัญตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรือเรือ่งท่ีอาจมกีระทบต่อการดำาเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ

2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ 

หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำาหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิด

โอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชมุ โดยจะกำาหนดหลกัเกณฑ์ในการส่งคำาถามและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดังกล่าวบน website 

ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อนำาคำาถามที่สำาคัญไปสอบถามในที่ประชุมต่อไป

3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการ

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำาหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่

ไม่นำาข้อเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆ

4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชมุและลงมตแิทนผูถื้อหุน้ดงักล่าว โดยจะแจ้งรายชือ่พร้อมข้อมลูของกรรมการอสิระดงักล่าวไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุ้น

5) บริษัทฯ มีการจัดทำาหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งฉบับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6) ดำาเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวบไซต์อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และครบถ้วน 

7) อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม

8) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำาเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลำาดับวาระ

ที่กำาหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ หรือเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่จำาเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียม

กันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ

9) ใช้บตัรลงคะแนนในวาระทีส่ำาคญั และจดัให้มีบคุคลทีเ่ป็นอสิระ อาทเิช่นผูส้อบบญัชภีายนอก ทีป่รกึษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนน

เสียงในที่การประชุม

10) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

จดบนัทกึรายงานการประชมุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทกึรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วมประชมุ วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน 

มตทิีป่ระชมุ ผลการลงคะแนน รวมถงึประเดน็ซกัถามและข้อคิดเหน็ทีส่ำาคญัไว้ในรายงานการประชุมเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสรจ็

ภายใน 14 วัน นบัแต่วันทีม่กีารประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารบนัทกึวดีทัีศน์ภาพการประชมุ เพือ่เกบ็รกัษาไว้อ้างองิ และบรษิทัฯ 

จะนำาส่งรายงานการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายในเวลาทีก่ำาหนด รวมถงึนำารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้เผย

แพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
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นโยบ�ยและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมในการดำาเนินธรุกจิ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย ได้มกีารกำาหนดเป็นนโยบายของบรษิทั 
โดยให้ความสำาคญัต่อสทิธขิองผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่พนกังานและผูบ้รหิารของบรษัิท หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี
ภายนอก ได้แก่ลูกค้า เจ้าหนี ้ภาครฐัและหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ซึง่ไม่เพยีงแต่เฉพาะตามท่ีกฏหมายกำาหนดเท่านัน้ 
แต่ยงัรวมถงึการไม่กระทำาการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิด/ลิดรอนสทิธิของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย เหล่าน้ันด้วย โดยกำาหนดแนวทางด้านจรยิธรรมทางธรุกิจ ดงันี้

• นโยบ�ยและคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
1. ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง

ทกุฝ่าย โดยได้กำาหนดนโยบายและทศิทางการดำาเนินงานของบรษัิท พร้อมทัง้ให้ความสำาคญัต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบ
ภายใน กำากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการได้รบัข้อมูลทีจ่ำาเป็นเพือ่ประเมนิบรษิทัโดยเท่าเทยีมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน 
พร้อมข้อมูลสนบัสนุนทีถ่กูต้องตามความจรงิ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

3. จัดให้มีระบบ ซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น ทุกราย จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

• แนวท�งเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
1. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่นใด
2. พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจำาเป็นต้องทำางานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาทำางาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้
• ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าท่ีของตน
• ไม่ฝ่าฝืนกฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศลีธรรมอันดีของประชาชน
• ไม่มีผลเสยีถงึช่ือเสยีงและกจิการของบรษัิท
• ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั
• ไม่เป็นการนำาความลบัของบริษทัไปใช้

2. ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 
บรษิทัได้กำาหนดเป็นนโยบายไว้ในคูมื่อผู้บรหิารบรษิทั ประมวลจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทั หนังสอืนโยบายไม่ยอมให้มกีารทุจรติ ( Zero Tolerance 
Policies) อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตโดยสมบูรณ์แล้ว 

3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับ ในการท่ีจะมีความสุขในฐานะท่ีเป็นมนุษย์และเป็นส่วนหน่ึงของสังคม สิทธิมนุษยชน

ปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นๆ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำาคัญต่อความมั่นคงและความ
สงบสุขของสังคม

บรษิทัจงึให้ความสำาคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชน และได้ตระหนักในคณุค่าของทรพัยากรมนุษย์และประสงค์ท่ีจะให้พนักงานมคีวามภาคภมูิใจ
ในองค์กร จงึได้ส่งเสรมิบรรยากาศการทำางานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชพีอย่างเท่าเทยีมกนั โดยพนกังานจะได้รับการพฒันา
ส่งเสรมิให้มคีวามรู้ ความสามารถอย่างท่ัวถงึและต่อเนือ่ง เพ่ือการสร้างคณุค่าและดำารงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบรหิารงานบคุคล ดงัน้ี

• ด้�นคว�มเสมอภ�คและโอก�สที่เท่�เทียม 
1. การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
2. การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรดำาเนนิการโดยยดึถอืประโยชน์และผลสำาเรจ็ของบรษิทัด้วยหลกัคณุธรรม หลกัความเสมอภาค หลกั

ความสามารถและความจำาเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยคำานงึถึงคณุสมบตัขิองแต่ละตำาแหน่ง คณุวฒุทิางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำาหนดอืน่ๆ ท่ีจำาเป็นแก่งาน และ
ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ความรับผิดของต่อสังคม
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3. กำาหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนกังาน รวมทัง้จดัสทิธปิระโยชน์และสวสัดิการแก่พนกังานและครอบครวั 
โดยจะคำานึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นค่าจ้างพิจารณาจากความสำาเร็จของ
ธุรกิจและผลการปฏิบัติงานความอุตสาหะของพนักงานในปีที่ผ่านมา 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักของธุรกิจ ความสามารถในเชิงบริหาร
จัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสมำ่าเสมอต่อเนื่อง  
เพือ่พฒันาความสามารถในการทำางาน เปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในอาชพีการงาน ตลอดจนพฒันาบคุลากรให้เป็นคนมคีณุภาพ 
มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการทำางาน

5. เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดี ที่จะนำามาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำางานร่วมกัน
6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสือ่สารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรือ่งคบัข้องใจ เกีย่วกบัการทำางาน ความเป็นอยู่ 

และสิทธิสวัสดิการผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง
และกำาหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน

7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น ในการได้ไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาส โลกทัศน์และมุมมองในการ
ทำางานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งนำามุมมองหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการทำางาน

• ด้�นก�รล่วงละเมิด
1. ผูบ้งัคับบญัชาพึงปฏิบตัตินให้เป็นทีเ่คารพนบัถอืของพนักงาน และพนักงานไม่พงึกระทำาใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผูบ้งัคบับญัชา
2. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำาต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของ

เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
บริษทัเชือ่ในพลังของบคุลากรทกุคนในองค์กรว่าเป็นกำาลงัสำาคญัในการร่วมผลกัดนัองค์กรให้ไปสูว่สิยัทศัน์และพนัธกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัท จึงมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ 
เพิ่มขึ้น สามารถทำางานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และที่สำาคัญเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำางานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่
ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

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

เหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่น อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี การท่องเที่ยวประจำาปี 
ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำาเนินชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• สิทธิและเสรีภ�พของบุคคล 
บริษัทให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำาเนินงานของบริษัทไม่ให้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา บรษิทัยงัได้จดัเตรยีมตูห้รอืกล่องรบัข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรยีนอืน่ๆ ไว้ภายในบรษิทั เพือ่
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ นำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีพนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนไว้ มานำาเสนอผู้บริหาร ในวันท่ีมีการประชุมผู้บริหารพบพนักงาน
เป็นประจำา ในทุกๆ เดือน

• ด้�นพัฒน�ศักยภ�พพนักง�น
บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สำาหรับพนักงานทุกระดับ ท้ังการพัฒนาศักยภาพ และมีการจัดกระบวนการพัฒนา

พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาในงาน (On the job training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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• ด้�นก�รมีส่วนร่วมต่อก�รสร้�งสรรค์สังคมและชุมชน
บรษิทัให้การสนบัสนนุและส่งเสริมให้พนักงานทกุคนมส่ีวนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) โดยกำาหนดเป็นนโยบายให้

แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัท ทีมี่อยูท่ัว่ประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลงัในการทำาความด ีตอบแทนและให้ความช่วยเหลอืสงัคมและชมุชนทัง้ระดบั
ท้องถ่ินและระดบัประเทศ โดยได้มกีารจดัตัง้ CSR Club ทีเ่กดิจากการรวมตวัของพนักงานทีม่จิีตอาสา ร่วมกนับำาเพ็ญประโยชน์เพือ่สงัคมและส่ิงแวดล้อม

5. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฏหมายแล้ว บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับลูกค้าหรือคู่ค้า ดังนี้

• ลูกค้�
1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้
2. มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา และส่งเสริมการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• คู่ค้�และคู่สัญญ�
1. มุง่ม่ันในการจดัหาสนิค้าและบรกิารอย่างมมีาตรฐาน ภายใต้หลกัการแข่งขนับนฐานข้อมลูทีเ่ท่าเทยีมกนั มหีลกัเกณฑ์ในการประเมนิ

และคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติ
ตามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา และมีหลกัการ
การจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลงกัน

2. มุง่ม่ันในการพฒันาและรกัษาความสมัพนัธ์ทีย่ั่งยนืกบัคูค้่าและคูส่ญัญาทีม่วีตัถปุระสงค์ชดัเจนในเรือ่งคณุภาพของสนิค้าหรอืบริการ
ที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญา

6. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมท่ีดี ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและ

ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำาคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานที่สำาคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา 
ส่งเสรมิ และให้การสนบัสนนุด้านการฝึกอาชพีให้แก่นกัเรยีน เยาวชนและกลุม่แม่บ้าน รวมถงึผูต้้องขงัหญงิ อย่างต่อเนือ่ง อนัเป็นทีม่าของโครงการ 
สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่ทางบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ

7. ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
บริษทั ตระหนักถงึความสำาคญัของการประหยดัพลังงาน การรกัษาสิง่แวดล้อม และได้มกีารรณรงค์ให้มกีารใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

สงูสุด ซึง่ถือเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างหนึง่ บริษทัได้พฒันาอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้สนิค้าทีบ่รษิทัจำาหน่ายจงึเป็นสนิค้าทีม่ี
ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิง่ไปกว่าน้ัน ตูเ้ยน็ของซงิเกอร์ได้พฒันาอกีขัน้โดยใช้นำา้ยาทำาความเยน็ที่ไม่ทำาลายสิง่แวดล้อม และไม่ทำาลายชัน้บรรยากาศ
ของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึ่งมีค่าในการทำาลายโอโซนเป็นศูนย์ 

เนือ่งจากบรษัิทไม่มีโรงงานผลติสินค้า แต่ใช้วิธกีารสัง่ซือ้สินค้าด้วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) จากโรงงานทีม่ี
กระบวนการผลติทีม่คีณุภาพ และหลกีเลีย่งการสัง่ซือ้สนิค้าจากผูผ้ลิตท่ีไม่มคีณุภาพ โดยบรษัิทมหีน่วยงานตรวจสอบคณุภาพสินค้า (Quality Assurance) 
เพือ่คดักรองสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และบรษิทัมนีโยบายเลอืกโรงงานท่ีให้ความสำาคญัในเรือ่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและในเรือ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น

ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งบริษัท 
ยงัมกีารรณรงค์ให้พนกังาน นำากระดาษที่ใช้แล้วนำามา Reused ใช้อกีด้านหน่ึง รวมถึงให้มกีารคดัแยกขยะและการนำากล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่

8. ก�รมนีวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรม ซึง่ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นทีมี่คว�มรบัผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย

ซงิเกอร์ คอื ผูผ้ลติชัน้นำาในด้านจกัรเยบ็ผ้า เรามีชือ่เสยีงเป็นท่ีรูจ้กักนัมายาวนานเกีย่วกบัการพฒันา ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถงึออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพ่ือสนองความต้องการของผู้ท่ีช่ืนชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย 
อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำานาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่
จะดำาเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิงอย่างต่อเนื่อง
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การดำาเนินงานและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

“ซิงเกอร์” นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราได้แบ่งปันความสุขสู่สังคมไทยอย่างสมำ่าเสมอ ควบคู่

กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศจนถึงวันนี้

พันธกิจของเราคือต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุข จึงเกิด

โครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ท้ังต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมภายใต้แนวคดิ “การแบ่งปันอย่าง

สร้างสรรค์ ด้วยความผกูพนัทีมี่ต่อชมุชนโดยมุ่งมัน่พฒันาเพือ่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั” ด้วยแนวคดิสู่

การสร้างงาน สร้างอาชพีให้คนไทย ด้วยการพฒันาคนในท้องถิน่มาเป็นผูแ้ทนขายของบรษิทั เพือ่ให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และส่งเสริมการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น

ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้ง “CSR Club” เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์ “CSR Club” คือ ต้นไม้ ซึ่งเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย 

ร่วมใจของพนักงานซิงเกอร์ ที่เริ่มต้นดูแลจากต้นกล้าเล็กๆ หมั่นดูแล รดนำ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย 

จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ทีม่ั่นคง แขง็แรง ออกดอก ออกผล สามารถยนืต้นอยู่ได้อย่างยัง่ยนื เปรยีบเสมอืนกบัทีบ่รษัิทได้ให้ความสำาคญัในการส่งเสรมิ 

สนับสนุนด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทุกชุมนุม สิ่งแวดล้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนก�ร (CSR-in-Process) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ คือ การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ได้มีการกำาหนดนโยบายและการดำาเนินงานด้วยความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการ 

เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนักงานน้ัน บริษัท

ได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบ 

ของเงินช่วยเหลือและเงินกู้สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาป ี 

การท่องเที่ยวประจำาปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำาเนินชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างนิสัยการออมให้กับพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Happy Money ของทาง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้พนักงานได้มีวินัยทางด้านการเงินและมีหลักในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึง

การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับพนักงาน นอกจากน้ี ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพ่ือลดการใช้

พลังงานและร่วมกันบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนก�ร (CSR-after-Process) 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านนี ้เป็นกจิกรรมทีด่ำาเนนิการนอกเหนอืจากการดำาเนนิธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยได้ให้การสนบัสนุนและส่งเสรมิ

ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัท 

ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำาความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  

โดยได้กำาหนดขอบข่ายประเด็นปัญหาสังคม เพื่อเป็นแนวทางดำาเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว 

3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากภัยธรรมชาติ

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

5. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

1. ด้�นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน 
ได้มุ่งมั่นทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝัง

จิตสำานึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชน มีส่วนร่วมปลูกจิตสำานึกการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากร

อย่างสอดคล้องเข้ากับวถีิชวีติพืน้บ้านและภูมิปัญญาไทย ส่งเสรมิให้เกดิการกระจายทางด้านการศกึษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสงัคมเมอืง

กับสังคมชนบท โดยในปี 2562 บริษัท ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้
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1. ร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

2. บริจาคสินค้าและบริจาคเงิน ให้กับสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ

3. กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเยาวชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

กิจกรรมสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ ให้กับเย�วชน โรงพย�บ�ลตุล�ก�รเฉลิมพระเกียรติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ทอดผ้�ป่�ส�มัคคี ณ วัดถ้ำ�ศรีวิไลย์วร�ร�ม อำ�เภอเมืองบึงก�ฬ จังหวัดบึงก�ฬ

ทอดกฐินส�มัคคี ณ วัดตะคลองสีผึ้ง บ้�นทองหล�ง ตำ�บลบ้�นหว้� อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

3. ด้�นก�รช่วยเหลือสังคมในก�รช่วยบรรเท�คว�มเดือดร้อนที่ได้รับจ�กภัยธรรมช�ติ 
ได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 

ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในรูปการ

บริจาคเงินหรือสิ่งของ

4. ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชนในท้องถิ่น
ได้มส่ีวนสนบัสนนุและส่งเสรมิในการพฒันาคณุภาพชวีติของคนในท้องถิน่มาอย่างต่อเนือ่ง อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืในระยะยาว โดย

การสร้างอาชีพและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำา ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสะดวกสบายมากขึ้น 

โดยไม่ต้องเข้ามาทำางานในสังคมเมือง มีการเปิดรับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีงานทำา พร้อมกับการเปลี่ยน

2. ด้�นก�รส่งเสริมศ�สน� ประเพณี วัฒนธรรม และสถ�บันครอบครัว 
มส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาเพ่ือให้พนกังานใช้เป็นแหล่งรวมจิตใจ สร้างความสามัคค ีในองค์กร และอนรุกัษ์ประเพณแีละ

วฒันธรรมอนัดงีามให้อยูคู่ก่บัคนไทย เช่นประเพณวัีนสงกรานต์ ประเพณทีางพระพทุธศาสนาต่างๆ และกจิกรรมต่างๆ ทีต่กทอดมาถงึในปัจจบุนันี้ 

เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณกีารถวายเทยีนพรรษา ประเพณทีอดกฐนิ และยังมกีารจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแขง็ให้กับสถาบนัครอบครัว ได้แก่

1. กิจกรรมเย็บผ้าอาบนำ้าฝน เพื่อนำาไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา

2. ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถำ้าศรีวิไลย์วราราม อำาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

3. ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตะคลองสีผึ้ง บ้านทองหลาง ตำาบลบ้านหว้า อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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รูปแบบธุรกิจไปสู่สินค้าที่สร้างอาชีพ และรายได้ เช่น สินค้าประเภทตู้แช่ ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ 

ตู้เติมนำ้ามัน ตู้ชำาระค่าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้อยู่กับบ้าน ด้วยราคาที่เข้าถึงและซื้อหาได้

5. ด้�นก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม
ได้ตระหนักถึงความสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐานของความมคีณุธรรมและจรยิธรรม ควบคู่ไปกบัการดูแล ช่วยเหลอืและร่วมสร้างสรรค์

สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำาคัญ โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับสังคมไทยเป็นรากฐานท่ีสำาคัญของสังคม จึงร่วมพัฒนา ส่งเสริม และ

ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน เยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นที่มาของโครงการ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ ที่ทางบริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นับถึงปัจจุบันมีจำานวนดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมให้กับทางเรือนจำา ในปี 2562 มีดังนี้:-

• เรือนจำาจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 

• เรือนจำาจังหวัดภูเก็ต อ. เมือง จ.ภูเก็ต

• เรือนจำาจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

เรือนจำ�จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 

เรือนจำ�จังหวัดภูเก็ต อ. เมือง จ.ภูเก็ต

เรือนจำ�จังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

การจัดทำาโครงการ กิจกรรม สร้างอาชีพ ที่เข้าไปทำาในเรือนจำานั้น บริษัทได้ร่วมกับโครงการ “กำาลังใจ” ในพระดำาริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพชัรกิตยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวชัรราชธดิา ซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่ประทานความช่วยเหลอืแก่ผูท้ีต้่องการโอกาสใน

สังคมไทย เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีมีครรภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดประทาน

ความช่วยเหลือจากทุนส่วนพระองค์และโปรดฯ ให้วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ เข้าไปดำาเนินการปรับปรุง

คุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการดำาเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ทรงดำาริไว้ทุกประการ

จากผลสำาเร็จดังกล่าว ทำาให้ทรงดำาริว่าน่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังกลุ่มอื่นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ ให้กระทรวงยุติธรรมถวายงาน

ในการให้ความสนับสนุนแก่โครงการเพื่อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดให้ขยายเป็นวงกว้างออกไป โดยยังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ต้องขังหญิง แต่เพ่ิม
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กลุ่มแม่บ้�น ในสังกัดหน่วยน�วิกโยธินกองทัพเรือ ค่�ยจุฬ�ภรณ์ จังหวัดนร�ธิว�ส

กลุ่มแม่บ้�น อำ�เภอภูซ�ง จังหวัดพะเย�

กลุ่มแม่บ้�น ตำ�บลแม่ล�ว อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเย�

กลุ่มแม่บ้�นทอผ้� อำ�เภอล�นสัก จังหวัดอุทัยธ�นี

เรื่องการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าสู่สังคมภายนอกหลังจากที่พ้นโทษ ไม่ให้กลับไปสู่วังวนของการกระทำาผิด ซึ่งทางบริษัทได้

เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการจัดทำาโครงการดังกล่าว ที่จะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการโอกาส เพื่อฝึกฝนตนเองในการ

ฝึกหัดการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์

ในการนี้ทางบริษัท ได้จัดส่งครูผู้สอนพร้อมด้วยสมาชิก ที่มีความชำานาญทางด้านนี้เข้าไปอบรมในเรื่องการตัดเย็บชิ้นงานประดิษฐ์ เสริมสร้าง

ให้มีทักษะและความชำานาญ เพื่อนำาไปประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลัง เพื่อจะคืนคนดีให้สังคม รวมถึงยังได้ส่งช่างบริการเข้าไปตรวจเช็ค ซ่อมแซม

จักรเย็บผ้าที่มีอยู่ในเรือนจำาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยงานนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

2. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านและชุมชน ในปี 2562 มีดังนี้:-

• กลุ่มแม่บ้าน ในสังกัดหน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส

• กลุ่มแม่บ้าน อำาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

• กลุ่มแม่บ้าน ตำาบลแม่ลาว อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

• กลุ่มแม่บ้านทอผ้า อำาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

• กลุ่มแม่บ้านปงต้นปิน อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง
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3. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้พิการ ในปี 2562 มีดังนี้:-

• ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มแม่บ้�นปงต้นปิน อำ�เภอแม่เม�ะ จังหวัดลำ�ป�ง

ศูนย์พัฒน�อ�ชีพคนพิก�ร อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการฝึกอาชีพ และการ
พัฒนาตนให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ โดยทางบริษัทได้จัดส่งครูสอนการตัดเย็บพร้อมด้วยสมาชิก ท่ีมีชำานาญทางด้านเย็บผ้า 
เข้าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตัดเย็บ การประดิษฐ์ชิ้นงานให้ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ช้ินงานต่างๆ ท่ีสามารถนำาไปจำาหน่าย เป็น
สินค้า OTOP ให้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดรายได้สำาหรับผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนพิการ 

ในการนี้ทางบริษัท ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้จัดทำาโครงการเสริมสร้างคนพิการทำางานในหน่วยงาน 
โดยรับคนพิการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานคนพิการในโครงการนี้ทั้งสิ้น 19 คน สังกัดในส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคมของ
บริษัท จะมีหน้าที่ในการเย็บชิ้นงาน และชิ้นงานที่ได้นั้น จะนำามาเป็นสินค้าท่ีระลึกของบริษัท เพ่ือจะได้นำามาใช้เป็นของขวัญ ของชำาร่วย ของที่
ระลึกของบริษัทใช้ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงจะมีการขายสินค้านั้นๆ ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มคนพิการ และทำาให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น และมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ีบริษทั คอื ผูน้ำาในด้านจกัรเย็บผ้า ทีมี่ชือ่เสยีงเป็นท่ีรูจ้กักนัมายาวนานเกีย่วกบัการพฒันา ค้นคดินวตักรรมใหม่ๆ รวมถงึออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย คุณภาพสูง และมีคุณลักษณะโดดเด่นหลายประการ เพ่ือสนองความต้องการของผู้ท่ีช่ืนชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักร้อย 
อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรที่มีความชำานาญ ที่จะสอนงานด้านตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ โดยเรามีความพร้อมที่
จะดำาเนินการสอนชิ้นงานและจัดฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงผู้ต้องขังหญิง อย่างต่อเนื่อง 

สถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ที่สนใจทำาโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ 
ให้กบักลุม่เยาวชนและกลุม่แม่บ้าน รวมถงึผูด้้อยโอกาสทีถ่กูละเลยการจ้างงานและว่างงานให้มีโอกาส มรีายได้ สามารถเลีย้งตนเองและครอบครวัไม่
เป็นภาระของสงัคม อกีทัง้เป็นการนำาไปสูก่ารพัฒนาชุมชนให้เข้มแขง็ และคณุภาพชวีติทีดี่ของครอบครัวและชมุชนต่อไป ทางบรษิทัยินดีและมคีวาม
พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ติดต่อมายัง ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352- 4777 ต่อ 
4202 หรือทาง E-mail : PansamaneeP@singerthai.co.th เพื่อทำาสิ่งดีๆ ให้สังคมร่วมกัน
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ก�รป้องกนัก�รมีส่วนเก่ียวข้องกับก�รทจุรติคอร์รปัชัน่
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การคอร์รัปชั่น โดยได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) 
และให้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ ซิงเกอร์ โดยนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วน
เกีย่วข้องกับการคอร์รปัช่ัน ได้รวบรวมแนวทางปฏบิตัิในเรือ่งท่ีอาจจะถกูใช้เป็นช่องทางในการทุจรติคอร์รปัชัน่, ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสยั 
การฝึกอบรมและการสื่อสาร การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การประเมินความเสี่ยง การรายงานผลและการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมแต่ละสถานการณ์

โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ ในการประชุมของ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำาไตรมาส 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีมติให้การรับรอง 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 
3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง

การดำาเนินการการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นที่บริษัทดำาเนินการไปแล้ว ได้แก่
1. กำาหนดให้พนักงานทุกคน มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นของจรรณยาบรรณวิชาชีพในการ

ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปลูกฝังให้กับพนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัท
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นประจำาพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงประจำาปี
3. บริษทั ได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน (ANTI-CORRUPTION POLICY) พร้อมทัง้กำาหนดบทลงโทษอย่างเด็ดขาด สำาหรบั

พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. จัดให้มีการฝึกอบรมและการสื่อสาร ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ ถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน รวมถึงการปฐมนิเทศให้แก่

พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
5. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีช่องทางรับเรื่องบุคคลภายนอกและพนักงาน

ภายใน โดยเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจะถูกนำาไปสืบหาข้อเท็จจริง และข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น (ANTI - CORRUPTION POLICY) ของบริษัทอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ของบริษัทได้ที่ http://www.singerthai.co.th/newweb/about/zero_tolerance_policies2.php
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คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

กำาหนด จำานวน 3 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบตัติามกฏหมายและข้อบงัคบัท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังสอบทานให้บรษัิท มรีะบบการควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธิผล 

กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และได้มีการแต่งตั้ง นายเฉลิมพล ราชไชย เป็น

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติตามข้อมูลและประวัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายเฉลิมพล 

รามไชย เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบ

ภายใน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ

ภายนอก แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน

ความเส่ียง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของ

บรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพยีงพอท่ีจะดำาเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุ

ภายในในเรือ่งการตดิตามควบคมุดูแลการดำาเนนิงานของบริษทัและบรษัิทย่อยให้สามารถป้องกันทรพัย์สนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย จากการท่ีกรรมการ

หรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว

สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง (Risk Committee) เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยการแต่งตั้ง Risk 

Owners จากหัวหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบแล้วนำามาเสนอให้คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงพิจารณาร่วมกันเพื่อกำาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหมาะสม พร้อมกับให้มีการติดตามการบริหารความเส่ียง

ดังกล่าว เพื่อนำามารายงานผลการบริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) ได้รับทราบ

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำาคญักบับัญชทีจุรติทีเ่กดิขึน้ของบรษิทั จงึได้ขอให้ผู้สอบบญัชขีองบรษิทั นำาเสนอข้อมลูในเชงิลึก

ในการประชุมทุกไตรมาส พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้จัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ติดตามข้อมูลบัญชีทุจริตที่เกิดขึ้น สรุปถึง

สาเหตุ ผลกระทบต่างๆ และแนวทางการแก้ไข โดยละเอียดและนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมทุกไตรมาส รวมทั้งให้ความ

สำาคัญในโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้ง 3 ด้าน คือ Operation Risk, Credit Risk และ Compliance Risk เพื่อกำาหนดแนวทาง

และเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบการปฎิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ผูส้อบบัญชขีองบรษิทัคอื บรษัิท เคพเีอม็จ ีภูมิไชย สอบบญัชจีำากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2562 ได้ให้ความ

เหน็ในรายงานสอบบัญชว่ีา งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกจิการของกลุ่มบริษทั

และบริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 233 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามข้อมูลจากคณะฝ่ายจดัการ ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในจากรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีความเห็นที่ต่างไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอมา

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการเน้นการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมี

การประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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1. องค์กรและสภ�พแวดล้อม
บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการ

กำาหนดเป้าหมายในการทำางานอย่างชดัเจน และสามารถวดัผลได้ มกีารต้ังเป้าหมายงานทีเ่หมาะสม และคำานงึถงึความเป็นไปได้ของเป้าหมายทีว่างไว้ 

ข้อกำาหนดเก่ียวกับจรยิธรรมธรุกจิ และระเบยีบปฏบิตัสิำาหรบัฝ่ายบริหาร และพนกังานในเรือ่งความขัดแย้งของผลประโยชน์กบักจิการ นโยบาย และ

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการกำาหนดนโยบาย และ

แผนการปฏิบัติงานที่คำานึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย

2. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
บริษทัได้มกีารประเมินปัจจยัความเสีย่งทัง้ภายนอก และภายในทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยมกีารวเิคราะห์โอกาสและ

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ เพื่อที่จะกำาหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกท่านรับทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทยังได้มีมาตรการควบคุมความ

เสี่ยงด้านสินเชื่อโดยมีศูนย์อนุมัติเครดิตก่อนขายสินค้า เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากลูกค้าท่ีมีคุณภาพไม่ดี และมีการตรวจสอบบัญชีลูกค้า

อย่างสมำ่าเสมอ ส่งผลให้บัญชีลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพดี นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงกระบวนการขายสินค้าโดยกำาหนดให้ต้องมีภาพถ่ายการนำา

ส่งสินค้าและติดตั้งที่บ้านลูกค้าท่ีระบุละติจูด ลองติจูด เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันว่ามีการนำาส่งสินค้าจริงและเพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการติดตามหนี้และ

ยึดคืนสินค้า พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อให้เป็นไป

ตามนโยบายของบริษัทฯ

3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร
บริษัทมีการกำาหนดอำานาจหน้าท่ี และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับ

ผิดชอบในเรื่องการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน รวมทั้งมีมาตรการที่รัดกุมในการทำาธุรกรรมต่างๆ 

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทำาให้เกิดความ

โปร่งใสในการทำางาน โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ

4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล
บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่สื่อสารออกไปเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังได้ใช้นโยบายการบัญชี

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ของคร้ังก่อนอย่างเหมาะ

สม และสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมท้ังรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีให้พิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และตามที่

กฏหมายกำาหนด นอกจากนีบ้รษัิทยงัได้ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของบริษทัให้กบับคุคลภายนอก และพนักงานภายในบรษิทัทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงการทำางานของบริษัทอย่างชัดเจนด้วย

5. ระบบก�รติดต�ม
คณะกรรมการมีการติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่กำาหนดไว้หรือไม่ และจัดให้มีการตรวจสอบ

ระบบการปฏิบตังิาน ระบบการควบคมุภายในว่ามีความเหมาะสม และปฏบิติัอย่างสมำา่เสมอหรอืไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่จะรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้ และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะ

เวลาอันควร และฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การทุจริต เหตุการณ์ที่มีความน่าสงสัย การปฏิบัติที่

ฝ่าฝืนกฏหมาย และการกระทำาผิดที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกำาหนดจำานวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ดังนี้

1 นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ

3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการตรวจสอบ

 และนางสาวจันทรจิรา ก้องท้องสมุทร์  รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตาม

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สำาหรับการกำากับดูแลงบการเงินรวมของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีเหมาะสมกับการ

ดำาเนินธุรกิจ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และได้จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีเหมาะ

สม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้ความเห็นในการ

คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้บริษัทจัดทำารายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

ไตรมาส รวมทั้งหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระและไม่มีข้อจำากัดในการ

ได้รับข้อมูล พร้อมมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความ

โปร่งใสยุติธรรม เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอำานาจ อันนำาไปสู่ประโยชน์สูงสุด ไม่เพียงแต่สำาหรับผู้ถือหุ้น แต่ยัง

รวมถึงพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จำากัด พร้อมทั้งเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร รวม 4 ครั้ง อีกท้ังยังให้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบถามรายงานทางการเงิน และเปล่ียนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ท้ังในด้านการ

วิเคราะห์ถึงที่มาของข้อมูลในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2562 อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้รายงานทางการเงินได้จัดทำาอย่างถูกต้อง

ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมิได้มีการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อบัญญัติของกฏหมาย 

พร้อมทัง้ได้มกีารรายงานผลการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครัง้ทีม่กีารประชมุ ซึง่สามารถสรปุเป็นประเดน็

สำาคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปีก่อนที่จะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

• สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกับสภาพธุรกิจใน

ปัจจุบัน

• ติดตามการนำาแนวทางบริหารจัดการตามหลักการ Three Lines of Defense ที่ฝ่ายจัดการและพนักงานจะต้องเข้าในบทบาท อำานาจ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยเชื่อมโยงการทำางานของท้ังหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน, หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการกำากับดูแล และ

หน่วยงานตรวจสอบ เพื่อการทำาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำาเนินงานและการกำากับดูแล

• ตดิตามมาตรฐานการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสากลทีจ่ะนำามาใช้กบับรษิทั พร้อมผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบังบการ

เงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS ส่วนของสัญญาเช่า ที่นำามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

พิจารณาผลกระทบที่จะได้รับจากการปรับใช้ มาตรฐานในปี 2563 นี้

• ติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผู้สอบบัญชีภายนอก - KPMG ที่เกี่ยวกับผลการตรวจ

สอบในการปฏิบัติงานในแต่ละปีของบริษัท

• ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาเพื่อนำาไปพัฒนาและปรับปรุง วิธีการตรวจสอบ การจัดทำา

รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

• ตดิตามผลการดำาเนนิงานของ บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จำากดั และ บรษิทั เอสจเีซอร์วสิพลสั จำากดั พร้อมทัง้ให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562
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ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

• พิจารณาการติดตามการทุจริตที่เกิดขึ้นในฝ่ายภาคสนามในช่วงระยะเวลาปี 2562 และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมกำากับภายใน

เพื่อแก้ไขและป้องกัน ได้อย่างเหมาะสมทุกสถานการณ์ 

• ตดิตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลประโยชน์พนกังาน เมือ่กฏหมายแรงงานมผีลบงัคบัใช้จากพระราชบญัญตักิฏหมาย

แรงงาน ประกาศใช้ วันที่ 5 เมษายน 2562 ได้ปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทางาน

ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

• ติดตามเรื่องการเปลี่ยนวิธีการตั้งสำารองหนี้ จากเดิมท่ีใช้วิธี NRV สำาหรับสินค้ามือสอง มาเป็นการพิจารณาในเรื่องของทรัพย์สินรอ

การขาย ตามคำา นิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลในการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของการขายสินค้ามือสอง

• พิจารณาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ท้ัง 3 ด้าน คือ Operation Risk, Credit Risk และ Compliance Risk เพ่ือ

กำาหนดแนวทางและเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบการปฎิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสม

• พิจารณาระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำาหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดกับองค์กร ตลอดจนให้คำาแนะนำาคัดเลือก

บุคลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงให้ถูกต้อง และเหมาะสมด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอ และ

ถูกต้องตามที่ควร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำาเนิน

ธุรกิจ แต่ก็จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำางานให้รัดกุม และมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีขึ้นกว่าปัจจุบันVเพ่ือรองรับกับภาวะเศรษฐกิจที่ยัง

ไม่ฟื้นตัว ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้Vและไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญพร้อมได้มีการปฏิบัติ

ตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

สำาหรับรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ัง คุณโชคชัย 

งามวุฒิกุล และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
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รายการที่สำาคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังที่แสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 5 สำาหรับงบการเงิน

งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำาหรับงบการเงินงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อรายการระหว่างกันของบริษัท สรุปได้ว่ารายการระหว่างกันท่ีทำากันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย 

และบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกรายการที่แสดงในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการ

เงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนทำาให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์จากการทำารายการดังกล่าว

เพื่อให้เกิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไม่มีนโยบายให้เกิดรายการลักษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีพิเศษหรือกรณีท่ีบริษัทจะได้

ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณาและให้คำาแนะนำาก่อนที่จะนำาเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติต่อไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทยังคงมีนโยบายการ

ให้กู้ยืมระหว่างกันสำาหรับบริษัทในเครือ ในกรณีที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน โดยจะคิดดอกเบี้ยกู้ยืมดังกล่าว ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกัน

ที่มีนัยสำาคัญกับกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

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

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยโดยตรง โดยใช้เครือข่าย

ตัวแทนจำาหน่ายของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัท

ในเครือ เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทนเป็นผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า งานประกัน

ชีวิตคงเหลือการส่งเบี้ยของผู้เอาประกันชีวิตท่ียังมีผลบังคับในปัจจุบัน โดยผู้เอา

ประกนัภยั ชำาระเบีย้ตรงเขา้บรษัิทเมอืงไทยประกนัชวีติ สำาหรบังานประกนัวนิาศภยั

ร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตร พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ / เงื่อนไขความ

คุ้มครองที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาเบี้ยประกันภัย ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจสินเชื่อ

จำานำาทะเบียนรถของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 30.26 (2561 : ร้อยละ 24.99) 

ในบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด 

(มหาชน)

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 ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยบวกส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ย

รายได้อื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำากัด (มหาชน) ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจ ฟินเทค จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท คาเฟ่ ซัพพลาย จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำากัด 

(เดิมชื่อ บริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำากัด)

ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เจพี ประกันภัย จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

ผู้บริหารสำาคัญ บุคคลท่ีมีอำานาจและความรับผิดชอบการวางแผน ส่ังการและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังนี้ รวมถึง

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

สัญญ�ก�รโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาการโอนธุรกิจกับบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด โดยบริษัทตกลงที่จะโอนธุรกิจเช่าซื้อให้

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ตกลงที่จะดำาเนินธุรกิจเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุ

ในสัญญา บริษัทบันทึกสำารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจำานวน 974 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัญญ�ที่ทำ�ภ�ยในกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัททำาสัญญาหลายฉบับภายในกลุ่มบริษัทซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี 

เว้นแต่ฝา่ยหนึง่ฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหน้า รายละเอยีดค่าธรรมเนยีมและเงื่อนไขตา่งๆ เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นสัญญา ขอบเขตการบริการและ

เช่าอาคารมีดังนี้

1.1 ความช่วยเหลือทางด้านการดำาเนินงาน การเงินและบัญชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ

1.2 ความช่วยเหลือทางด้านการให้บริการ ซ่อมแซม บำารุงรักษาสินค้าใหม่และสินค้ายึดคืน

1.3 บริการการติดตามทวงถามหนี้

1.4 บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

1.5 ให้เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ย

1.6 เช่าอาคารและให้บริการ

สัญญ�บริก�ร
บริษัทได้ทำาสัญญาบริการกับบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) เรื่องขอใช้บริการความช่วยเหลือทางด้านการดำาเนินงาน การเงินและบัญชี 

การตลาดและการบรหิารจัดการ และอืน่ๆ ในการนีบ้รษิทัต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารตามทีร่ะบไุว้ในสญัญา สญัญานีม้ผีลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 

1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา

สัญญ�บริก�รบริห�รลูกหนี้และติดต�มหนี้
บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ทำาสัญญากับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหาร

ลูกหนี้และติดตามหนี้ตามที่บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี้มี

ผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา

บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ทำาสัญญากับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำากัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการ

ตดิตามหน้ีกลับเข้าครอบครองทรพัย์ตามทีบ่รษิทัและบรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จำากดั จะมอบหมายให้โดยมกีารคดิค่าบรกิารตามอตัราทีร่ะบไุว้ในสญัญา 

สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา

สัญญ�ฝ�กข�ยสินค้�
บริษัทได้ทำาสัญญาฝากขายสินค้ากับบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะขายสินค้าฝากขายของบริษัท 

เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) โดยบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการฝากขายให้กับบริษัทด้วยอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ใน

สัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา

บริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) ทำาการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจมาร์ท จำากัด 

(มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงการฝากขายในสัญญาฝากขายสินค้าดังกล่าวด้วย

สัญญ�ขอใช้พื้นที่บริก�ร
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ได้ทำาสัญญาขอใช้พื้นที่บริการกับบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหาชน) เพื่อติดตั้งและให้บริการตู้เติมเงิน โดย 

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้กำาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษัท เอสจี เซอร์วิส พลัส จำากัด ไม่ได้ต่อสัญญาดังกล่าวในปี 2561
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บริษทั เอสจ ีเซอร์วสิพลสั จำากดั ได้ทำาสญัญาขอใช้พ้ืนท่ีบรกิารกบับริษัท เจเอเอส แอสเซท็ จำากดั (มหาชน) เพือ่ติดต้ังและให้บรกิารตูเ้ตมิเงนิ 

โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้กำาหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษัท เอสจี เซอร์วิส พลัส จำากัด ไม่ได้ต่อสัญญาดังกล่าวในปี 2561

สัญญ�ให้บริก�รด้�นก�รส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ได้ทำาสัญญาบริการกับบริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำากัด เพื่อให้บริการในด้านการรับชำาระเงินค่า

เบี้ยประกันภัย ให้แก่ บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำากัด เงื่อนไขและผลตอบแทนเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็น

ระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา

สัญญ�จ้�งดำ�เนินก�รจัดห�ลูกค้�
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด ได้ทำาสัญญาบริการกับบริษัท บริษัท เจ ฟินเทค จำากัด เพื่อตกลงให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาลูกค้าสิน

เชื่อส่วนบุคคล และจัดทำาเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจัดส่งให้กับทางบริษัท เจ ฟินเทค จำากัด เง่ือนไขและผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา
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งบกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสร็จ
ผลประกอบการปีพ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 166 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 247 ล้านบาท หรือร้อยละ 304.9 จากขาดทุนสุทธิ 81 ล้าน

บาทในปีก่อน กลุ่มบริษทัมีกำาไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข้ันพืน้ฐาน ปีพ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 เท่ากบั 0.46 บาทต่อหุน้ และ (0.30) บาทต่อหุน้ตามลำาดับ

ผลประกอบการปี พ.ศ. 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

• รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจำานวน 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลง

ของรายได้จากการขายจำานวน 347 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของขายทีวี โทรศัพท์มือถือ และตู้เติมเงิน ประมาณ 224 ล้าน

บาท และ 141 ล้านบาทและ 98 ล้านบาทตามลำาดับ และขายเพิ่มขึ้นในส่วนของตู้เติมนำ้ามัน และตู้แช่ ประมาณ 73 ล้านบาท และ 50 

ล้านบาท ตามลำาดับ 

• แม้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่กลุ่มบริษัทฯ กลับมีอัตรากำาไรข้ันต้นจากการขายสินค้า

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.6 ในปีพ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 46.4 ในปีพ.ศ. 2562 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่

มีอัตรากำาไรขั้นต้นสูง และให้ความสำาคัญกับการควบคุมต้นทุน ดังจะเห็นได้จากรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 18.5 ในขณะที่ต้นทุน

ขายสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 27.8 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานปีการเงิน 2562

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 2562  2561  จำานวน  % 

รายได้     

รายได้จากการขาย 1,529 1,876 (347) (18.5)

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม 753 647 106 16.4

รายได้จากการให้บริการ 78 99 (21) (21.2)

รายได้อื่น 250 266 (16) (6.0)

รวมรายได้ 2,610 2,888 (278) (9.6)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 819 1,134 (315) (27.8)

ต้นทุนการให้บริการ 65 86 (21) (24.4)

ต้นทุนในการจัดจำาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 998 1,165 (166) (14.2)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 409 446 (37) (8.3)

ต้นทุนทางการเงิน 163 107 56 52.3

รวมค่าใช้จ่าย 2,454 2,938 (484) (16.5)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 156 (50) 206 412.0

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (10) 31 (41) (132.3)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 166 (81) 247 304.9

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 12 27 (15) (55.6)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี 178 (54) 232 429.6

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.46 (0.30)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.46 (0.30)
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สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำานวน 814 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับสิ้นปีพ.ศ. 2561 โดยรายการเปล่ียนแปลงที่

สำาคัญมีดังนี้

• เงินลงทุนเผื่อข�ย
 เงนิลงทนุเผือ่ขายเพิม่ข้ึนจำานวน 319 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 100.0 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปีพ.ศ. 2561 เนือ่งจากกลุม่บรษิทัฯ 

นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปลงทุนในหน่วยลงทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีผลกำาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ยังไม่รับรู้แสดงอยู่ในองค์

ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวน 2.2 ล้านบาท

สินทรัพย์
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 จำานวน  % 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 552 289 263 91.0

เงินลงทุนเผื่อขาย 319 - 319 100.0

ลูกหนี้การค้า 4 13 (9) (69.2)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 1,188 1,116 72 6.5

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ที่ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 300 207 93 44.9

ลูกหนี้อื่น 214 253 (39) (15.4)

สินค้าคงเหลือ 686 640 46 7.2

รายได้ค้างรับ 13 8 5 62.5

สินทรัพย์รอการขาย 3 3 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,279 2,529 750 29.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 1,072 1,170 (98) (8.4)

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ 968 802 166 20.7

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2 2 - -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 426 430 (4) (0.9)

ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า 6 7 (1) (14.3)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 50 55 (5) (9.1)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 90 84 6 7.1

สินทรัพย์อื่น 14 14 - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,628 2,564 64 2.5

รวมสินทรัพย์ 5,907 5,093 814 16.0

• สำาหรับต้นทุนในการจัดจำาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมลดลงจาก 1,165 ล้านบาทในก่อน เป็น 998 ล้านบาทในปีพ.ศ 2562 

หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 โดยมีสาเหตุหลักจากการควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

• หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง 37 ล้านบาท จากการเก็บหนี้ได้ดีขึ้น

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 
2562 

31 ธันวาคม 
2561 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 จำานวน  % 

หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 364 (364) (100.0)

เจ้าหนี้การค้า 270 348 (78) (22.4)

เจ้าหนี้อื่น 214 189 25 13.2

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 400 800 (400) (50.0)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น - 287 (287) (100.0)

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - 28 (28) (100.0)

หนี้สินอื่น - 5 (5) (100.0)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 884 2,021 (1,137) (56.3)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 2,450 1,350 1,100 81.5

ประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน 176 139 37 26.6

เงินประกันพนักงาน 5 2 3 150.0

กองทุนเงินสะสมพนักงาน 48 57 (9) (15.8)

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,679 1,548 1,131 73.1

รวมหนี้สิน 3,563 3,569 (6) (0.2)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 402 270 132 48.9

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 735 225 510 226.7

กำาไรสะสม 977 809 168 20.8

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 230 220 10 4.5

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,344 1,524 820 53.8

• หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจำานวน 6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับส้ินปีพ.ศ. 2561 โดยรายการท่ีสำาคัญคือ 

การจ่ายชำาระหุ้นกู้ครบกำาหนดจำานวน 800 ล้านบาทจากเงินรับจากการเพิ่มทุน จากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ยังมีการจ่ายชำาระเงินกู้ยืมจำานวน 

651 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ใหม่จำานวน 1,500 ล้านบาทเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

• ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มทุนและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเป็นจำานวนเงินรวม 642 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 

2562

แผนก�รดำ�เนินธรุกิจสำ�หรับปี 2563
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตในส่วนของธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันอย่างต่อเน่ือง จากยอดสินเช่ือ ณ ส้ินปี 2561 และ 2562 

จำานวน 1,008 ล้านบาท และ 1,264 ล้านบาท ตามลำาดับ ในปี 2563 บริษัทมีแผนในการออกหุ้นกู้เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อที่มีทะเบียน

รถเป็นประกันอีกไม่ตำ่ากว่า 2,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำากับจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแล้ว เป็นโอกาสทีบ่รษิทัฯ จะผลกัดันผลตอบแทนให้สงูขึน้ได้ถงึร้อยละ 28 ภายใต้การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมเนือ่งจากการกำากบัของธนาคาร

แห่งประเทศไทย

นอกจากธรุกิจสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนัแล้ว ธรุกจิเดมิของซงิเกอร์คอืธรุกจิเช่าซือ้เครือ่งใช้ไฟฟ้า กม็กีารกำากบัควบคมุคณุภาพ โดย

นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อควบคุมในขั้นตอนการขายท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่องทางการเก็บเงินท่ีเพ่ิมเติมให้พนักงานขาย
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ตัวบ่งชี้ผลการดำาเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 คำาอธิบาย

อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิ -0,41% -2.80% 6.36% อัตรากำาไรสุทธิเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้
ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืมและการลดลง
ของต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

อัตรากำาไรขั้นต้น 36.17% 38.27% 46.44% อตัรากำาไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จากการท่ีมีโยบายควบคมุตน้ทนุขาย
อย่างต่อเนื่อง

อัตรากำาไร (ขาดทุน) 
จากการดำาเนินงาน

-1.78% -2.50% 9.67% อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มข้ึน
ของรายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืมและ
การลดลงของค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้ง
การท่ีมีโยบายควบคุมต้นทุนขายและต้นทุนการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อ
รายได้การขาย

55.6% 54.1% 53.92% บริษัทฯ ดำาเนินนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหารอย่างต่อเนื่อง

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -0.29% -1.88% 3.02% อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อย
มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นในสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น -0.61% -5.21% 8.58% อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อ
สินทรัพย์1/

26.2% 18.6% 21.36% อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
บริษัทมีการพิจารณาสินเช่ืออย่างรัดกุม เพ่ือให้ลูกหนี้มี
คุณภาพและสามารถจ่ายหนี้ได้ตรงตามเงื่อนไข

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสิน
เชื่อรวม2/

11.8% 5.0% 2.4% อัตราหน้ีสูญและการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและอัตราส่วน
หน้ีสูญต่อสินเชื่อรวมลดลง เน่ืองจากบริษัทย่อยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาสินเช่ือให้มีความรัดกุม 
เพื่อลูกหนี้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม 11.9% 10.5% 9.5%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.78 1.25 3.71 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งสงูข้ึน เนือ่งจาก
บรษัิทและบรษิทัยอ่ยมคีวามสามารถในการทำากำาไรและมีการ
จ่ายคืนหนี้สินในส่วนของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า)

1.22 2.34 1.52 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลง เนื่องจากบริษัทมีการชำาระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ระยะสั้น 
และมีการเพิ่มทุนในปี 2562

หมายเหตุ:  1/สินทรัพย์ หมายถึง เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับเฉลี่ย

  2/สินเชื่อรวม หมายถึง เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

ได้เข้าไปให้บริการและติดต่อรับชำาระเงินได้ โดยบริษัทฯยังสามารถเน้นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มสินค้าที่มีผลกำาไร (มาร์จิ้น) สูง และมีความเสี่ยงตำ่า 

นอกจากนั้นยังคงเน้นการขยายซิงเกอร์แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมการขายให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด

สภ�พคล่อง
ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 552.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกระแสเงินสด

สุทธิได้มาจากการดำาเนินงานจำานวน 43.6 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 318.1 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม

จัดหาเงินจำานวน 537.3 ล้านบาท 

Key Performance indicators
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาป ี

2562 งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และ

ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อถืออย่างมีเหตุผลต่อ

ความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานกรรมการ

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่บรษิทั) 

และของเฉพาะบรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จำากดั (มหาชน) (บรษิทั) ตามลำาดบั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่น ๆ 

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกจิการของกลุม่บรษิทัและ

บริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัและบรษิทัตามข้อกำาหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบั

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ
เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกิจการสำาหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นำาเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ 

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 4 9 และ 10

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และ

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์จำานวน 3,527.84 ล้านบาท 

ประมาณร้อยละ60 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจหลักคือการให้เช่าชื้อและการให้สินเชื่อจำานำา

ทะเบียนรถยนต์ โดยมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าชื้อและลูกหน้ีเงินให้

กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์มีนัยสำาคัญต่องบการเงิน อีกท้ังลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว

ประกอบด้วยลูกหนี้รายใหญ่และลูกหนี้รายย่อยจำานวนมากแต่มีมูลค่า

แต่ละรายน้อย

มลูค่าของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ และลกูหนีเ้งนิให้กูย้มืจำานำาทะเบยีน

รถยนต์ เก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมากต่อความไม่แน่นอน

ของการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร และการคาดการณ์เกี่ยวกับ

ความสามารถในการชำาระหนี้ของลกูหนี้และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ทดสอบออกแบบระบบควบคุมเพ่ือประเมินความเหมาะสมของมูลค่า

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ 

รวมถึงการทำาความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของ

กลุ่มบริษัทใช้ในการประมาณการและรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ

ลูกหนี้

• ทดสอบความน่าเชือ่ถอืได้และความถกูต้องของข้อมลูลกูหนีต้ามสญัญา

เช่าซื้อ และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ จากระบบบัญชี

• สุ่มเลือกตัวอย่างรายการในรายงานลูกหนี้ค้างชำาระ และทดสอบว่า

รายการลูกหนี้มีการจัดประเภทในแต่ละช่วงอายุอย่างเหมาะสมหรือไม่

• พิจารณาความน่าเช่ือถือของนโยบายการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดย

พจิารณาข้อมลูในอดตีของกลุม่บรษิทัและข้อมลูภายหลงัวนัสิน้ปี รวมถงึ

การตรวจสอบข้อมลูการรบัชำาระเงินของลกูหน้ีหลงัวนัสิน้ปีเพ่ือพจิารณา

ความสมเหตุสมผลของประมาณการของกลุ่มบริษัท

• พจิารณาความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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มูลค่าของลูกหนี้อดีตพนักงานค้างนานของการนำาส่งเงิน

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 4 และ 11

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
บริษัทให้พนักงานขายทำาหน้าที่เก็บเงินกับลูกค้าจากการผ่อนชำาระ 

พนักงานขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำาส่งเงินให้บริษัท มีรายการ

อดีตลูกหนี้พนักงานที่ค้างนานของการนำาส่งเงิน

มูลค่าของลูกหนี้อดีตพนักงานค้างนำาส่งเงินเกี่ยวข้องกับความไม่

แน่นอนของการประมาณการอย่างมากโดยการวิเคราะห์ประวัติการ

ชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ ในอนาคตของ

พนักงาน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำาคัญในการ

ตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ทดสอบการออกแบบระบบควบคุมเพื่อประเมินความเหมาะสมของ

มูลค่าลูกหน้ีอดีตพนักงานค้างนำาส่งเงินรวมถึงการทำาความเข้าใจ

เก่ียวกับนโยบายและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ในการประมาณ

การและรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

• พิจารณาความน่าเชื่อถือของนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยพิจารณากับข้อมูลในอดีตของบริษัทและข้อมูลภายหลังวันที่สิ้นปี 

รวมถึงการทดสอบข้อมูลการรับชำาระเงินของลูกหนี้หลังวันสิ้นปีเพื่อ

พิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการของบริษัท

• พจิารณาความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 4 และ 12

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษิทัมีสนิค้าคงเหลอืจำานวน 686.24 

ล้านบาท ประมาณร้อยละ12 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท

ธุรกิจสินค้าเทคโนโลยีและอิเลคทรอนิคส์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและต่อเน่ือง ประกอบกบัมีความผนัผวนจากการเปลีย่นแปลง

ในความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่อความไม่

แน่นอนในมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่อาจแสดงมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่า

สุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

บรษิทัพจิารณาตัง้ค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิค้า สนิค้าล้าสมยัรวมถงึสนิค้า

ยึดคืนโดยการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองสำาคัญใน

การตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ทดสอบการออกแบบระบบควบคุมความเหมาะสมและเพียงพอของ

ประมาณการเกีย่วกบัการพจิารณาปรับลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืและ

สนิค้ายดึคนืรวมถงึการทำาความเข้าใจเกีย่วกบันโยบายและวธิกีารทีก่ลุม่

บริษัทใช้

• การทำาความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและสินค้ายึดคืน และเข้าร่วม

สังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสินค้าคงเหลือและ

สินค้ายึดคืน

• สุ่มเลือกตัวอย่างรายการในรายงานอายุสินค้าคงเหลือ และทดสอบกับ

เอกสารทีเ่กีย่วข้องเพือ่พิจารณาว่าสนิค้าคงเหลอืและสนิค้ายดึคืนมกีาร

จัดประเภทในแต่ละช่วงอายุอย่างเหมาะสมหรือไม่

• พจิารณาความน่าเชือ่ถอืของการพจิารณามลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัของ

สินค้าคงเหลือและสินค้ายึดคืนจากข้อมูลในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน

และแผนการขาย เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ใช้

ในปีปัจจุบัน

• พจิารณาความเพยีงพอของการเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน
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ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอ่ืนตามที่ระบุข้าง

ต้นเมื่อจัดทำาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจาก

การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญั ข้าพเจ้าต้องสือ่สารเรือ่งดงั

กล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและขอให้ทำาการแก้ไข

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
ผูบ้ริหารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการ

ดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลัก

ฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อนัเป็นสาระสำาคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาดเนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุ

ภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร 
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสำาหรบัการดำาเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รับ 

สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีมี่สาระสำาคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัสำาคญัต่อความสามารถ

ของกลุม่บริษทัและบรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสำาคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้

ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการท่ีเกีย่วข้อง หรือ

ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท

และบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการนำาเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกับข้อมลูทางการเงินของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่

บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้

สือ่สารกับผูม้หีน้าที่ในการกำากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตุผลท่ีบคุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบ

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ

เงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชเีว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าว

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำารงค์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

(หน่วย : บ�ท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  552,103,972  289,263,844  358,195,264  155,324,119 

เงินลงทุนชั่วคราว 7  318,664,178  -  318,664,178  - 

ลูกหนี้การค้า 5, 8  3,986,944  12,734,324  412,821,674  131,574,507 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำาหนด

 ชำาระภายในหนึ่งปี 9  1,188,230,499  1,116,083,851  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์

 ที่ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 10  299,766,674  206,533,079  -  - 

ลูกหนี้อื่น 5, 11  214,275,124  253,250,712  176,986,756  198,371,419 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5  -  -  2,608,688,656  2,895,543,965 

สินค้าคงเหลือ 12  686,240,968  640,447,633  681,935,837  634,520,276 

รายได้ค้างรับ 5  12,425,440  7,639,045  48,202,136  49,633,117 

สินทรัพย์รอการขาย  3,418,000  3,174,000  -  - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,279,111,799  2,529,126,488  4,605,494,501  4,064,967,403 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 9  1,072,185,763  1,169,539,571  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์ 10  967,658,249  802,175,977  -  - 

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

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

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15  425,772,172  429,808,182  418,093,799  415,480,290 

ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า  5,649,270  7,270,252  5,649,270  7,270,252 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16  50,090,907  54,874,751  46,145,213  49,987,940 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29  90,018,697  83,866,590  241,616  2,618,304 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  14,081,687  13,876,134  13,068,062  13,106,428 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,627,456,745  2,563,411,457  1,942,188,360  1,947,453,614 

รวมสินทรัพย์  5,906,568,544  5,092,537,945  6,547,682,861  6,012,421,017 
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

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

(หน่วย : บ�ท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จากสถาบันการเงิน 17  -  364,002,633  -  309,000,000 

เจ้าหนี้การค้า 5, 18  269,416,477  348,067,815  341,238,944  379,729,102 

เจ้าหนี้อื่น 5, 19  214,244,607  189,133,554  231,988,699  275,541,116 

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 17  400,000,000  800,000,000  400,000,000  800,000,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น 17  -  287,022,739  -  287,022,739 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  425,584  28,110,268  -  28,110,268 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  -  5,000,000  -  5,000,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  884,086,668  2,021,337,009  973,227,643  2,084,403,225 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 17  2,450,000,000  1,350,000,000  2,450,000,000  1,350,000,000 

ประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน 20  175,577,049  139,170,130  151,758,046  118,473,015 

เงินประกันพนักงาน  4,951,042  1,713,675  3,304,264  - 

กองทุนเงินสะสมพนักงาน 21  48,412,773  56,553,242  47,801,313  55,921,298 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  2,678,940,864  1,547,437,047  2,652,863,623  1,524,394,313 

รวมหนี้สิน  3,563,027,532  3,568,774,056  3,626,091,266  3,608,797,538 
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

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

(หน่วย : บ�ท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

 ทุนจดทะเบียน

 หุ้นสามัญ 702,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อ
หุ้น

 (2561 : หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่า 1 
บาทต่อหุ้น)  702,000,000  270,000,000  702,000,000  270,000,000 

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

 หุ้นสามัญ 401,505,235 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อ
หุ้น

 (2561 : หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่า 1 
บาทต่อหุ้น)  401,505,235  270,000,000  401,505,235  270,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22  735,023,364  225,000,000  735,023,364  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  950,419,592  781,296,601  554,352,581  687,038,597 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 15, 24  229,592,821  220,467,288  229,592,821  220,467,288 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,343,541,012 1,523,763,889 2,921,591,595 2,403,623,479

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,906,568,544 5,092,537,945 6,547,682,861 6,012,421,017
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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

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้จากการขาย 5  1,529,385,198  1,876,283,079  1,273,282,855  1,881,678,933 

ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม  753,399,585  647,355,851  -  - 

รายได้จากการให้บริการ 5  77,679,509  98,728,157  66,003,169  80,817,700 

รายได้ค่าบริหารจัดการ 5  -  -  66,203,293  52,846,889 

รายได้อื่น 5  249,903,165  265,657,026  178,590,204  198,300,821 

รวมรายได้  2,610,367,457  2,888,024,113  1,584,079,521  2,213,644,343 

ค่าใช้จ่าย 5

ต้นทุนขาย 12, 27  819,149,608  1,133,466,769  837,745,373  1,147,563,784 

ต้นทุนการให้บริการ 27  65,099,974  85,756,740  28,844,733  46,620,679 

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย 27  647,167,815  740,207,583  468,150,474  526,362,517 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27  351,211,975  424,289,082  210,721,753  242,255,149 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  409,124,248  446,218,258  14,101,861  14,507,913 

ต้นทุนทางการเงิน 28  163,209,904  107,447,549  162,817,190  107,112,003 

รวมค่าใช้จ่าย  2,454,963,524  2,937,385,981  1,722,381,384  2,084,422,045 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  155,403,933  (49,361,868)  (138,301,863)  129,222,298 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 29  (10,490,662)  31,404,722  (2,387,451)  45,540,488 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  165,894,595  (80,766,590)  (135,914,412)  83,681,810 
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : บ�ท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2562 2561 2562 2561

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 7  2,191,959  -  2,191,959  - 

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

 ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 29  (438,392)  -  (438,392)  - 

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  1,753,567  -  1,753,567  - 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

 ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 15  13,250,452  -  13,250,452  - 

ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าใหม่

 ของผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้ 20  -  33,559,826  -  30,826,974 

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่  

 ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 29  (2,650,090)  (6,711,965)  (2,650,090)  (6,165,395)

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

 ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  10,600,362  26,847,861  10,600,362  24,661,579 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้  12,353,929  26,847,861  12,353,929  24,661,579 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี 178,248,524 (53,918,729) (123,560,483) 108,343,389

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30  0.46  (0.30)  (0.38)  0.31 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 30  0.46  (0.30)  (0.38)  0.31 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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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�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

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

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 29  -  -  -  26,847,861  -  26,847,861 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�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 
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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 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร

เงินลงทุน
เผื่อข�ย

ส่วนเกินทุน
จ�กก�รตีร�ค�

สินทรัพย์

รวมองค์
ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 270,000,000 225,000,000 27,000,000 781,296,601  - 220,467,288 220,467,288 1,523,763,889 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเงินทุนที่ได้รับ 
จากผู้ถือหุ้น

 เพิ่มหุ้นสามัญ 22 131,505,235 510,023,364  -  -  -  -  - 641,528,599 

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ 
ที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วน
ของผู้ถือหุ้น 131,505,235 510,023,364  -  -  -  -  - 641,528,599 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปี

 กำาไรสำาหรับปี  -  -  - 165,894,595  -  -  - 165,894,595 

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 29  -  -  -  -  1,753,567  10,600,362  12,353,929  12,353,929 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปี  - -  - 165,894,595 1,753,567 10,600,362 12,353,929 178,248,524 

โอนไปกำาไรสะสม 15  -  -  -  3,228,396  -  (3,228,396)  (3,228,396)  - 

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 401,505,235 735,023,364  27,000,000 950,419,592  1,753,567 227,839,254 229,592,821 2,343,541,012 
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

(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 29  -  -  -  - 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

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

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำ�รอง
ต�มกฏหม�ย ยังไม่ได้จัดสรร

เงินลงทุน
เผื่อข�ย

ส่วนเกินทุน
จ�กก�รตีร�ค�

สินทรัพย์

รวมองค์
ประกอบอื่นของ

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
1 มกราคม 2562  270,000,000  225,000,000  974,117,594  27,000,000  687,038,597  -  220,467,288  220,467,288 2,403,623,479 

รายการกับผู้ถือหุ้น
ที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเงินทุนที่ได้
รับจากผู้ถือหุ้น

 เพิ่มหุ้นสามัญ 22  131,505,235  510,023,364  -  -  -  -  -  -  641,528,599 

รวมรายการกับผู้เป็น
เจ้าของ 
ที่บันทึกโดยตรงเข้า
ส่วนของผู้ถือหุ้น  131,505,235  510,023,364  -  -  -  -  -  -  641,528,599 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปี

 กำาไรสำาหรับปี  -  -  -  - (135,914,412)  -  -  - (135,914,412)

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 29  -  -  -  -  -  1,753,567  10,600,362  12,353,929  12,353,929 

รวมก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  -  - (135,914,412)  1,753,567  10,600,362  12,353,929 (123,560,483)

โอนไปกำาไรสะสม 15  -  -  -  -  3,228,396  -  (3,228,396)  (3,228,396)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562  401,505,235  735,023,364  974,117,594  27,000,000  554,352,581  1,753,567  227,839,254  229,592,821 2,921,591,595 
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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

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  165,894,595  (80,766,590)  (135,914,412)  83,681,810 

ปรับรายการที่กระทบกำาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  (10,490,662)  31,404,722  (2,387,451)  45,540,488 

ต้นทุนทางการเงิน  163,209,904  107,447,549  162,817,190  107,112,003 

ค่าเสื่อมราคา  24,009,933  26,188,272  16,686,086  17,984,878 

ค่าตัดจำาหน่าย  15,843,787  21,165,890  15,168,670  21,165,890 

ประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน  44,136,189  17,999,413  39,632,809  15,580,291 

สำารองกองทุนเงินสะสมพนักงาน (กลับรายการ)  2,050,977  (12,878,089)  1,845,801  (11,830,740)

กำาไรจากการขายเงินลงทุน  (6,472,219)  -  (6,472,219)  - 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  409,124,248  446,218,258  14,101,861  14,507,913 

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า  (24,796,540)  11,863,195  (25,183,449)  8,823,646 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (131,264)  -  (131,264)  - 

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (2,592,465)  613,406  (2,907,017)  (9,128)

ขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า  49,260,972  95,226,837  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  (1,119,735)  (3,063,159)  (138,873,347)  (84,214,807)

 827,927,720  661,419,704  (61,616,742)  218,342,244 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

ลูกหนี้การค้า  1,078,643  (948,919)  (288,915,905)  134,577,885 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  (422,023,730)  (904,787,707)  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำานำาทะเบียนรถยนต์  (256,292,817)  (807,670,670)  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  -  4,123,139  -  - 

ลูกหนี้อื่น  39,056,937  (118,519,703)  14,952,665  (93,664,934)

รายได้ค้างรับ  (4,786,395)  48,040,472  1,430,981  5,194,002 

สินค้าคงเหลือ  (20,996,795)  (340,600,069)  (22,232,113)  (339,566,637)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (244,000)  -  -  - 

ค่าเช่าร้านค้าจ่ายล่วงหน้า  (3,460,376)  (9,309,700)  (3,460,376)  (9,309,700)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (205,553)  1,610,073  38,366  (235,913)

เจ้าหนี้การค้า  (78,651,338)  213,163,997  (38,490,158)  242,873,195 

เจ้าหนี้อื่น  15,088,630  (64,929,462)  (53,574,840)  31,553,092 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (5,000,000)  2,000,000  (5,000,000)  2,000,000 

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน  (7,729,270)  (5,840,007)  (6,347,778)  (4,592,991)
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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

2562 2561 2562 2561

เงินประกันพนักงาน  3,237,367  (1,092,569)  3,304,264  (1,175,482)

จ่ายกองทุนเงินสะสมพนักงาน  (10,191,447)  (12,234,377)  (9,965,786)  (12,218,519)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำาเนินงาน  76,807,576 (1,335,575,798)  (469,877,422)  173,776,242 

จ่ายภาษีเงินได้  (33,202,165)  (7,782,669)  (26,435,735)  (1,629,527)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  43,605,411 (1,343,358,467)  (496,313,157)  172,146,715 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ  1,119,735  3,063,159  138,873,347  84,214,807 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  1,740,000,000  -  1,740,000,000  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (2,050,000,000)  - (2,050,000,000)  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์  (6,080,872)  (17,193,608)  (6,145,420)  (5,973,165)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  3,238,708  218,692  3,134,573  29,159 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)  -  5,000,000  286,855,309 (1,545,543,965)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,358,600) (44,057,737) (6,244,600)  (43,404,737)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (318,081,029)  (52,969,494)  106,473,209 (1,510,677,901)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ต้นทุนทางการเงินจ่าย  (153,187,481)  (106,388,295)  (152,794,767)  (106,058,824)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 17  (364,002,633)  277,853,192  (309,000,000)  222,851,676 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 17  (287,022,739)  287,022,739  (287,022,739)  287,022,739 

เงินสดจ่ายชำาระคืนหุ้นกู้ 17  (800,000,000)  -  (800,000,000)  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 17  1,500,000,000  950,000,000  1,500,000,000  950,000,000 

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 22  641,528,599  -  641,528,599  - 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  537,315,746  1,408,487,636  592,711,093  1,353,815,591 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  262,840,128  12,159,675  202,871,145  15,284,405 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  289,263,844  277,104,169  155,324,119  140,039,714 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6  552,103,972  289,263,844  358,195,264  155,324,119 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 เงินลงทุนชัว่คราว 

8 ลูกหน้ีการคา้ 

9 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  

10 ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์

11 ลูกหน้ีอ่ืน  

12 สินคา้คงเหลือ  

13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

18 เจา้หน้ีการคา้ 

19 เจา้หน้ีอ่ืน 

20 ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

21 กองทุนเงินสะสมพนกังาน 

22 ทุนเรือนหุน้ 

23 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

24 สาํรอง 

25 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

26 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

27 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

28 ตน้ทุนทางการเงิน 

29 ภาษีเงินได ้

30 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 เคร่ืองมือทางการเงิน 

32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

33 หน้ีสินท่ีอาจะเกิดขึ้น 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดน้าํมาปฏิบติั 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2527 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้ งอยู่ เลขท่ี 72  

อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30.26) (2561: ร้อยละ 24.99) 

เป็นนิติบุคคลจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายและให้เช่าซ้ือสินคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิง

พาณิชย  ์โทรศพัท์มือถือ การให้เช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้เช่าซ้ือรถยนต์ เงินให้กู้ยืมจาํนําทะเบียนรถยนต์ การ

ให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การให้บริการติดตามทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึง 

การเป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

และ 13 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1  มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เวน้แต่การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก

สัญญาท่ีทาํกับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินได้

เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน

งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 34 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   

  

งบการเงินน้ีจดัทาํเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้น

จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน

อยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชวิ้จารณญาณ   
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดต่อ

จาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 3 (ท) และ 25 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้  

• การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึก                                        

รายการแยกจากกนัไดห้รือไม่ 

• การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้       

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

• ค่านายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการค้าท่ีกลุ่มบริษัททํารายการนั้ นมี

ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ   

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง

อย่างมีนยัสําคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 8 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 

หมายเหตุขอ้ 9 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

หมายเหตุขอ้ 10 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์

หมายเหตุขอ้ 11 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 

หมายเหตุขอ้ 12 การวดัมูลค่าค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพและเสียหายของสินคา้คงเหลือ 

หมายเหตุขอ้ 20 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ก่ียวกับขอ้

สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 29 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนาํผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

(“TFRS 15”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กาํหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจาํนวนเงิน 

และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้ เพื่อนาํมาใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง

ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บท่ีไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดง

สุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ

การควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญั

ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความสาํเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้ นหรือมีความ 

ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น 

 

รายละเอียดและจาํนวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 

เงินท่ีจ่ายให้กับลูกค้า 

 

บริษทัจ่ายเงินอุดหนุนค่าดอกเบ้ียให้ลูกคา้ (บริษทัย่อย) ตาม TAS 18 บริษทั รับรู้จาํนวนเงินดงักล่าวเป็นตน้ทุนใน

การจดัจาํหน่าย ตาม TFRS 15 กาํหนดให้บริษทั ตอ้งพิจารณาว่าบริษทัไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ (บริษทั

ย่อย) หรือไม่ หากไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ (บริษทัย่อย) บริษทับนัทึกการจ่ายชาํระดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย

เม่ือได้รับประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักัน หากบริษทัไม่ได้รับสินคา้หรือบริการจากลูกค้า 

(บริษทัย่อย) บริษทัจะรับรู้การจ่ายชาํระดงักล่าวเป็นส่วนหักจากรายได ้ทั้งน้ี หากจาํนวนเงินท่ีจ่ายมีมูลค่าสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหักจากรายไดซ่ึ้งส่งผลให้รายไดแ้ละ

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายลดลง  
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ตารางต่อไปน้ีสรุปผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรก 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2562 

 

 

จาํนวนเงินท่ี 

รายงาน  

 

 

รายการ

ปรับปรุง  

จาํนวนเงิน

หากไม่ไดถื้อ

ปฏิบติัตาม 

TFRS 15 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขาย 1,273,283  249,942  1,523,225 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  468,150  249,942  718,092 

 

TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชีของรายไดป้ระเภทอ่ืนของกลุ่มบริษทั (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 25) นอกจากน้ี การถือปฏิบติัตาม TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  

นบัแต่วนัท่ีมีการควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ี

เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน

หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นและลูกหน้ีอดีตพนักงาน 

 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา  

 

ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และ

การคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  

 

(จ)     ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงดว้ยมูลค่าแรกเร่ิมตามสัญญาเช่าซ้ือ หักดว้ยเงินรับจากค่างวดผ่อนชาํระ ดอกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีค้างชําระ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับรอการรับรู้) และหลักประกัน ซ่ึง

หลกัประกนัสินคา้ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ คาํนวณมูลค่าประมาณร้อยละ 50 ถึง 100 

ของราคาเงินสดของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีทาํสัญญา สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจาํนาํทะเบียนรถยนต์ท่ีคา้งชาํระ

มากกว่า 3 เดือนจะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ มีดงัน้ี   

 

  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

และอ่ืนๆ 

 

รถยนต ์

  (ร้อยละ) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1 1 

คา้งชาํระ   

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5 2 

3 - 6 เดือน 25 100 

6 - 9 เดือน 35 100 

9 - 12 เดือน 75   100 

มากกวา่ 12 เดือน 100 100 
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วิธีการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษัทแตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ี

กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค 

(Consumer Finance) วิธีปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวกาํหนดให้กลุ่มบริษัทตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวน

สาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวดขึ้นไปโดยไม่นาํหลกัประกนัมาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณา

การตั้งค่าเผื่อทัว่ไปสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระน้อยกวา่ 3 งวด อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนัซ่ึงจะครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั 

 

 (ฉ)    ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแสดงยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีคา้ง

ชาํระ (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) โดยพิจารณาหลกัประกนัเฉพาะลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ ลูกหน้ีท่ีคา้ง

ชาํระมากกว่า 3 เดือนจะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ มีดงัน้ี 

 

  (ร้อยละ) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1 

คา้งชาํระ  

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2 

มากกวา่ 3 เดือน 100 

 

วิธีการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนตแ์ละลูกหน้ีเงินให้กูย้มืระยะสั้นของ

กลุ่มบริษทัแตกต่างไปจากวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ฯ เร่ืองการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับธุรกิจสินเช่ือเพ่ืออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวกาํหนดให้กลุ่ม

บริษัทตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนสําหรับลูกหน้ีท่ีค้างชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้ นไปโดยไม่นํา

หลกัประกนัมาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณาการตั้งค่าเผื่อทัว่ไปสําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระน้อยกว่า 3 งวด 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนัซ่ึงจะ

ครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั  
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(ช)     สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือรวมสินคา้ยดึคืนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

สินคา้ยดึคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยดึคืนจากลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระ 

 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ และตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่

ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย  

 

(ซ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  

 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ

กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม 

และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็น   

ตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคย

บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน 

 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ฌ)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินและ

อาคารท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงกาํหนดจากเกณฑ์การใชง้านของสินทรัพย์

ท่ีมีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณจากมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่า

เผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงาน

ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี

ราคาใหม่ จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หัก

ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ

ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 

 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มขึ้นจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ

รับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา

ใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ส่วนเกินจากการตีราคา

ทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่กับค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับเพิ่มบญัชีกาํไรสะสม  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตี

ราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยงักาํไร

สะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี  

 

อาคาร  50 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์  5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 

  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบ

ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ญ) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายสุัญญาเช่า 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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ค่าตัดจาํหน่าย  

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจคือ 5 - 10 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฏ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 

สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  

และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ

ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ฐ)       สินทรัพย์รอการขาย 

 

สินทรัพยร์อการขายซ่ึงประกอบดว้ยยานพาหนะและเคร่ืองจักรจะแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น เม่ือสินทรัพยร์อการขายเกิดการดอ้ยค่า

ทางกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายทั้งหมด 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยร์อการขาย โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ฑ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการบนัทึก

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ

ครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฒ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส

เงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ

อนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้

ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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กองทุนเงินสะสมพนักงาน 

 

กองทุนเงินสะสมพนักงานคาํนวณโดยการหักจากรายได้ค่านายหน้าท่ีพนักงานได้รับในอัตราท่ีกาํหนดไว้ใน

ระเบียบกองทุนเงินสะสมพนกังาน รวมทั้งเงินสมทบของบริษทัเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีหักจากพนกังานดงักล่าว ภาระ

หน้ีสินน้ีจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบตามเง่ือนไขของกองทุน      

(ดูหมายเหตุ 21) 

 

(ด) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 

 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้แก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจาก

ประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหาย

ดงักล่าว 

 

(ต) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญอย่าง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้

ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั

ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ นนอกเหนือจาก 

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 

(ถ)      สํารองจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 

สํารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เกิดขึ้นจากการรวมกิจการหรือธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัของบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดสุ้ทธิ ณ 

วนัท่ีรวมธุรกิจ บริษทัรับรู้ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะไม่

จาํหน่ายและจะคงอยู ่จนกระทัง่กิจการหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกขายหรือจาํหน่ายออกไป 

 

(ท)     รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 

นโยบายบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 

 

รายไดท่ี้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้

และส่วนลดตามปริมาณ  
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รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ สําหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน

ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย

ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 

รายไดจ้ากการให้บริการประกอบดว้ย รายไดค้่าตอบแทนจากการฝากขาย ส่วนแบ่งรายไดแ้ละอ่ืน ๆ รายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 

 

สําหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนักลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หาก

สินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกันไดแ้ละลูกคา้

ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือมีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่าง

กนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุ

ไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั สําหรับรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 3 

 

นโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

รายไดจ้ากการขายประกอบดว้ยการขายเงินสด การขายเช่ือและการขายตามสัญญาเช่าซ้ือ รายไดรั้บรู้ในงบกาํไร

ขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะ

ไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญั

ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้และ

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  

 

รายไดจ้ากการให้บริการประกอบดว้ย รายไดค้่าตอบแทนจากการฝากขาย ส่วนแบ่งรายไดแ้ละอ่ืน ๆ รายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
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(ธ) รายได้ตามสัญญาเช่าซ้ือและดอกเบ้ียจากการให้กู้ยืมเงิน 

 

การขายตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นการขายภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงหน้ีสินจากการผ่อนชาํระคํ้าประกนัโดยสินคา้ท่ีขาย 

รายไดจ้ากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือประกอบดว้ยราคาขายเงินสดและดอกเบ้ีย รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือมี

การเซ็นสัญญาและบริษทัไดรั้บชาํระเงินงวดแรกแลว้ ส่วนดอกเบ้ียบนัทึกเป็นดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือและรับรู้

เป็นรายไดต้ามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือ ในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 

 

ดอกเบีย้รับจากลูกหนีเ้งินกู้ยืม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ตามเกณฑ์คง

คา้งโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา 

 

กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื ในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 

 

(น) รายได้จากการลงทุน 

 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(บ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น 

 

(ป) สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   

 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี

เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ

เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 

(ผ)     ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน

การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ

ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทั 

เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการ

ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ

อาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่  การ

เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะ

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ

ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ฝ) กําไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณ

โดยการหารกําไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออก

จาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน

ของผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหลาย 
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(พ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ

กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่ม

บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจ

ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

  

(ฟ)     รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล 

 

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง/

สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ไทย เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้น ร า ย ใ ห ญ่  ถื อ หุ้น ร้ อ ย ล ะ  30.26                 

(2561 : ร้อยละ 24.99) ในบริษทัและมีกรรมการ

ร่วมกนั 

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 

125รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

43 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง/

สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 

จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เจ อินชวั

รันซ์ โบรกเกอร์ จาํกดั) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจพี ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ

กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร

หรือไม่) 
   

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  

ขายสินคา้ ราคาตลาด - ราคาเงินสด 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 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  ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ียบวกส่วนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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        รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 
(พันบาท) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        

รายไดจ้ากการขาย -  38  -  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  9  -  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4  4  4  4 

ค่าบริหารจดัการ 4,152  3,600  4,152  3,600 
        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  1,128,456  1,611,683 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  66,203  52,846 

ดอกเบ้ียรับ -  -  138,102  81,479 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี -  -  -  42,311 

ซ้ือสินคา้ -  -  139,580  118,831 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  50,702  46,008 
        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 
       

รายไดจ้ากการขาย 510  192  461  87 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 19,108  10,906  19,108  10,906 

รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 3,209  3,742  3,209  3,742 

รายไดค้่านายหนา้ 2,352  30,646  -  - 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 147,949  67,729  89  21,373 

รายไดอ่ื้น 3,563  5,506  -  1,341 

ซ้ือสินคา้ 2,057  217,459  2,057  217,459 

ค่าบริการติดตามหน้ี 24,968  27,463  48  251 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,978  1,683  2,165  244 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

(พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 66,353  71,335  49,375  54,845 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,593  2,240  2,988  1,905 

รวม 69,946  73,575  52,363  56,750 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า   

บริษทัยอ่ย -  -  411,848  118,926 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 585  446  440  - 

รวม 585  446  412,288  118,926 

    

ลูกหน้ีอื่น         

บริษทัยอ่ย -  -  4,836  14,202 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  16,469  18,927  16,083  14,060 

รวม 16,469  18,927  20,919  28,262 

        

รายได้ค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  43,314  46,889 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,302  1,195  1,890  988 

รวม 2,302  1,195  45,204  47,877 
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 อัตราดอกเบีย้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน           

บริษทัยอ่ย 5.25 - 6.04  4.01 - 5.37 -  -  2,608,689  2,895,544 

รวม -  -  2,608,689  2,895,544 
           

 

 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    

2562          

บริษทัยอ่ย 5.25 - 6.04  2,895,544  943,391  (1,230,246)  2,608,689 

สุทธิ   2,895,544      2,608,689 

          

2561          

บริษทัยอ่ย 4.01 - 5.37  1,345,000  2,217,425  (666,881)  2,895,544 

สุทธิ   1,345,000      2,895,544 

          

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า   

บริษทัยอ่ย -  -  74,694  83,677 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  149  81,225  2  81,225 

รวม 149  81,225  74,696  164,902 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562    2561    2562    2561 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอื่น         

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 370  -  370  - 

บริษทัยอ่ย -  -  92,315  131,416 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,611  9,438  9  14 

รวม 1,981  9,438  92,694  131,430 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

สัญญาการโอนธุรกิจ 

 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาการโอนธุรกิจกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั โดยบริษทัตกลงท่ีจะ

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

ตกลงท่ีจะดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา บริษทับนัทึกสํารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัจาํนวน 974 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สัญญาที่ทําภายในกลุ่มบริษัท 

 

กลุ่มบริษทัทาํสัญญาหลายฉบบัภายในกลุ่มบริษทัซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี และสามารถต่ออายุ

อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า รายละเอียดค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขต่าง ๆ 

เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ขอบเขตการบริการและเช่าอาคารมีดงัน้ี 

1.1 ความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืนๆ

1.2 ความช่วยเหลือทางดา้นการใหบ้ริการ ซ่อมแซม บาํรุงรักษาสินคา้ใหม่และสินคา้ยดึคืน 

1.3 บริการการติดตามทวงถามหน้ี 

1.4 บริการดา้นการส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั 

1.5 ใหเ้งินอุดหนุนค่าดอกเบ้ีย 

1.6 เช่าอาคารและใหบ้ริการ 
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สัญญาที่ทําระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น 

 

สัญญาบริการ 
 

บริษัทได้ทาํสัญญาบริการกับบริษัท เจมาร์ท จาํกัด (มหาชน) เร่ืองขอใช้บริการความช่วยเหลือทางด้านการ

ดาํเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหารจดัการ และอ่ืนๆ ในการน้ีบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 

1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 

 

สัญญาบริการบริหารลูกหนีแ้ละติดตามหนี ้
 

บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) ใน

การขอใชบ้ริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ีตามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั จะมอบหมายให้โดยมี

การคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดย

อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
 

บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) ใน

การขอใชบ้ริการติดตามหน้ีกลบัเขา้ครอบครองทรัพยต์ามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั จะมอบหมาย

ใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ

โดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 

 

สัญญาฝากขายสินค้า 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาฝากขายสินคา้กบับริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ภายใตสั้ญญาดงักล่าว บริษทัตกลงท่ีจะขาย

สินคา้ฝากขายของบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการ

ฝากขายใหก้บับริษทัดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถ

ต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 

 

บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ทาํการโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษทั เจมาร์ท โมบาย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามขอ้ตกลงการฝากขายในสัญญาฝากขายสินคา้

ดงักล่าวดว้ย 
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สัญญาขอใช้พืน้ท่ีบริการ 

 

บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสัญญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) เพื่อติดตั้งและ

ให้บริการตู้เติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ี

กาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทั เอสจี 

เซอร์วิส พลสั จาํกดั ไม่ไดต่้อสัญญาดงักล่าวในปี 2561 

 

บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสัญญาขอใช้พื้นท่ีบริการกบับริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

ติดตั้งและให้บริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา 

สัญญาน้ีกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทั 

เอสจี เซอร์วิส พลสั จาํกดั ไม่ไดต่้อสัญญาดงักล่าวในปี 2561 

 

สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ ์โบรกเกอร์ จาํกดั เพื่อใหบ้ริการใน

ดา้นการรับชาํระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั ให้แก่ บริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จาํกดั เง่ือนไขและผลตอบแทน

เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี 

เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
 

สัญญาจ้างดาํเนินการจัดหาลูกค้า 
 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั บริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั เพื่อตกลงใหบ้ริการเป็นตวัแทน

เพื่อจัดหาลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคล และจัดทาํเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจัดส่งให้กับทางบริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั 

เง่ือนไขและผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ

โดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
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6         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 297  218  200  153 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 402,602  113,761  331,793  60,307 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 148,854  175,134  25,851  94,713 

เงินสดระหวา่งทาง - กระแสรายวนั/          

ออมทรัพย ์ 351  151 

 

351  151 

รวม 552,104  289,264  358,195  155,324 

 

7 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

 เงินลงทุนชัว่คราวท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 

ราคาทุน 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

 

ราคาทุน 

 มูลค่า 

ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว    

หลักทรัพย์เผ่ือขาย    

หน่วยลงทุน 316,472  318,664  -  - 

บวก ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,192 
 

- 
 

- 
 

- 

รวมหลักทรัพย์เผ่ือขาย 318,664  318,664  -  - 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว  

หลักทรัพย์เผ่ือขาย  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  - 

ซ้ือระหวา่งปี 2,050,000  - 

ขายระหวา่งปี (1,733,528)  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 2,192  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 318,664  - 

 

8 ลูกหนีก้ารค้า  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 585  446  412,288  118,926 

กิจการอ่ืน ๆ  14,129  15,156  10,789  15,517 

รวม  14,714  15,602  423,077  134,443 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (10,727)  (2,868)  (10,255)  (2,868) 

สุทธิ  3,987  12,734  412,822  131,575 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

      สาํหรับปี 7,859  1,613  7,387  1,613 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3,630  5,678  412,496  124,519 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 346  6,863  327  6,863 

3 - 6 เดือน 15  264  -  264 

6 - 9 เดือน 34  1,617  11  1,617 

9 - 12 เดือน 4,278  392  4,228  392 

มากกวา่ 12 เดือน 6,411  788  6,015  788 

 14,714  15,602  423,077  134,443 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (10,727)  (2,868)  (10,255)  (2,868) 

สุทธิ 3,987  12,734  412,822  131,575 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 

9 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ  
 

 งบการเงินรวม  

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกว่าหน่ึงปี  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  1,839,322  1,870,196  1,365,047  1,521,372  3,204,369  3,391,568 

หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ 

           รอการรับรู้       (582,480)  (599,931)  (277,835)  (334,077)  (860,315)  (934,008) 

 1,256,842  1,270,265  1,087,212  1,187,295  2,344,054  2,457,560 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (68,612)  (154,181)  (15,026)  (17,755)  (83,638)  (171,936) 

สุทธิ 1,188,230  1,116,084  1,072,186  1,169,540  2,260,416  2,285,624 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญรับคืน) สาํหรับปี 386,365  361,990 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดท้าํการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญเป็นจาํนวนเงิน 481.29 ลา้นบาท และ 

478.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2562 

 ลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือ-

สุทธิจากรายได้

ดอกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ี

สุทธิท่ีใชใ้น

การ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่า 

เผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 

 

 

ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ 

           (พันบาท)                                            (ร้อยละ)               (พนับาท)                                     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ(2)  1,318,115  326,187  1 3,262 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน(2)  444,576  196,236  5 9,812 

3 - 6 เดือน(2)  146,834  95,714  25 23,929 

6 - 9 เดือน(2)  184,370  125,486  35 43,920 

9 - 12 เดือน(2)  2,053  2,047  75 1,535 

มากกว่า 12 เดือน(2)  432  425  100 425 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติม(3)  666 

รวม  2,096,380  746,095   83,549    
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 

 

 

 

 

31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือ-

สุทธิจากรายได้

ดอกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ี

สุทธิท่ีใชใ้น

การ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่า 

เผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 

 

 

ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ 

           (พันบาท)                                            (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     

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

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า 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 

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

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติม(3)  15,907 

รวม  2,205,906  855,799   166,980 

 
      (1)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

         (2)    รวมลูกหน้ีท่ีมีการตกลงกบักลุ่มบริษทัเพื่อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี ทั้งกรณีมีการทาํสัญญาเช่าซ้ือใหม่หรือ 

ยงัใชส้ัญญาเช่าซ้ือเดิม โดยมีการเร่ิมตน้นบัการคา้งชาํระคา่งวดใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี                               
         (3)    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติมของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษัท                                          

เพื่อการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี กลุ่มบริษทัจึง

ตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยู่เดิมเป็นสําคญั และกลุ่ม

บริษทัอยูร่ะหวา่งติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว และพิจารณาความต่อเน่ืองของ

การชาํระค่างวดของลูกหน้ี 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

55 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 

 

 

31 ธันวาคม 2562 

 ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือ-สุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี

ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่า 

เผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ 

                                (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  195,335  504  1 5 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน  52,280  1,253  2 25 

มากกว่า 12 เดือน  59  59  100 59 

รวม  247,674  1,816   89 

 

  งบการเงินรวม 

 

 

 

31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือ-สุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี

ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่า 

เผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  195,966  1,478  1 15 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า 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 

     

      (4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี

ตอ้งจ่ายตามการผอ่นชาํระ แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

   มูลค่าปัจจุบนั    มูลค่าปัจจุบนั 

 ผลรวมของเงิน  ของจาํนวนเงิน  ผลรวมของเงิน  ของจาํนวนเงิน 

 ลงทุนขั้นตน้  ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี  ลงทุนขั้นตน้  ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี 

 ตามสัญญา  ตอ้งจ่ายตาม  ตามสัญญา  ตอ้งจ่ายตาม 

 เช่าซ้ือ  การผอ่นชาํระ  เช่าซ้ือ  การผอ่นชาํระ 

 (พันบาท) 

ภายในหน่ึงปี 1,839,322  1,256,842  1,870,196  1,270,265 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี   1,365,047  1,087,212  1,521,372  1,187,295 

 3,204,369  2,344,054  3,391,568  2,457,560 

หัก  รายไดด้อกเบ้ียรับรอการ

รับรู้ (860,315)    (934,008)   

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น                            

ตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 2,344,054    2,457,560   
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคมไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี  

 

งบการเงินรวม 

   2562  2561 

ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี

หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี

 ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี

หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้

ดอกเบ้ียรอการรับรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการชาํระหน้ี 

 

 

- 

  

 

- 

  

 

12,939 

  

 

13,140 

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

  

  งบการเงินรวม 

  2562  2561 

  (พันบาท) 

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี             20,102  124,900 

     
 

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีมียอดคงคา้งดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

  2562  2561 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี (5) 

  

1,687 

  

42,965 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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         (5)          ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติมของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 

0.67 ลา้นบาท (2561: 15.9 ล้านบาท) เพื่อการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการชาํระหน้ี กลุ่มบริษทัจึงตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี

ท่ีมีอยู่เดิมเป็นสําคญั และกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว  

และพิจารณาความต่อเน่ืองของการชาํระค่างวดของลูกหน้ี 
 

10 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ 

 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนท่ีครบกาํหนด 

ชาํระภายในหน่ึงปี  

ส่วนท่ีครบกาํหนด 

ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํ

ทะเบียนรถยนต ์ 295,618  204,261  968,064  803,885  1,263,682  1,008,146 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       4,358  3,600  -  -  4,358  3,600 

 299,976  207,861  968,064  803,885  1,268,040  1,011,746 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (209)  (1,328)  (405)  (1,709)  (614)  (3,037) 

สุทธิ 299,767  206,533  967,659  802,176  1,267,426  1,008,709 

 

งบการเงินรวม 

2562  2561 

(พันบาท) 

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสุทธิสาํหรับปี (1,029)  3,037 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

59 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี
 

งบการเงินรวม 

 

 

 

31 ธันวาคม 2562

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 

จาํนาํทะเบียน

รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ

ยอดลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใชใ้นการตั้งค่า

เผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ(1)

 

อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ

 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ

(พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)                                    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1,171,429  10,395  1  104 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 96,206  5,254  2  105 

มากกว่า 12 เดือน 405  405  100  405 

รวม   1,268,040  16,054    614 

 

งบการเงินรวม 

 

 

 

31 ธันวาคม 2561 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 

จาํนาํทะเบียน

รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใชใ้นการตั้งค่า

เผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ(1) 

  

อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ 

  

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ 

(พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)                                    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  943,915  11,261  1  113 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 65,033  6,292  2  126 

3 - 6 เดือน 1,605  1,605  100  1,605 

6 - 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)์ 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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11 ลูกหนีอ่ื้น  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 16,469  18,927  20,919  28,262 

อดีตพนกังาน  107,863  111,425  107,863  111,425 

กิจการอ่ืนๆ         

- ลูกหน้ีส่วนลดการคา้  75,037  64,326  75,037  64,326 

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  32,792  19,524  20,302  13,706 

- ตน้ทุนทางการเงินจ่ายล่วงหนา้  15,014  -  15,014  - 

- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ  11,808  21,835  11,808  21,835 

- รายไดส่้งเสริมการขายคา้งรับ  10,935  38,089  10,935  38,089 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1,005  24,272  208  1,288 

- อ่ืนๆ  52,992  65,014  23,717  29,601 

รวม  323,915  363,412  285,803  308,532 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอดีต

พนกังานและอ่ืนๆ 

  

(109,640) 

  

(110,161) 

  

(108,816) 

  

(110,161) 

สุทธิ  214,275  253,251  176,987  198,371 
 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปี 
 

7,539  12,895  6,715  12,895 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดลูกหน้ีอดีตพนักงานค้างนานของการนําส่งเงินจํานวน 107.86 ล้านบาท  

(2561: 111.43 ล้านบาท) และตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 97.08 ลา้นบาท (2561: 98.05 ล้านบาท) 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12       สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป  514,303  550,413  514,303  550,413 

สินคา้ยดึคืน 189,294  131,735  184,374  126,031 

อะไหล่สาํหรับการให้บริการ 2,811  3,264  -  - 

 706,408  685,412  698,677  676,444 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลง (20,167)  (44,964)  (16,741)  (41,924) 

สุทธิ  686,241  640,448  681,936  634,520 

  

 

 

 

 

 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก        

   เป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        

-  ตน้ทุนขาย 843,947  1,121,604  862,928  1,138,741 

-  (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า 

      สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   (24,797) 

 

11,863  (25,183) 

 

8,823 

สุทธิ 819,150  1,133,467  837,745  1,147,564 

144 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



บร
ิษัท

 ซ
ิงเ

กอ
ร์ป

ระ
เท

ศไ
ทย

 จ
ำ�ก

ัด 
(ม

ห�
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ย 

หม
าย
เห
ตุป

ระ
กอ
บง
บก
าร
เง
ิน

สำ�
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

�ค
ม 

25
62

บ
ริษ

ัท
 ซิ

งเ
กอ

ร์ป
ระ

เท
ศไ

ท
ย 

จํา
กดั

 (ม
ห

าช
น

) แ
ละ

บ
ริษ

ัท
ย่อ

ย 

ห
มา

ยเ
ห

ต ุป
ระ

กอ
บ

งบ
กา

รเ
งิน

  

สํา
ห

รับ
ปี

สิ้น
สุด

วัน
ที่

 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
2 

 

62
 

13
 

เงิ
น

ลง
ท

ุน
ใน

บ
ริษั

ท
ย่อ

ย 
 เงิ

น
ลง

ทุ
น

ใน
บ

ริษ
ทั

ย่อ
ย 

ณ
 ว

นั
ที่

 3
1 

ธนั
วา

คม
 มี

ดงั
นี้

 

 
งบ

กา
รเ

งิน
เฉ

พ
าะ

กิจ
กา

ร 

 

 

ลกั
ษ

ณ
ะธุ

รกิ
จ 

ป
ระ

เท
ศที่

ดาํ
เนิ

น
ธุร

กิจ
 

 

ส
ัดส่

วน
คว

าม
เป็

น
เจ

า้ข
อง

 

 
 

ทุ
น

ชาํ
ระ

แล
ว้ 

 
 

รา
คา

ทุ
น

 

 
 

 
25

62
 

 
25

61
 

 
25

62
 

 
25

61
 

 
25

62
 

 
25

61
 

 
 

 
(ร้
อย
ละ
) 

 
(พ
ัน
บ
าท
) 

บ
ริษ

ทั
 เอ

ส
จี 

แค
ป

ปิ
ตอ

ล 
จาํ

กดั
 

ให
เ้ช่

าซื้
อเ

ครื่
อง

ใช
ไ้ฟ

ฟ้
า 

สิ
น

คา้

เชิ
งพ

าณิ
ชย

 ์โ
ท

รศ
พั

ท
ม์ือ

ถือ
   

ให
เ้ช่

าซื้
อร

ถย
น

ต ์
เงิ

น
ให

กู้ย้
ืม

จาํ
น

าํท
ะเ

บี
ยน

รถ
ยน

ต ์
แล

ะอื่
น

ๆ 
 

   

ป
ระ

เท
ศไ

ท
ย 

99
.9

9 

 

   
99

.9
9 

 

1,
45

0,
00

0 
 1

,4
50

,0
00

 
 

1,
44

9,
99

7 

 

1,
44

9,
99

7 

บ
ริษ

ทั
 เอ

ส
จี 

เซ
อร์

วิส
พ

ลสั
 จ

าํก
ดั 

ให
บ้

ริก
าร

ซ่
อม

แซ
มแ

ละ
 

 
บ

าํรุ
งรั

กษ
าเ

ครื่
อง

ใช
ไ้ฟ

ฟ้
า 

   
ให

บ้
ริก

าร
ติด

ตา
มท

วง
ห

นี้
ขอ

ง

บ
ริษ

ทั
ที่

เกี่
ยว

ขอ้
งก

นั
 

   

ป
ระ

เท
ศไ

ท
ย 

99
.8

8 
 

99
.8

8 
 

5,
00

0 
 

5,
00

0 
 

4,
99

4 
 

4,
99

4 

บ
ริษ

ทั
 เอ

ส
จี 

โบ
รค

เก
อร์

 จ
าํก

ดั 
น

าย
ห

น
า้ข

าย
ป

ระ
กนั

ชีวิ
ต 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

แล
ะป

ระ
กนั

วิน
าศ

ภยั
 

ป
ระ

เท
ศไ

ท
ย 

99
.9

9 
 

99
.9

9 
 

4,
00

0 
 

4,
00

0 
 

3,
99

9 
 

3,
99

9 

รว
ม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
45

8,
99

0 
 

1,
45

8,
99

0 
 ใน

ปี
 2

56
2 

แล
ะ 

25
61

 บ
ริษ

ทั
ไม่

มีเ
งิน

ปั
น

ผล
รับ

จา
กบ

ริษ
ทั

ยอ่
ย 

145รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

63 

14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

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

รวม 2,000  2,000  -  - 

 

เงินฝากประจาํใชเ้ป็นหลกัประกนัขั้นตํ่าตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคา

เต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 233.18 ลา้นบาทและ 229.10 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2561: 227.21 ล้านบาทและ 225.53 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

ลาํดับช้ันมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสม

และมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 

ในปี 2562 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน

และอาคารดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารไดป้ระมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปล่ียนแทนใหม่หักดว้ยค่า

เส่ือมราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหักมูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของท่ีดินมีผลทาํให้

มูลค่าท่ีดินและอาคารเพิ่มขึ้นเป็นจาํนวน 314.59 ลา้นบาท และ 78.86 ลา้นบาทตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารจาํนวนสุทธิ 393.45 ลา้นบาท (2561: 384.10 

ล้านบาท) ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในเทคนิคการประเมิน

มูลค่ายติุธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยสําคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและ

อาคารแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่า ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสําคัญ 

ท่ีดิน 

-     ราคาตลาดรวมหกัมูลค่าของอาคาร  

 

อาคาร  

-     ราคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาของอาคาร 

 

• ราคาตลาด 

 

 

• ราคาเปล่ียนแทนใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์าํหรับปี 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม  220,467  223,654 

    

ตีราคาท่ีดิน 12,708  - 

ตีราคาอาคาร 542  - 

การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - การตีราคา (2,650)  - 

 10,600  - 

    

ค่าเส่ือมราคา (4,035)  (3,984) 

การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 807  797 

 (3,228)  (3,187) 

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 227,839  220,467 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

  งบการเงินรวม   

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 62,471  5,330  67,801 

เพิ่มขึ้น 42,483  1,575  44,058 

โอน 5,130  (5,130)  - 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 100,523  1,775  102,298 

เพิ่มขึ้น 2,744  3,615  6,359 

โอน 2,400  (2,400)  - 

จาํหน่าย (32,370)  (380)  (32,750) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 73,297  2,610  75,907 

      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 41,092  -  41,092 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,892  -  15,892 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 47,423  -  47,423 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 10,762  -  10,762 

จาํหน่าย (32,369)  -  (32,369) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 25,816  -  25,816 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 21,379  5,330  26,709 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 53,100  1,775  54,875 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 47,481  2,610  50,091 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์ระหวา่ง

ติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 61,292  1,110  62,402 

เพิ่มขึ้น 41,830  1,575  43,405 

โอน 1,290  (1,290)  - 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 94,851  1,395  96,246 

เพิ่มขึ้น 2,630  3,615  6,245 

โอน 2,400  (2,400)  - 

จาํหน่าย (32,370)  -  (32,370) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 67,511  2,610  70,121 

      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 40,612  -  40,612 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,207  -  15,207 

จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 46,258  -  46,258 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 10,088  -  10,088 

จาํหน่าย (32,370)  -  (32,370) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 23,976  -  23,976 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 20,680  1,110  21,790 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 48,593  1,395  49,988 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 43,535  2,610  46,145 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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17 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม

ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  364,003  364,003 

หุ้นกูท่ี้กาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี  -  400,000  400,000  -  800,000  800,000 

เงินกูร้ะยะส้ันอ่ืนๆ 

ตัว๋แลกเงินสุทธิ   -  -  -  -  287,023  287,023 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            

หุ้นกู ้ -  2,450,000  2,450,000  -  1,350,000  1,350,000 

รวมหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ -  2,850,000  2,850,000  -  2,801,026  2,801,026 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวียน            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม

ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  309,000  309,000 

หุ้นกูท่ี้กาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี  -  400,000  400,000  -  800,000  800,000 

หุ้นกูร้ะยะส้ันอ่ืนๆ 

   ตัว๋แลกเงินสุทธิ   -  -  -  -  287,023  287,023 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            

หุ้นกู ้ -  2,450,000  2,450,000  -  1,350,000  1,350,000 

รวมหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 

 -  2,850,000  2,850,000  -  2,746,023  2,746,023 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ต๋ัวแลกเงิน    

ตัว๋แลกเงิน -  300,000 

หัก ส่วนลดของตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจาํหน่าย -  (10,688) 

หัก ค่าใชจ่้ายในการออกตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจาํหน่าย -  (2,289) 

ต๋ัวแลกเงินสุทธิ -  287,023 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 6.75 ถึงร้อยละ 

6.88 ต่อปี (2561: ร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.20 ต่อปี)  

  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 466 ลา้นบาท 

(2561: 87 ล้านบาท)    

 

การออกหุ้นกู้โดยบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มี 

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

บริษทัออกหุ้นกูด้ังกล่าวในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และจะครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 หุ้นกู้น้ี

ชาํระคืนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูจ้าํนวนรวมทั้งส้ิน 

700 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวในวนัท่ี 

20 ตุลาคม 2560 และครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2562 หุ้นกูน้ี้ชาํระคืนเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 

2562 

2. หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 อายุ 3 ปีมูลค่า 400 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 

เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวในวนัท่ี 

20 ตุลาคม 2560 และครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563  
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มี 

หลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 950 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 

บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 และครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564  
 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 51 ไดมี้มติอนุมติัใหค้วามเห็นชอบสาํหรับการ

เตรียมออกหุน้กูส้าํหรับปี 2562 ภายใตจ้าํนวนวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทั

ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 1,500 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี หุ้นกูด้งักล่าวครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565  

   

18 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 149  81,225  74,696  164,902 

กิจการอ่ืน ๆ  269,267  266,843  266,543  214,827 

รวม  269,416  348,068  341,239  379,729 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

75 

19 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,981  9,438  92,694  131,430 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  20,204  -  -  - 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  30,074  22,928  23,702  16,783 

รายไดรั้บล่วงหนา้  23,374  31,232  23,374  31,232 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  22,278  12,256  22,278  12,256 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย         

    คา้งจ่าย  18,336  15,598  18,336  15,598 

ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และ         

    เคร่ืองหมายการคา้คา้งจ่าย  13,957  16,239  13,957  16,239 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  11,496  14,864  11,496  14,864 

อ่ืนๆ  72,545  66,579  26,152  37,139 

รวม  214,245  189,134  231,989  275,541 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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20 ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียง

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 139,170  160,571  118,473  137,781 

รับรู้ในกําไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 25,069  14,031  21,220  12,166 

ตน้ทุนบริการในอดีต 15,457  -  15,306  - 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,610  3,968  3,107  3,414 

 44,136  17,999  39,633  15,580 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

กาํไรจากการประมาณตามหลกั        

คณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  (19)  -  (18) 

- ขอ้สมมติทางการเงิน -  2,214  -  1,858 

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

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

อ่ืนๆ        

ผลประโยชน์จ่ายจากการโอนพนกังานไปยงั

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 

- 

  

- 

  

531 

ผลประโยชน์จ่าย (7,729)  (5,840)  (6,348)  (4,593) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 175,577  139,170  151,758  118,473 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

77 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูก

เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 

 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.50  ร้อยละ 2.50 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต     

     - พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือน ร้อยละ 5.0   ร้อยละ 5.0 

     - พนกังานท่ีไดรั้บค่านายหนา้ ตารางประมาณการคา่

นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 

เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 ตารางประมาณการคา่

นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 

เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 8 ปี 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 
 

 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (12,969)  (10,488)  14,909  12,055 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   14,014  11,334  (12,458)  (10,077) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (10,965)  (8,806)  12,584  10,106 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   11,772  9,454  (10,481)  (8,417) 

 

21 กองทุนเงินสะสมพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 56,553  81,666  55,921  79,971 

 ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป        

     - บริษทัและดอกเบ้ีย (7,684)  (8,803)  (7,468)  (8,796) 

     - พนกังาน (2,507)  (3,752)  (2,498)  (3,742) 

 ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น        

     - บริษทัและดอกเบ้ีย 1,526  2,006  1,458  1,925 

     - พนกังาน 525  691  388  651 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน        

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

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 48,413  56,553  47,801  55,921 

 

กองทุนเงินสะสมพนักงาน เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกลุ่มบริษทั กองทุนน้ีจดัตั้งเพื่อประโยชน์

ของพนักงานบนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุนดว้ยการหักจากรายไดท่ี้พนักงาน

ไดรั้บในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกองทุน เงินสะสมพนกังาน โดยกลุ่มบริษทัจะสมทบใหเ้ท่ากบัจาํนวนเงินท่ีหัก

จากพนกังานดงักล่าว ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีเป็นพนกังานท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอนเหมือนกบัพนกังานท่ีมีเงินเดือนจึงทาํ

ให้ไม่สามารถท่ีจะสมคัรเขา้ไปเป็นกลุ่มสมาชิกของกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัได ้

ดังนั้ นกองทุนจึงจัดตั้ งขึ้ นโดยความสมัครใจและบริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัท ซ่ึงกลุ่มบริษัทมีการกําหนด

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในเร่ืองการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนและผลประโยชน์ การจ่ายเงินสมทบขึ้นอยู่กบัจาํนวนปีท่ี

เป็นสมาชิก และอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกองทุนเงินสะสมพนกังาน 
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22 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

         

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  702,000  702,000  270,000  270,000 

         

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

- หุน้สามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

ออกหุน้ใหม่ 1 131,505  131,505  -  - 

ณ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามัญ 1 401,505  401,505  270,000  270,000 

 

 การออกหุ้นสามัญ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562  บริษทัไดรั้บชาํระเงินจาํนวน 643 ลา้นบาท จากการออกหุ้นสามญัและจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทุน 131,505,235 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยการให้สิทธ์ิซ้ือหุ้นใน

อตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 4 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.89 บาท ทาํให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั

เพิ่มขึ้นรวมเป็นจาํนวน 510 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายเพิ่มทุนจาํนวน 1.53 ลา้นบาท) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

บริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 อนุมติัใหบ้ริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 432 ลา้นบาท โดยออกหุ้น

สามัญจาํนวนไม่เกิน 432 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้งน้ีให้จัดสรรเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน          

216 ลา้นหุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และจดัสรรหุ้นสามญั 108 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (“SINGER-W1”) และจัดสรร       

หุ้นสามญัจาํนวนไม่เกิน 108 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (“SINGER-W2”) บริษทัไดจ้ดัสรรสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัหุ้นท่ีออกใหม่ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 หน่วย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่และทุนท่ีออกและชาํระแลว้ใหม่ดงักล่าวกบั

กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 

 

 

 

162 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

80 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้

น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

23 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

 

ขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

 

1) ใบสําคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 

 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ 

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 7 บาท/หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ 65,752,617 หุน้ 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2564 

 

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 

 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ 

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 14 บาท/หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ 65,752,617 หุน้ 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 เมษายน 2566 

 

163รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีผู ้มาใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญจากโครงการ  

SINGER-W1 และ SINGER-W2  

 

24 สํารอง 

 

สาํรองประกอบดว้ย 

 

การจัดสรรกําไรและ/หรือกําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

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

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 

 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ

เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินและอาคารท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือ

จาํหน่าย 

 

164 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ

การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

• ส่วนงาน 1 ขายสินคา้ 

• ส่วนงาน 2 ใหเ้ช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้มื  

• ส่วนงาน 3 ให้บริการและอ่ืนๆ 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงาน

การจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการ

ใช้กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการ

ดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคา

ระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

165รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 

   ให้เช่าซ้ือ  ให้บริการ     

 ขายสินค้า  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน          

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับ          

จากสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      43,907  2,235,835  3,043                  -  2,282,785 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน    1,229,376                  -                  -  (1,229,376)                  - 

รายไดอ้ื่น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 98,525  209,492  19,565                  -  327,582 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 212,271  55,404  49,097  (316,772)                  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 1,584,079  2,500,731  71,705  (1,546,148)  2,610,367 

          

ตน้ทุนทางการเงิน     162,817  138,480  15  (138,102)  163,210 

          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (138,302)  93,973  3,953        195,780  155,404 

          

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 6,547,683  3,996,709  60,270  (4,698,093)  5,906,569 

          

หนีสิ้นส่วนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,626,091  3,338,892  32,114  (3,434,069)  3,563,028 

 
 

166 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 

   ให้เช่าซ้ือ  ให้บริการ     

 ขายสินค้า  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน          

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับ          

จากสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 185,681  2,329,970  7,988  -  2,523,639 

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

รายไดอ้ื่น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 197,640  150,161  16,584  -  364,385 

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

รวมรายได้ตามส่วนงาน 2,213,644  2,514,647  105,697  (1,945,964)  2,888,024 

          

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

          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 129,222  (178,984)  1,177  (777)  (49,362) 

          

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 6,012,421  3,778,402  61,439  (4,759,724)  5,092,538 

          

หนีสิ้นส่วนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 3,608,798  3,222,779  37,120  (3,299,923)  3,568,774 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญั 

 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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26 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 282,897  278,287  138,080  187,630  

ค่านายหนา้ 257,806  332,853  203,368  210,655 

เงินสนบัสนุนการขาย 86,284  106,151  84,571  108,846  

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 44,136  17,999  39,633  15,580  

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 21,767  24,212  13,567  16,362 

อ่ืนๆ 6,576  27,255  5,449  19,782 

รวม 699,466  786,757  484,668  558,855 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุก

เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน

สํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน

โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 

งานระหวา่งทาํ 

 

795,035 

 

1,114,036 

  

811,514 

  

1,126,644 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 26 699,466  786,757  484,668  558,855 

ค่าพาหนะ  80,067  88,544  46,236  56,065 

ค่าเช่าจ่าย  60,345  61,219  51,512  56,759 

ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้  49,261  95,227  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสินคา้  38,283  35,399  21,458  20,086 

ค่าใชจ่้ายจดัการ  33,664  21,895  23,029  25,146 

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 15 24,009  26,189  16,685  17,985 

ค่าขนส่ง  20,247  27,722  20,239  27,722 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 10,762  15,892  10,088  15,207 

ส่วนลดการคา้  8,146  32,815  -  - 

ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  4,871  6,264  28,618  27,195 

หน้ีสูญไดรั้บคืน  (31,336)  (45,242)  (18,250)  (28,898) 

อ่ืนๆ  89,809  117,004  49,665  60,037 

รวมต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ  

ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร 

 

     

1,882,629 

 

      

2,383,721 

 

1,545,462 

 

1,962,803  
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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28 ต้นทุนทางการเงิน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงินกบั         

หุน้กู ้  135,634  97,617  135,634  97,617 

เงินกูย้มืจากธนาคารและเงิน 

  เบิกเกินบญัชี 

  

7,569 

  

4,314 

  

7,171 

  

3,981 

ตัว๋แลกเงิน  16,377  1,726  16,377  1,726 

อ่ืนๆ  3,630  3,791  3,635  3,788 

รวม  163,210  107,448  162,817  107,112 

 

29 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   2562  2561  2562  2561 

   (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          

สาํหรับงวดปัจจุบนั   -  35,518  -  34,159 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (1,251)  (353)  (1,675)  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           

การเปล่ียนแปลงของผลต่าง            

   ชัว่คราว   (9,240)  (3,760)  (712)  11,381 

รวม (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (10,491)  31,405  (2,387)  45,540 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 

 

ภาษีเงินได้ 

ก่อนภาษี

เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 7, 15)  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี

เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 20)  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้

 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

การตีราคาท่ีดิน และ

อาคาร 13,250  (2,650)  10,600  -  -  - 

การวดัมูลค่าเงินลงทุน

เผื่อขาย 2,192  (438)  1,754  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณการตามหลกั

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

รวม 15,442  (3,088)  12,354  33,560  (6,712)  26,848 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 

 

ภาษีเงินได้ 

ก่อนภาษี

เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 7, 15)  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี

เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 20)  

สุทธิจากภาษี

เงินได ้

 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

การตีราคาท่ีดิน และ

อาคาร 13,250  (2,650)  10,600  -  -  - 

การวดัมูลค่าเงินลงทุน

เผื่อขาย 2,192  (438)  1,754  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณการตามหลกั

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

รวม 15,442  (3,088)  12,354  30,826  (6,165)  24,661 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท)  (พันบาท) 

รวม 151,757  142,623  (61,738)  (58,756)  61,980  61,374  (61,738)  (58,756) 

การหกักลบรายการของภาษี  (61,738)  (58,756)  61,738  58,756  (61,738)  (58,756)  61,738  58,756 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีสุทธิ  

 

90,019 

  

83,867 

 

- 

 

- 

  

242 

  

2,618 

 

- 

  

- 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 1 

มกราคม 

 กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2562   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  47,322  (7,502)  -  39,820 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  8,993  (4,958)  -  4,035 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,111  9,005  -  35,116 

รายไดร้อรับรู้ -  38,908  -  38,908 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน  6,673  (989)  -  5,684 

ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  1,000  (1,000)  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร  134  -  (106)  28 

ยอดขาดทุนยกไป  52,390  (24,224)  -  28,166 

รวม  142,623  9,240  (106)  151,757 
         

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (58,756)  -  (2,544)  (61,300) 

เงินลงทุนเผื่อขาย  -  -  (438)  (438) 

รวม  (58,756)  -  (2,982)  (61,738) 

         

สุทธ ิ  83,867  9,240  (3,088)  90,019 

173รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 1 

มกราคม 

 กาํไรหรือ 

ขาดทุน  

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2561   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

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

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  6,620  2,373  -  8,993 

ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือ  18,704  (18,704)  -  - 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 

  

29,532 

  

3,291 

 

(6,712) 

  

26,111 

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

ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  600  400  -  1,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร  134  -  -  134 

ยอดขาดทุนยกไป  -  52,390  -  52,390 

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

         

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

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

สุทธิ  86,819  3,760  (6,712)  83,867 

 
 

174 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 1 

มกราคม 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2562   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  21,503  1,209  -  22,712 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  8,385  (5,037)  -  3,348 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน     

  

23,695 

  

6,657 

 

- 

  

30,352 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน  6,658  (1,117)  -  5,541 

ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  1,000  (1,000)  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร  133  -  (106)  27 

รวม  61,374  712  (106)  61,980 

         

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (58,756)  -  (2,544)  (61,300) 

เงินลงทุนเผื่อขาย  -  -  (438)  (438) 

รวม  (58,756)  -  (2,982)  (61,738) 

         

สุทธ ิ  2,618  712  (3,088)  242 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 1 

มกราคม 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2561   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

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

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  6,620  1,765  -  8,385 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน     

  

27,556 

  

2,304 

 

(6,165) 

  

23,695 

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

ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  600  400  -  1,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร  133  -  -  133 

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

         

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

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

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

         

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สาํรองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  58,447  77,929                   -                   - 

ยอดขาดทุนยกไป 28,759                   -  28,690                   - 

รวม 87,206  77,929  28,690                   - 

 

บริษทัมีขาดทุนทางภาษีปี 2562 จะส้ินอายุในปี 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย

เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจาก

ยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   
 

176 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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30       กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท/  พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 

กําไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั                 

ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐานและปรับลด) 165,895  (80,767)  (135,914)  83,682 

        

จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจําหน่ายแล้ว        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 270,000  270,000  270,000  270,000 

ผลกระทบจากหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้                  

    ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 91,153  -  91,153  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก  

 (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 

361,153 

  

270,000 

  

361,153 

  

270,000 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น 295  -  295  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก        

 (ปรับลด) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 361,448  270,000  361,448  270,000 

        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.46  (0.30)  (0.38)  0.31 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.46  (0.30)  (0.38)  0.31 

177รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

 

การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทักาํหนดวา่เป็นผลของกิจกรรมการดาํเนินงานหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่

มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากหุน้กู ้และเงินกูย้มืระยะสั้น (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 

 

178 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกาํหนดของการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจาํแนกไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562        

หน้ีสินทางการเงิน        

หุน้กู ้ 5.50 - 6.00  400,000  2,450,000  2,850,000 

        

2561        

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม        

      ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.49 - 5.50   364,003  -  364,003 

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

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ        

      กิจการอ่ืน 7.50 - 8.00  287,023  -  287,023 

รวม   1,451,026  1,350,000  2,801,026 
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.25 - 6.04  2,608,689  -  2,608,689 

        

หน้ีสินทางการเงิน        

หุน้กู ้ 5.50 - 6.00  400,000  2,450,000  2,850,000 

        

2561        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ี        

      เก่ียวขอ้งกนั 4.01 - 5.37  2,895,544  -  2,895,544 

        

หน้ีสินทางการเงิน        

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        

      ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.49 - 5.53  309,000  -  309,000 

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

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือ        

      กิจการอ่ืน 7.50 - 8.00  287,023  -  287,023 

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

 

180 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงท่ีไม่มีสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัและบริษัทตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด  ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํ

ทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดนโยบายและ

วิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น

สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก    

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานของลูกคา้จาํนวนมากและหลากหลาย ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคา

ตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม

ระยะสั้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    

เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

31.1  มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง

สมเหตุสมผล 

 

181รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

99 

  งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562     

เงินลงทุนชัว่คราว 318,664 318,664 - 318,664 
     

31 ธันวาคม 2561     

เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562     

เงินลงทุนชัว่คราว 318,664 318,664 - 318,664 
     

31 ธันวาคม 2561     

เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 1 สําหรับเงินลงทุนชัว่คราวท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย โดยอา้งอิงราคา

ตลาดจากราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน 

 

182 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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31.2 เคร่ืองมือทางการงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่าตาม

บญัชี 

 มูลคา่ 

ยติุธรรม 

 มูลค่าตาม

บญัชี 

 มูลค่า

ยติุธรรม 

   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562        

หุน้กู ้ 2,850,000  2,872,897  2,850,000  2,872,897 
        

31 ธันวาคม 2561        

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

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพยอ์า้งอิงจากราคาซ้ือขายท่ี

ประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี                

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

32 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        

ซอฟตแ์วร์ 860  4,475  290  3,905 

รวม 860  4,475  290  3,905 

 

183รายงานประจำาปี 2562



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า        

     ดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        

ภายใน 1 ปี 41,944  44,331  39,784  42,941 

หลงัจาก 1 - 5 ปี 23,542  42,018  21,639  39,846 

หลงัจาก 5 ปี 1,955  2,387  1,955  2,387 

รวม 67,441  88,736  63,378  85,174 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์

สาํนกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31  31  31  31 

 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 

 2562  2561       2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น        

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

 ตกลงกนัแลว้ 428,868  294,651  427,175  294,607 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 4,170  1,180  4,010  1,020 

รวม 433,038  295,831  431,185  295,627 

 

บริษัทมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือคํ้าประกันการซ้ือสินค้ากับบริษทัใน

ประเทศและการใช้บริการไปรษณียก์บัรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเม่ือจะทาํ

ธุรกรรมดว้ย 

 

184 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)



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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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สัญญาที่สําคัญ 

 

           สัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

 

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

สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซ่ึงสัญญาใหม่ชุดน้ีอา้งอิงสิทธิจากสัญญาให้ใชสิ้ทธิ

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

ค่าธรรมเนียมการใช้ช่ือการคา้เท่ากบั 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีให้กบั Singer Company Limited S.a.r.1 และการ

จ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ในจาํนวนร้อยละ 0.5 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญาให้กบั Singer Asia Limited 

สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะ

บอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 12 เดือน โดยให้มีผลเร่ิมนับการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป

สําหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้า และตั้ งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปสําหรับสัญญา

ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้ 

 

33 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีคดีความท่ีถูกยืน่ฟ้องดงัต่อไปน้ี 

 

คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบัตร 

 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัแห่งหน่ึง (โจทก)์ ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบัผูอ่ื้นอีก 3 ราย ในคดีร่วมกนั

ละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ของผูอ่ื้น ซ่ึงตามคาํฟ้องอา้งตนว่าเป็นเจา้ของสิทธิบตัรการประดิษฐ์  เก่ียวกบัอุปกรณ์

ช้ินหน่ึงท่ีอยู่ในผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจา้งจาํเลยท่ี 1 ทาํการผลิต ภายใตส้ัญญาซ้ือขายตูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั

และเรียกเงินค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 100 ลา้นบาท  

 

ตามสัญญาซ้ือขายตูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั บริษทัเป็นเพียงผูซ้ื้อจากจาํเลยท่ี 1 และตามขอ้สัญญาจาํเลยท่ี 1 

ได้ยืนยนัว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ได้รับอนุญาตหรือเป็นตวัแทนถูกต้องตามกฎหมายจาก

เจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรท่ีแทจ้ริงในสินคา้และอุปกรณ์ส่วนประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจาํเลยท่ี 1 จะ

เป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียวในความเสียหายใดๆ ต่อบริษทัหรือลูกคา้ของบริษทั หรือบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีการ

กล่าวอา้งวา่สินคา้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
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บริษทัไดม้อบหมายให้ทนายความดาํเนินการยืน่คาํให้การเพื่อต่อสู้คดีดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และ

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ศาลนัดช้ีสองสถานเพื่อกาํหนดประเด็นขอ้พิพาทแลว้ และศาลไดก้าํหนดนดัสืบพยาน

โจทกแ์ละจาํเลย 

 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ได้มีคาํพิพากษาคดีอาญา 

ระหว่างพนักงานอัยการโจทก์กับบริษัทซ่ึงเป็นจําเลยร่วมกับผู ้อ่ืนอีก 3 ราย โดยศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง  

อย่างไรก็ตาม โจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ซ่ึงศาลอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ภายในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563  

หากมีคาํตดัสินให้ยกฟ้องในคดีอาญาจะมีผลให้ยกฟ้องในคดีแพ่งดว้ย  ปัจจุบนัคดีแพ่งยงัอยู่ระหว่างจาํหน่ายคดี

ชัว่คราวเพื่อรอผลอนัถึงท่ีสุดในคดีอาญา ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี บริษทัจึง

ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้นํามาใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมี

สาระสําคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบงัคบัใชก้บั

งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึง

หลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผล

บงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี

ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 

(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือ

จนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนดโดยมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ

สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 

 ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับ

และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง TFRS 9 จะนาํมาใชแ้ทนนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั

ในปัจจุบนัท่ีรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 

 

(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

 TFRS 9 แนะนําวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงิน ในขณะท่ีปัจจุบนักลุ่มบริษทั ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการ

ชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดใหใ้ชวิ้จารณญาณ

ในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้นอยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกัเป็นเกณฑ ์
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(4) การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน 

 

  TFRS 9 แนะนาํวิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทาง

การเงินเป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และวิธีมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 

หน้ีสินทางการเงินจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนไดก็้ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

   

  ตาม TFRS 9 การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีจัดประเภทเป็นหน้ีสินทาง

การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนตอ้งแสดงรายการดงัน้ี  

- จาํนวนเงินของมูลค่ายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของ

หน้ีสินจะแสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 

- จาํนวนเงินของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงส่วนท่ีเหลือจะแสดงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง 

 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงผลกระทบกบั

กําไรสะสม หรือองค์ประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะไม่นํา

ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

 

การประเมินผลกระทบเบ้ืองต้นของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน ซ่ึงผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของ

บริษทัย่อย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อกาํไรสะสมลดลงประมาณ

ร้อยละ 24 สาํหรับงบการเงินรวม  

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้าํเสนอวิธีการบญัชีเดียวสําหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้ง

รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ

สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
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ปัจจุบนักลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

และรับรู้หน้ีสินในกรณีท่ีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16          

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตามท่ี

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 32 ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่ม

บริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 

การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง 

 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม

ยอ้นหลงั ดงันั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกบัยอดยกมาของกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะใช้ขอ้ยกเวน้เร่ืองการนาํคาํนิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ี

เปล่ียนแปลงมาตรฐาน โดยจะนาํ TFRS 16 มาถือปฏิบติักบัทุกสัญญาท่ีทาํขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 และเคย

ระบุเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

 

การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัได้

ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสินทรัพยร์วมประมาณร้อยละ 1 สําหรับงบการเงิน

รวม และร้อยละ 2 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และผลกระทบต่อหน้ีสินรวม ประมาณร้อยละ 1 สําหรับ            

งบการเงินรวม และร้อยละ 2 สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

189รายงานประจำาปี 2562



190 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) จัด “การประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52” ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 30 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานคณะกรรมการ 

เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นบริษัทกว่า 100 คนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

โดยมีมติเห็นชอบในทุกวาระการประชุม

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” (Opportunity Day) ประจำาปี 2562 ซึ่ง

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสมำ่าเสมอทุกปี เพื่อแถลงผลประกอบการ และชี้แจงถึงแผนการดำาเนินงานของบริษัทแก่ นักลงทุน 

ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สนใจทั่วไป และรวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง โดยในปี 2562 นี้ บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงผลประกอบการจำานวน 

2 ครั้ง คือ ผลประกอบการประจำาปี 2561 และ ไตรมาสที่ 2/2562 โดยได้แถลงร่วมกันกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเจมาร์ท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการ

ถ่ายทอดสดผ่านทาง webcast ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.singerthai.co.th

การประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
กิจกรรมบริษัท 

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
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การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ชั้น 

30 อาคาร กสท. โทรคมนาคม โดยทางคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมกันประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การจัดประชุมวิสามัญฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระท่ีสำาคัญได้แก่การเพ่ิมทุน กล่าวคือ บริษัทจะดำาเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทอีกจำานวน 432,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 702,000,000 บาท โดย

จัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ซ่ึงกำาหนดไว้ที ่5 หุน้เดิมสามารถซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทนุได้จำานวน 4 หุน้ใหม่ นอกจาก

นี้ยังมีการให้ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทท่ีจะจัดสรรควบคู่กับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

ออกใหม่ของบริษัทอีก 2 ชุด คือ SINGER-W1 และ SINGER-W2 ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในทุกวาระการประชุม

ในวันดังกล่าวบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจำาหน่ายสินค้าในราคาพิเศษบริเวณชั้น 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการคืนกำาไรให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า และผู้สนใจ

ทัว่ไปเช่นเดมิเหมอืนเช่นทกุปี และกข็ายดบิขายด ีเช่นเดมิ...แล้วเจอกนัใหม่กบัการประชมุสามัญประจำาปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ท่ี 52 ในเดือนเมษายนนีน้ะคะ 

ภายหลังวันจองซื้อและชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับบริษัทได้รับชำาระเงินจำานวน 643 

ล้านบาท จากการออกหุ้นสามัญและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 131,505,235 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้ทำาการเปล่ียนแปลงทุน

จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 702,000,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วเป็นเงิน 

401,505,235 บาท
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สืบสานประเพณีสงกรานต์ 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย บริษัท ซิงเกอร์

ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการสรงนำ้าและรดนำ้าขอพรผู้บริหาร 

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำานักงานใหญ่ โดยพนักงานและผู้บริหาร

ต่างมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ทำาให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความ

สนุกสนาน อบอุน่และมคีวามสขุต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนีกั้นอย่างชืน่มืน่ 

ประเพณีรดนำ้าดำาหัว เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้น

ปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา 

ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของ

ผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอ

พรเพ่ือความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่ม

ประเพณีสงกรานต์ 



หน้ากากซิงเกอร์ร่วมใจ
ต้านภัยไวรัสโควิท-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ต้องการการตระหนักรู้และเตรียมการรับมือ เพื่อช่วยไม่ให้สถานการณ์แย่ลง
เกินการควบคุมของทุกภาคส่วน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทยจำากัด (มหาชน) โดยการนำาของ นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
เล็งเห็นถึงการเตรียมดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “เย็บหน้ากากอนามัย” ขึ้นที่ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง 
บางรกั กรงุเทพฯ ระหว่างวันที ่ 9-31 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่นำาไปบรจิาคให้แก่โรงพยาบาล เป็นการช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนหน้ากาก
อนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการเฝ้าระวัง ตรวจรักษา และดูแลผู้ป่วยและ 
ผู้ที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันมีความจำาเป็นต้องใช้หน้ากากแต่เกิดสภาวะคลานแคลนขึ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พร้อมด้วยจักรเย็บ
ผ้าซงิเกอร์เอาไว้ และเปิดโอกาสให้ผูม้จีติอาสาสมคัรเข้าร่วมเย็บหน้ากาก โดยมทีมีงานครผููม้คีวามรูค้วามสามารถในการตดัเยบ็ คอยแนะนำาและดแูล
การตดัเยบ็ในข้ันตอนต่างๆ ให้กบัจติอาสาทกุท่านอย่างใกล้ชดิ ก่อนจะนำาหน้ากากทีเ่ยบ็สำาเรจ็แล้ว ไปซกัทำาความสะอาด ทำาการอบฆ่าเชือ้ และนำามา
บรรจ ุโดยควบคมุให้มคีวามสะอาดถกูสขุอนามยัในทกุขัน้ตอน เพือ่ให้มัน่ใจว่าบคุลากรหรอืผูท้ี่ได้รบัหน้ากากไปใช้จะได้รบัความสะอาดปลอดภยัและ
ไม่มเีชือ้โรคใดๆ ปนเป้ือนไปกบัหน้ากากทีผ่ลติ และได้มกีารส่งมอบให้กบัโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า โรงพยาบาลรามาธบิด ีโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลตำารวจ และโรงพยาบาลอืน่ๆอย่างเร่งด่วน ในการนีจ้ติอาสาหลายท่านได้ต่อยอดด้วยการกลบัไปหาเศษผ้าและตัดเยบ็หน้ากากให้แก่ตนเอง
และสมาชกิในครอบครวั รวมถงึแจกจ่ายไปยงับคุคลอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการป้องกนัตนเองจากไวรสัดงักล่าว นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้รบัความอนเุคราะห์
จากบริษทัห้างร้านหลายแห่งท่ีเม่ือทราบถงึการจดักจิกรรมดงักล่าว ก็ได้ให้การสนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ในการตัดเย็บเพือ่เตมิโดยไม่คดิมลูค่าใดๆ บรษัิทฯ 
ต้องขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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