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เรยีน ทานผถืูอหนุ

ในไตรมาสทีส่ีป่ 2551 บรษิทัมผีลประกอบการขาดทนุสทุธเิทากบั 66.4 ลานบาทซึง่เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของป 2550 ทีม่ี
ผลขาดทุนสทุธถิงึ 82.1 ลานบาท และเม่ือรวมผลประกอบการท้ังป 2551 พบวาบรษิทัมผีลประกอบการขาดทุนสทุธลิดลงเหลือ 81.6 ลานบาท
เมือ่เทยีบกับผลประกอบการป 2550 ทีม่ผีลขาดทนุสทุธถิงึ 500.2 ลานบาท อนัแสดงใหเหน็ถงึผลประกอบการทีด่ขีึน้ของบริษทัจากผลขาด
ทนุสทุธกิอนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคาเสือ่มราคา และคาตดัจำหนาย (EBITDA) ประจำป 2550 ทีเ่ทากับ 342.6 ลานบาทมาเปนผลกำไรสทุธกิอน
หกัดอกเบีย้ ภาษ ีคาเส่ือมราคา และคาตดัจำหนาย (EBITDA) เทากบั 40.4 ลานบาท

บริษัทขอชีแ้จงประเดน็สำคญัๆ ท่ีเกดิขึน้ระหวางป 2551 ดังน้ี
บรษิทัไดรบักระแสเงินสดจากการดำเนนิงานสำหรบัป 2551 เปนเงนิทัง้สิน้ 314.3 ลานบาท โดยแยกเปนกระแสเงนิสดจาก
การดำเนนิงานสำหรบัไตรมาสที ่1-3 เทากบั 251.8 ลานบาท
ดวยกระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานทีไ่ดรบัดงักลาว บรษิทัไดมกีารชำระคนืเงนิกแูละดอกเบีย้สำหรบัป 2551 รวมเปนเงนิ
ทัง้สิน้เทากบั 243.2 ลานบาท
เงนิกทูัง้หมดของบริษทัลดลง 167.9 ลานบาท อนัประกอบดวยเงินกรูะยะยาวลดลงเทากบั 256.7 ลานบาทจาก 683.3 ลานบาท ณ
สิน้เดอืนธนัวาคม 2550 ลดลงเหลอืเทากับ 426.6 ลานบาท ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2551 ในขณะทีเ่งินกรูะยะสัน้เพิม่ขึน้เพยีง 88.8
ลานบาทจาก 653.2 ลานบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2550 เพ่ิมขึน้เปน 742.0 ลานบาท ณ สิน้เดือนธันวาคม 2551
สิน้เดอืนธันวาคม 2551 ยอดคงเหลือของบัญชเีชาซือ้รถจักรยานยนตของบริษทัลดลงเหลือ 20,093 บญัชีจากบัญชเีชาซือ้คงเหลือ
ทัง้หมดเทากบั 189,031 บญัช ีหรอืคดิเปน 10.6% ของบญัชีเชาซือ้ทัง้หมด
จำนวนรถจกัรยานยนตใชแลว ณ สิน้เดอืน ธนัวาคม 2551 ลดลงเหลอืเทากบั 1,936 คนั
เปอรเซน็ตการเก็บเงนิซึง่คำนวณมาจากจำนวนบัญชทีีร่บัชำระตอจำนวนบัญชเีชาซือ้ทัง้หมด ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2551 เพิม่
ขึน้เทากับ 5.1% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเปอรเซน็ตการเกบ็เงนิ ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2550
ตัง้แตเดอืนธันวาคม 2550 ทีผ่านมาบริษทัสามารถลดมูลคาของลูกหน้ีทีค่างชำระลงเทากับ 220 ลานบาท
เพือ่ทีจ่ะใหเปนไปตามมาตราฐานบญัชีไทยฉบบัที ่ 29 ทีม่ผีลบงัคบัใชในป 2551 บริษทัไดมกีารเปลีย่นวธิกีารคำนวณการรบัรู
ดอกเบ้ียของบัญชเีชาซือ้จากวิธผีลรวมของจำนวนงวด (Sum of the Digit) มาเปนแบบวิธกีารคำนวณหาอตัราดอกเบ้ียที่
แทจริง (Effective Interest Rate) อนัเปนผลทำใหดอกเบีย้รบัจากการผอนชำระสำหรบัป 2551 ลดลงประมาณ 15.3 ลาน
บาทเม่ือเทียบกับวธิเีดมิ
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TO OUR SHAREHOLDERS

For the quarter, the Company has generated a net loss of Baht 66.4 Million compared to a net loss of Baht 82.1
Million for Q.4 2007. For the year, the Company had a loss of Baht 81.6 Million compared to a loss of Baht 500.2 Million for
Y2007. As a result, the Company’s EBITDA improved from the negative figure of Baht 342.6 Million in Y2007 to the positive
figure of Baht 40.4 Million in Y2008.

During the year 2008, the major highlights were:-
The Company has generated a positive operating cash flow for the year equal to Baht 314.3 Million and a
positive cash flow for Q.1- Q.3 equal to Baht 251.8 Million
From the positive operating cash flow, the Company had been able to pay outstanding loans and interest for
the year 2008 amounting Baht 243.2 Million.
From the end of December 2008, long-term loans have been reduced by Baht 256.7 Million from Baht 683.3
Million to Baht 426.6 Million whereas short-term loans increased by Baht 88.8 Million from Baht 653.2 Million
to Baht 742.0 Million giving a total reduction of borrowings of Baht 167.9 Million.
At the end of December 2008, the Company had a total of 189,031 installment accounts out of which 20,093
motorcycle accounts represented 10.6% of total portfolio, and the inventory of used motorcycles was reduced
to 1,936 units.
At the end of December 2008, the percentage of paying accounts which is measuring how many accounts are
paying from the total portfolio has been improving by 5.1% compared with the end of December 2007.
The Company managed to significantly reduce its absolute arrears value by Baht 220.0 Million since December
2007.
The Accounting Change of the calculation of interest from installment sales from Sum of the Digit to Effective
Interest Rate to comply with the Thai Accounting Standard (TAS # 29) commencing in Y2008 caused a
reduction of Earning Carrying Charge about Baht 15.3 Million.
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ตามรายงานการคำนวณการตัง้สำรองการเกษยีณอายลุาสดุของบรษิทั Watson Wyatt บริษทัไดมกีารตัง้สำรองเกษยีณอายุ
ของพนักงานเพ่ือใหเปนไปตามแผนการลดจำนวนรานทีไ่มสามารถกอใหเกดิกอรายได

เพื่อเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจสำหรับตลาดสินคาทดแทน บริษัทยังคงมุงเนนกลยุทธในการตีแลกเปล่ียนสินคา (Trade-in)
ทกุชนดิ ทกุย่ีหอ

บรษิทัสามารถปรบัเปล่ียนธรุกจิหลกัจากรถจักรยานยนตมาเปนเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานไดสำเรจ็ดงัจะเห็นไดจากสดัสวนของยอดขาย
ขัน้ตนของสินคาในป 2551 ทีป่ระกอบดวยยอดขายข้ันตนของรถจักรยานยนตทีล่ดลงเหลือเพียง 5.0% ของยอดขายข้ันตนของสินคาทัง้หมด

เพือ่ทำใหฐานขอมลูของลูกคาและผคู้ำประกันของลูกคาเปนปจจบุนัและครบถวน ควบคไูปกับการพัฒนากระบวนการอนุมตัสินิเช่ือ
ใหรวดเรว็ดวยการการปรบัปรงุการทำงานของผตูรวจสอบบญัชใีหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ บรษิทัไดใหมกีารดำเนินการพัฒนากระบวนการพิจารณา
เครดิตและการปรับปรงุฐานขอมูลลกูคา

บรษิทัไดมกีารแตงตัง้บริษทั Asia Plus Advisory Company Limited ใหมาเปนทีป่รกึษาการเงินในการระดุมทนุ และการจัดการ
หนีท้ีจ่ะถึงกำหนดชำระต้ังแตวนัที ่ 16 ตลุาคม 2551 ตราบจนถึงปจจบุนั

ขอสงัเกตสำหรบัตัวเลขทางการเงนิท่ีสำคญัของสำหรบัป 2551
งบกำไรขาดทนุ

ผลประกอบการสำหรับป 2551 แสดงใหเหน็วาบริษทัมผีลขาดทุนสทุธเิทากบั 81.6 ลานบาทเม่ือเปรียบเทียบกับป 2550 ทีบ่รษิทั
มผีลขาดทุนสทุธเิทากบั 500.2 ลานบาท

รายไดของบริษัทลดลงจาก 2,514.1 ลานบาทในป 2550 มาเหลือเทากับ 2,355.4 ลานบาทหรือลดลงเทากับ 6.3% ทั้งน้ี
สืบเนื่องมาจากยอดขายสุทธิของสินคาลดลงเทากับ 6.2% อันเปนผลมาจากยอดขายขั้นตนของรถจักรยานยนตที่ลดลงเทากับ 79.4%
หรือคิดมูลคาขายลดลงเทากับ 339.8 ลานบาท ในขณะที่ยอดขายขั้นตนของเครื่องใชไฟฟาภายในบานเพิ่มขึ้นเทากับ 15.5% หรือ
คิดเปนมูลคาเทากับ 223.8 ลานบาท ตามกลยุทธของบริษัทที่จะเปลี่ยนธุรกิจหลักจากการขายรถจักรยานยนตไปเปนการขายเครื่อง
ใชไฟฟาภายในบาน และดอกเบี้ยจากการผอนชำระที่ลดลงเทากับ 15.8% หรือลดลงเทากับ 93.8 ลานบาท อันเนื่องมาจากการลด
ลงของดอกเบ้ียผอนชำระเทากับ 15.3 ลานบาทจากการเปล่ียนวิธีการคำนวณการรับรูดอกเบ้ียจากบัญชีเชาซื้อจากวิธีผลรวมของจำนวน
งวด (Sum of Digit) มาเปนวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (Effective Interest Rate) เพ่ือใหสอดคลองกับมาตราฐานบัญชีไทยฉบับท่ี
29 และผลกระทบของจำนวนบัญชีเชาซื้อท่ีลดลงจาก 230,957 บัญชี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 ลดลงเหลือเทากับ 189,031 บัญชี
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพ่ิมขึน้ของจำนวนบัญชีทีป่ดและยึดคนืโดยเฉพาะบัญชีเชาซือ้ของรถจักรยานยนตตาม
แผนกลยทุธของบริษัทท่ีมุงเนนมาขายเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานแทน ถึงแมวาจำนวนบัญชีเชาซื้อใหมของเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานจะ
เพิ่มขึ้นทุกๆ เดือนแตก็ไมสามารถท่ีชดเชยกับจำนวนบัญชีเชาซื้อเดิมที่ปดไปโดยการใหสวนลดและยึดสินคาคืนตามนโยบายของบริษัท
เพือ่ทีจ่ะลดจำนวนบญัชทีีค่างชำระลง

ณ สิน้เดอืนธันวาคมป 2551 การตัง้สำรองสินคาคงเหลือของบริษทัไดลดลงเหลือเทากบั 103.0 ลานบาท เมือ่เทยีบกบัสิน้เดอืน
ธนัวาคมป 2550 ซึง่เทากบั 162.0 ลานบาท ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการบริหารอยางตอเนือ่งเพ่ือเปล่ียนสนิคาทีม่กีารเคล่ือนไหวชาใหเปนเงนิสด

โดยภาพรวมสำหรับป 2551 บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 81.6 ลานบาท เมื่อเทียบกับยอดขาดทุนสุทธิ 500.2 ลานบาท
สำหรบัป 2550 ผลตางทีด่ขีึน้ 418.6 ลานบาท สามารถวเิคราะหไดดงันี:้-

ลานบาท
1.) ยอดขายสทุธขิองผลติภณัฑลดลง -116
2.) รายไดดอกเบ้ียจากการผอนชำระลดลง -94
3.) รายไดอืน่ ๆ เพิม่ข้ึน 51
4.) ตนทนุขายลดลง 209
5.) คาใชจายผนัแปรลดลง 11
6.) คาใชจายกึง่ผนัแปรลดลง 226
7.) ขาดทนุจากการยดึสนิคาคืนลดลง 80
8.) คาใชจายประจำลดลง 19
9.) ดอกเบ้ียจายลดลง 32

รวมผลตาง 418
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The adjustment in provision for the Company’s Legal Severance Plan based on an Actuarial Valuation Report
issued by Watson Wyatt after the Company Program to reduce the under performing shops.

To take advantage of the opportunity of a huge replacement business, the Company still emphasizes a multi
brands, multi products trade-in strategy.

The Company has confirmed a successful U-Turn converting a core business based on motorcycles into a core
business based on electrical home appliances as shown in total gross sales for Y2008, in which the motorcycle business
represented only 5.0% of the total Gross Product Sales for Y2008.

In order to create a complete, updated and consistent customer and guarantor contact information and streamline
the credit approval process including with improving the account checking function, the Company has already re-engineered
the Credit Process and Customer Database Enhancements.

To engage Asia Plus Advisory Company Limited to be the Company’s Financial Advisory for funding and arranging
the Company’s debt obligation since 16 October 2008 up to now.

Comments to Key Financial Numbers:
Income Statement

The operating performance for Y2008 is indicating that the Company has generated net loss of Baht 81.6 Million
compared to the losses of Baht 500.2 Million for Y2007.

The revenue decreased from Baht 2,514.1 Million for Y2007 to Baht 2,355.4 Million or a decrease by 6.3% mainly
due to net product sales decreased by 6.2%, which was caused by a significant decrease of gross motorcycle sales by
-79.4% or equal to Baht -339.8 Million whereas an increase of gross home appliances sales by 15.5% or equal to Baht 223.8
Million as the Company’s strategy to switch a core business based on motorcycles into a core business based on electrical
home appliances, interest from installment sales decreased by 15.8% or equal to Baht 93.8 Million due to the deduction
amounting Baht 15.3 Million caused by the Accounting Standard to recognize the calculated interest from installment sales
changed from Sum of Digit to Effective Interest Rate to comply with the Thai Accounting Standard (TAS# 29) and the impact
of the number of installment accounts reduced from 230,957 accounts at the end of December 2007 to 189,031 accounts
at the end of December 2008, which was caused by more accounts being closed and reverted especially motorcycle
installment accounts as per the Company’s strategy to re-focus on electrical home appliances. The number of new
installment accounts of home appliances have been increased month by month but it could not cover with the number of
accounts closed due to the Company’s policy to clear the overdue accounts by discount and revert.

Inventory reserve as of December 2008 equaling Baht 103.0 Million was lower than the reserve at end of December
2007 at Baht 162.0 Million due to on going plan to clear by selling the slow-moving stock of home appliances.

In summary, the net loss for Y2008 was Baht 81.6 Million compared to the net loss of Baht 500.2 Million for Y2007.
The favorable difference of Baht 418.6 Million can be analyzed as follows:

Million Baht
i. A decrease of net products sale -116
ii. A decrease of interest from Installment -94
iii. An increase of other income 51
iv. A decrease of cost of goods sold 209
v. A decrease of variable expenses 11
vi. A decrease of semi-variable expenses 226
vii. A decrease of loss on products reprocess 80
viii. A decrease of period expenses               19
ix. A decrease of interest expense 32

Total difference 418
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งบดุล
ลูกหนี้ ผ อนชำระและลูกหนี้ อื่ น -สุท ธิ ลดลงจาก

1,675 ลานบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2550 มาอยทูี ่1,395 ลานบาท
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 หรือลดลงเทากับ 16.7% ทั้งนี้เนื่อง
มาจากบัญชีเชาซื้อที่ปดโดยสวนลดและยึดคืนเพิ่มขึ้นจำนวนบัญชี
เชาซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลดลงเหลือเทากับ 189,031
บัญชีเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคมป 2550 ที่มีจำนวนเทากับ
230,957 บัญชี หรือลดลงเทากับ 41.926 บัญชี

สนิคาคงเหลือ – สทุธ ิลดลงจาก 230.6 ลานบาท ณ สิน้
เดอืนธนัวาคม 2550 มาอยทูี ่222.2 ลานบาท ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2551
สาเหตหุลกัของการลดลงดังกลาวมาจากแผนการจัดการเปล่ียนสนิคา
ทีม่กีารเคล่ือนไหวชาใหเปนเงนิสด

เจาหนี้การคา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2551 เทากับ
179.2 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากเดือนธันวาคม 2550 ซึง่เทากบั 72 ลานบาท
ทัง้นีเ้นือ่งมาจากมลูคาของการสัง่ซือ้สนิคาท่ีเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัการขาย
ทีเ่พิม่ขึน้รวมกับเครดิตเทอมท่ียาวนานข้ึนจากการสนับสนุนของผผูลติ
สนิคารายใหญ

เงนิกทูีม่ภีาระดอกเบีย้ลดลงเทากบั 167.8 ลานบาท เทยีบ
กบัปกอนท้ังนีเ้นือ่งมาจากการชำระคืนเงินกจูากกระแสเงินสดท่ีไดรบั
จากการดำเนินงานอยางตอเนือ่ง

บริษทัฯ ขอขอบคณุและชมเชยพนักงานทกุๆ คน ทีม่คีวาม
ซือ่สตัยและความต้ังใจทำงาน และขอขอบคณุทานผถูอืหนุทีใ่หการ
สนบัสนุนบริษทัฯ ดวยดีตลอดมา

Balance Sheet
Net installment and other receivables decreased to

Baht 1,395 Million the end of December 2008 from Baht
1,675 Million at the end of December 2007 or a reduction of
16.7%, which was caused by more accounts being closed
by revert and discount. At 31 December 2008 the number of
installment receivable accounts was 189,031 compared to
230,957 at the end of December 2007 or a reduction of
41,926 accounts.

Net inventories at the end of December 2008
decreased to Baht 222.2 Million from Baht 230.6 Million at
the end of December 2007. This was mainly due to a plan to
turn all obsolete stock to be cash.

Trade account payable at the end of December
2008 increased to Baht 179.2 Million from Baht 72.0 Million
at the end of December 2007, which was caused by increasing
inventory orders for increasing sales and the extension of
credit term from major suppliers.

Interest bearing debt was decreased by Baht 167.8
Million compared with Y2007 due to continued positive
operating cash flows resulting from ongoing collections of
receivable accounts, and the related reduction of borrowings.

We would like to express our thanks and
appreciation to all the employees of Singer Thailand for their
continued loyalty and commitment and also to our
shareholders for their continued support.
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คณะกรรมการ/BOARD OF DIRECTORS

พลเรอืเอก หมอมหลวงอศัน ีปราโมช ประธานกรรมการ Admiral Mom Luang Usni Pramoj Chairman of the Board
และกรรมการอิสระ and Independent Director

นายดาเนยีล ไมเคลิ ฟลโิปเนท รองประธานกรรมการ Mr. Daniel Michel Philiponet Vice Chairman
และกรรมการผูจัดการ and Managing Director

นายอดุม ชาตยิานนท กรรมการอิสระ Mr. Udom Chatiyanonda Independent Director
นายสาระ ล่ำซำ* กรรมการอิสระ Mr. Sara Lamsam* Independent Director
นายครสิโตเฟอร จอหน คงิ กรรมการอิสระ Mr. Christopher John King Independent Director
นายสตีเฟน เอช กดูแมน กรรมการ Mr. Stephen H. Goodman Director
นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน กรรมการ Mr. Tobias Josef Brown Director
นายกาวนิ จอหน วอลคเกอร กรรมการ Mr. Gavin John Walker Director
นายบญุยง ตนัสกลุ กรรมการ Mr. Boonyong Tansakul Director
นายโสภณ  ผลวิไล** กรรมการ Mr. Sophon Pholvilai** Director
นายไพฑรูย ศกุรคณาภรณ*** กรรมการ Mr. Paitoon Sukhanaphorn*** Director

คณะผบูริหาร/MANAGEMENT

นายดาเนยีล ไมเคลิ ฟลโิปเนท กรรมการผูจัดการ Mr. Daniel Michel Philiponet Managing Director
นายบญุยง ตนัสกลุ รองกรรมการผูจัดการ Mr. Boonyong Tansakul Deputy Managing Director
นายไพฑูรย ศกุรคณาภรณ ผูอำนวยการฝายบัญชี Mr. Paitoon Sukhanaphorn Controller & Finance Director

และการเงิน
นายคณศิร นชุนาฏ ผูอำนวยการฝายขาย Mr. Kanisorn Nutchanart Sales & Marketing Director

และการตลาด
นายสยาม อฬุารวงศ ผูอำนวยการฝายสินเชื่อ Mr. Siam Uralwong Credit Director

คณะกรรมการตรวจสอบ/AUDIT COMMITTEE

นายอดุม ชาตยิานนท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Mr. Udom Chatiyanonda Chairman of Audit Committee
นายสาระ ล่ำซำ* กรรมการตรวจสอบ Mr. Sara Lamsam* Member
นายครสิโตเฟอร จอหน คงิ กรรมการตรวจสอบ Mr. Christopher John King Member

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน/REMUNERATION COMMITTEE

นายครสิโตเฟอร จอหน คงิ ประธานคณะกรรมการ Mr. Christopher John King Chairman of Remuneration
กำหนดคาตอบแทน Committee

นายอดุม ชาตยิานนท กรรมการกำหนดคาตอบแทน Mr. Udom Chatiyanonda Member
นายกาวนิ จอหน วอลคเกอร กรรมการกำหนดคาตอบแทน Mr. Gavin John Walker Member

คณะกรรมการสรรหา/NOMINATING COMMITTEE

พลเรอืเอก หมอมหลวงอศัน ีปราโมช ประธานคณะกรรมการสรรหา Admiral Mom Luang Usni Pramoj Chairman of Nominating
Committee

นายอดุม ชาตยิานนท กรรมการสรรหา Mr. Udom Chatiyanonda Member
นายครสิโตเฟอร จอหน คงิ กรรมการสรรหา Mr. Christopher John King Member
หมายเหตุ (Note) * ลาออกเม่ือวนัที ่27 กมุภาพันธ 2552 / Resigned on February 27th, 2009

** ลาออกเมือ่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 / Resigned on December 31st , 2008
 *** แตงตัง้เมือ่วนัที ่1  มกราคม 2552 / Assigned on January 1st, 2009
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ชือ่
บรษิทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกดั (มหาชน)
ทะเบยีนเลขที่ 0107537000050

ท่ีต้ังสำนกังานใหญ
เลขที ่72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจรญิกรุง
แขวงบางรกั เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
โทรศพัท : 0-2352 4777
โทรสาร : 0-2352 4799
www.singerthai.co.th

ธรุกิจหลกั
จำหนายเครือ่งใชไฟฟา, จกัรเยบ็ผา,
รถจักรยานยนต และอ่ืนๆ ภายใตการขายผอนชำระ

รอบระยะเวลาบญัชี
1 มกราคม – 31 ธนัวาคม

ท่ีปรึกษากฎหมาย
บริษทั ทีป่รึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก จำกดั

ผตูรวจสอบบัญชี
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจำกดั

นายทะเบียน
บรษิทั ศนูยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกดั

ทุนจดทะเบียน
283,500,000 บาท (หนุสามัญ 283,500,000 หนุ
มลูคาทีต่ราไวหนุละ 1 บาท)
ทนุชำระแลว : 270,000,000 บาท

วันท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน
28 มถินุายน 2527

Name
Singer Thailand Public Company Limited
Registration No. 0107537000050

Head Office
No.72 CAT Telecom Tower, 17th Floor,
Charoen Krung Road, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone : (66) 2352 4777
Fax : (66) 2352 4799
www.singerthai.co.th

Main Business
Sale on Hire Purchase of Home Appliance,
Sewing Machine, Motorcycle and Others

Accounting Period
January 1 – December 31

Legal Advisor
Chandler and Thong - Ek Law Offices Limited

External Auditor
KPMG Phoomchai Audit Limited

Registrar
Thailand Securities Depository Company Limited

Registered Capital
Baht 283,500,000 ( 283,500,000 Ordinary Shares
Par Value Baht 1 )
Paid-up Capital : Baht 270,000,000

Listing Date
June 28, 1984
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พนัธกจิ
เราจะตองรวมกันนำพาบริษัทฯ ใหกลับมามีกำไร สราง

ความม่ันใจใหกบัผถูอืหนุวามูลคาหนุจะเพ่ิมสงูขึน้ทกุป พนกังานมีความ
เชือ่ม่ันและศรทัธาในองคกรลกูคามีความพงึพอใจทีซ่ือ้สนิคา

วิสยัทัศน
ซิงเกอร มีวิสัยทัศนชัดเจนวา ตลาดของเราคือตลาด

ทดแทนเคร่ืองใชไฟฟาหลักท่ีเราขายออกไปกอนหนานัน้ เราจะเปน
ผใูหบริการเชาซือ้รายเดยีวในตลาดนีใ้นอกี 2-3 ป ขางหนา เราจงึ
ตองยดึครองตลาดนัน้ใหไดโดยการเพิม่สวนครองตลาดปตอป ธรุกจิ
ดังกลาวจะกลายเปนแกนธุรกิจที่สรางรายไดและผลกำไรในอนาคต
อนัใกล สนิคาใหมทีจ่ะเสรมิเขามาในสายผลิตภณัฑของเราไดแก ประกนั
ชวีติ หรอืกลมุตลาดใหม เชน การเชาใช หรอืรานขายสนิคาแบบ Cash
& Carry ซึง่เสรมิรายไดแตมไิดบดบงับทบาทของแกนธรุกจิของเรา

ปจจยัสำคญั
บริษทัฯ ไมไดมเีปาหมายเพยีงแคทำกำไรมากๆ เราตองเปน

บริษทัทีม่กีารบริหารจัดการท่ีดทีีส่ดุในประเทศไทย ปจจยัสำคัญทีจ่ะทำ
ใหเกดิสิง่เหลานี ้คอื

บคุลากร บรษิทัฯ ตองฝกฝน พฒันา สงเสรมิศกัยภาพและ
สรางพนกังานใหมคีวามสามารถ มคีวามเชือ่มัน่ในตวับุคลากร พนกั
งานทุกคนตองมีความสุข และภูมใิจในบริษทัฯ

ลกูคา ตองใหความสำคัญกับลกูคา เราเปนบรษิทัฯ เดยีว
ทีม่ลีกูคารายเดยีวกนัใชสนิคาถงึ 3-4 ชนดิภายในบาน บรษิทัฯ ตอง
สรางลกูคาใหมคีวามจงรักภกัดตีอยีห่อ ขายสนิคาคณุภาพ เกบ็เงนิ
ตรงเวลา ตดิตามดแูลบญัชอียางใกลชดิ สิง่ตางๆ เหลานีต้องกระทำ
อยางตอเนือ่ง

การสือ่สาร การสือ่สารเปนหวัใจของทกุอยาง การสือ่สาร
ทีด่ตีองม ี2 ทาง คอื จากพนกังานถงึ ผบูรหิาร และจากผบูรหิารถงึ
พนกังานดวยการประชุม จดหมายรายเดือน วารสารราย 3 เดอืน

ภาวะผูนำ เราเชื่อมั่นในเรื่องของภาวะผูนำ การเปน
ผูจัดการท่ีดีนั้นไมเพียงพอ แตตองพัฒนาใหกาวไปเปนสุดยอดของ
นกับรหิาร ซึง่มาไดดวยการรบัฟง พดูคยุ ชืน่ชมตอความสำเรจ็ของ
ผอูืน่และแสดงความรับผดิชอบตอผลงานท่ีผดิพลาด เราตองเรียนรู
จากความสำเรจ็และความผิดพลาดในอดีต

Mission
It is our mission to return the Company to profitability

and ensure that in the following years we generate increase
values for our shareholders, satisfaction for the employees working
with us and satisfaction for the customers buying our products.
Vision

We have identified our market to be a replacement
market for the major home appliances we have been selling.
We have also recognized that we will be the sole player in the
hire-purchase direct selling segment of that business for the
coming two to three years.  Therefore, we will go for a complete
domination of that market’s segment, increasing our market
shares year after year. This business will remain our core
business generating most of our revenues and profits for the
coming years, new products added to our lines insurances or
new ways of doing business (rental of products, cash and
carry shops) will be incremental to but in no way could substitute
our core business.
Values

It is our goal to make Singer Thailand not only a highly
profitable company but one of the best managed Companies in
Thailand. To do this, there are common values we do share and
cherish:

People We believe in people, all employees of Singer
Thailand must be happy to work for and feel proud of the Company.
It is our duty to train and develop employees, it is our duty to
identify employees with potential and help them fulfill their potential.

Customers It is not unusual for Singer Thailand to
have customers with 2, 3 even 4 products they bought from the
Company over the years. The Company has built this loyal
customer base through providing good quality products, ensuring
timely collections and a close follow-up of accounts. It is important
that this continues in the future and that we focus on customers.

Communication We believe that communication is at
the heart of everything. Communication must be in both directions,
from Management to employees through meetings, monthly letters,
quarterly in-house magazine, but also from employees to
Management.

Leadership We believe in leadership. Being a good
manager is not enough, all our executives should aim at being
great managers. All great managers have the following qualities:
They listen, they communicate, they give credit to others for their
success and take full responsibility for poor results, they inspire
and they always learn from successes and failures as well.
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ภาพรวมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ
เพือ่การนำเสนอขายสนิคาพรอมทัง้บรกิารทางการเงนิดวยการผอนชำระและบริการหลงัการขายท่ีครบวงจร บรษิทั ซงิเกอรประเทศ

ไทยจำกดั (มหาชน) จงึมกีารดำเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในหลกัการการใหบรกิารอนัเปนทีน่าเชือ่ถอื รวมทัง้การมคีวามรบัผดิชอบตอผลประโยชน
ของลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ โดยคำนึงถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจอยางเหมาะสม ทั้งนี้ นโยบายการบริหาร
ความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯมอีงคประกอบท่ีสำคญั ดงันี้

หลกัการในการบริหารความเสีย่ง
บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงในหลายดานดวยกันไดแก การบริหารความเสี่ยงดานบัญชีลูกหนี้เชาซื้อ การบริหารความเสี่ยง

ดานตลาด การบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง การบริหารความเส่ียงดานปฏิบตักิาร และการบริหารความเส่ียงดานอ่ืนๆ โดยบริษทัฯยึด
หลกัการในการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้

- การมีสวนรวมรบัผดิชอบในการบริหารความเส่ียงของหนวยธุรกจิและหนวยงานท่ีเกีย่วของ โดยหนวยธรุกจิซึง่ดำเนนิธรุกจิ
ทีก่อใหเกดิความเสีย่ง มหีนาทีต่องรบัผดิชอบตอการบริหารความเสีย่งตางๆ ทีเ่กีย่วของอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหระดับความเสีย่ง
ที่เกิดขึ้นดังกลาวมีความเหมาะสมกับอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดตลอดจนระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ขณะท่ีหนวยงาน
สนับสนุนซึ่งมีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานใหแกหนวยธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันนั้น จะรับผิดชอบการจัดการ
ความเสีย่งดานปฏบิตักิารซึง่เกดิขึน้จากการดำเนนิธรุกจิ

- การบริหารความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงโดยหนวยงานท่ีเปนเอกเทศ โดยกระบวนการควบคุมมีความเปนอิสระ
และมีหนวยงานควบคุม ทำหนาที่รับผิดชอบในการใหความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอยางเปนอิสระและ
เชือ่ถอืไดรวมทัง้การควบคมุความเสีย่งใหอยภูายใตระดบัทีย่อมรบัได

- การมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการจะทำหนาที่กำหนดนโยบาย
การบริหารความเส่ียง ภายใตแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กำหนด

- การบรหิารความเส่ียงโดยรวมความเส่ียงทกุประเภทท่ีเกดิขึน้จากการดำเนินธรุกรรม โดยการบรหิารความเสีย่ง ควรคำนึง
ถงึการบริหารความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงเกิดขึน้ในการดำเนินธรุกรรม อกีทัง้ยังจะตองครอบคลุมถงึทกุระดับงานภายในองคกร

- การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหนวยธุรกิจ โดยหนวยงานธุรกิจจะไดรับการประเมินผลงานตามประสิทธิภาพของ
การทำงานทีป่รบัดวยความเส่ียงแลว

กระบวนการบริหารความเสีย่ง
เพือ่ใหการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ เปนไปอยางมปีระสทิธผิล บริษทัฯ จงึมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งซึง่ประกอบดวย

ขัน้ตอนหลกัตางๆ ดงันี้
- การระบุความเส่ียง เปนขั้นตอนท่ีจะมีการบงช้ีถึงความเสี่ยงทั้งในแงของประเภทความเสี่ยง สาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของ

กบัความเส่ียงท้ังท่ีเปนปจจยัภายในและภายนอก ตลอดจนมกีารพจิารณา หรือคาดการณถงึความเสีย่งทีบ่ริษทัฯ กำลงัประสบ
อย ู หรือความเสี่ยงใหมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต

- การประเมินความเสี่ยง เปนขั้นตอนท่ีจะมีการนำเคร่ืองมือและวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมมาใชประเมินความเส่ียง ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบอนุมัติและทบทวนภายใตกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม

- การติดตามและควบคมุความเสีย่ง เปนข้ันตอนท่ีจะมกีารติดตาม และควบคมุการดำเนินการตามนโยบายความเส่ียง ระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความเส่ียง และขอบเขตของความเส่ียงเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายความเส่ียงและระดับความเส่ียงท่ี
ไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษทัฯโดยมกีารตดิตามและควบคุมความเสีย่งดังกลาวอยางสม่ำเสมอและตอเนือ่ง

- การรายงานความเสีย่ง เปนข้ันตอนของการรายงานความเส่ียงประเภทตางๆ อยางครอบคลุม ซึง่จะตองมคีวามเหมาะสมและ
เพยีงพอ เพือ่ใหการบริหารจัดการความเส่ียงเกิดประสิทธผิลสูงสดุ

ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งความสญูเสยีทางการเงนิและสนบัสนนุใหหนวยธรุกจิสามารถดำเนนิงานไดอยางตอเนือ่ง กระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งทีด่ยีงัไดรบัการออกแบบใหคำนงึถงึการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอมทัง้ทีเ่ปนสภาวะปกตแิละสภาวะวกิฤติดวย
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Overall picture on the Company’s risk management
Singer Thailand Public Company Limited offers its products comprehensively with financial service on hire purchase

concept, and after sales services. The Company conducts its business by emphasizing on good services, including responsibility
towards customer’s benefit, and to all related persons with adequate consideration on risks that relate to business operations.
Overall risk management policy of the Company has important compounding factors as follows:-

Principles on risk management
The Company engages in many types of risk management such as risk management on hire purchase accounts,

risk management on marketing, liquidities, operations, and other risk management. The Company’s principles on risk
management are as follows:-

- Being a part in taking responsibility on risk management of the business unit, and related unit
The business unit that conducts business which may create risk has to consistently take responsibility on
related risk management. This is to make adjustment on risk to be at suitable level with specified compensation,
and on the acceptable risk level. At the same time, the supporting unit which is responsible for supporting
operations of the business unit in achieving the same goal will be responsible on operational risk which has
been created from the business operations.

- Risk management and control by independent unit
This consists of independent controlling process with specified controlling unit. It has responsibility in supplying
independent and respectable comments on business operating risk. This also includes controlling risk to be at
acceptable level.

- Policy on clear risk management
The Risk Management Committee will stipulate policy on risk management under guidelines from the Company’s
Board of Directors’ regulations.

- Risk management by summarization on all types of risks that may occur in the business operations
On managing risks, all types of risks that may occur in the business operations must be taken into consideration
as well as covering to all level of operations in the organization.

- Performance on risk adjustment of the business unit
The business unit‘s performance will be evaluated on its working efficiency after risk adjustment has already
been executed.

Risk management process
In order to manage the Company’s risks effectively, the Company has introduced risk management process which

consists of various procedures as follows:-
- Risk identification is the procedure that will identify the related internal and external risks on its type, cause,

and factor. This includes the consideration and forecast on risks that are encountering the Company or new
risks that may have chances to happen in future.

- Risk evaluation is the procedure that will bring in appropriated equipments and other methods to evaluate
risks. The process must have been checked, approved, and reviewed under suitable timeframe.

- Follow up and control on risk is the follow up and control procedure in accordance with risk policy,
operational regulations concerning risks, and risk limitation. This has to be in coordination with the risk policy,
and the level of risks that have been approved by the Company’s Board of Directors with consistent and
continuous follow up and control on risks.
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ความเสีย่งทีอ่าจจะมผีลกระทบตอการดำเนนิงานของบรษิทัฯ สามารถสรปุไดดงันี้

ความเสีย่งในดานการตลาดและการขาย
ความเส่ียงในดานการตลาดและการขายหมายถงึ ความเสีย่งตอรายไดหรือการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่รายไดหลกัมาจากองค

ประกอบ 2 สวนทีส่ำคญัไดแก
1. การจำหนายสินคา ไดแก เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน จกัรเย็บผา และรถจักรยานยนต ซึง่สนิคาเหลานีเ้ปนสนิคาทีม่กีารแขง

ขันกันสูงตองอาศัยการพัฒนาดานเทคโนโลยีไปตามวงจรของสินคาแตละชนิดอยูตลอดเวลา แตเนื่องจากบริษัทฯเปน
ผจูดัจำหนายไมไดเปนผผูลติดงันัน้ความเส่ียงในดานเทคโนโลยีจงึไมไดมผีลกระทบโดยตรงกับกลยทุธในการดำเนนิธรุกจิของ
บริษทัฯ ประกอบกับบริษทัฯ มกีารต้ังสำรองสินคาลาสมัยและเส่ือมคุณภาพเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว

2. ดอกเบ้ียรบัจากการใหเชาซ้ือ ซึง่ระบุไวในอัตราคงท่ีในสัญญาเชาซือ้ตามสภาวะการแขงขนัและอัตราดอกเบ้ียในตลาด

ความเสีย่งดานบญัชลีกูหน้ีเชาซือ้
บัญชีลูกหน้ีเชาซื้อถือเปนหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพราะมากกวารอยละ 90 ของการขายเปนการขายแบบเชาซื้อ

บรษิทัฯ จงึใหความสำคญัมาก เพือ่ลดความเสีย่งท่ีอาจจะเกดิจากบญัชีลกูหนีเ้ชาซือ้อนัไดแก การเกบ็เงนิไมได หนีส้ญู และการทจุริตจาก
บัญชลีกูหน้ี บรษิทัฯ จงึไดกำหนดมาตรการตางๆ ในการกำกบัดแูลบัญชลีกูหน้ีอยางเขมงวดต้ังแตขัน้ตอนของการพิจารณาความนาเช่ือถอื
(Credit Scoring) การติดตาม การประเมินผล ตลอดจนการฟองรอง การดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผดินดัชำระหน้ีซึง่ถอืเปนขัน้ตอน
ของการปฏิบตักิาร (Operation) นอกจากน้ันบรษิทัไดมกีารจัดตัง้ฝายสนิเชือ่และบริหารความเส่ียง (Credit & Risk Department) แยกเปน
อสิระจากการเกบ็เงนิเพือ่ใหการทำงานสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้ สนิเช่ือเชาซือ้ทัง้หมดจะตองมผีคู้ำประกนัหรือหลกัทรพัยค้ำประกนั

หลังจากทีบ่รษิทัฯ ไดใหมกีารตรวจสอบเครดติของลกูคากอนทีจ่ะมกีารขายแลวโดยแผนกอนมุตัเิครดติกอนขาย (Credit Control
Officers) อนัเปนผลทำใหยอดขายของบริษทัฯ ลดลงมาก็ตาม บรษิทัฯ กย็งัคงใหมกีารตรวจสอบเครดิตของลูกคากอนขายตอไป พรอมท้ังยงั
ใหมกีารขยายการตรวจสอบเครดติกอนขายเพิม่ขึน้อกีเพือ่ใหไดบญัชใีหมทีม่คีณุภาพ

ในระหวางป 2551 บรษิทั Singer Asia Limited ไดสงบคุลากรตำแหนง Head of Credit มาชวยบรษิทัฯ พฒันาปรบัปรงุ
ฐานขอมูลของลกูคาและวธิกีารปฏบิตักิารดานสนิเชือ่ใหมคีวามถกูตองและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่ลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิจาก
บญัชเีชาซือ้

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดตัง้สำรองความสญูเสียท่ีอาจจะเกดิจากบญัชลีกูหนี ้โดยใชหลกัความระมดัระวงัเพือ่ใหเหมาะสมกบัสถานการณ
โดยในระหวางป 2551 บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งสำรองหน้ีสงสัยจะสูญใหมเพื่อใหเหมาะกับสถานการณปจจุบัน โดยใหมีการ
ตั้งสำรองหน้ีสงสัยจะสูญทันทีที่มีการขายเชาซื้อ ไมตองรอใหมีการคางชำระเกิน 3 เดือนแลวจึงตั้งสำรองหน้ีสงสัยจะสูญข้ึนเหมือน
ในอดีตทีผ่านมา

ความเสีย่งในการผลติ
สนิคาสวนใหญทีบ่รษิทัฯ จำหนายมาจากการจางผลติแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) จงึตองอาศยัผผูลติโดย

ตรงในการไดมาของสินคาทีจ่ำหนาย บรษิทัฯ จงึไดมกีารตดิตอกบัผผูลติหลายรายไมเจาะจงเฉพาะรายใดรายหน่ึงในการดำเนินธรุกจิ เพือ่ไม
ใหการผลติของบรษิทัฯ ถกูผกูขาดโดยผผูลติรายใดรายหนึง่เทานัน้ อกีทัง้ทำใหเกดิอำนาจตอรองในการสัง่ซือ้สนิคา

ความเสีย่งทางดานการเงนิ
การดำเนินงานของบริษัทฯ จำเปนตองใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมทั้งจากธนาคาร สถาบันการเงิน ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน

ซึง่มคีวามไมแนนอนเกดิขึน้ตามสภาวะของตลาดเงนิและตลาดทนุทัง้ในประเทศและตางประเทศ ดงันัน้บรษิทัฯ ยอมไดรบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพคลองทางการเงินและอัตราดอกเบ้ียเงินกยูมืทีเ่กดิข้ึน บรษิทัฯ มนีโยบายการกยูมืจากธนาคาร สถาบันการเงิน และ
นกัลงทนุสถาบนั โดยไมเจาะจงกจูากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิใดสถาบนัหนึง่เทานัน้เพือ่กระจายความเสีย่งของแหลงเงนิก ูอกีทัง้อัตราดอกเบีย้
ทีก่มูทีัง้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียลอยตัวดวยสดัสวนทีเ่หมาะสมตามสถานการณ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทีเ่กดิขึน้มผีลกระทบ
กบัการดำเนนิงานของบรษิทัฯ ในดานของการนำเขาสนิคาจากตางประเทศ โดยเฉลีย่มมีลูคาไมเกนิรอยละ 10 ของยอดขายของบรษิทัและ
บรษิทัฯ ไดซือ้อตัราแลกเปลีย่นเงนิลวงหนา (Forward Contract) ไวเพ่ือปองกนัความเสีย่งดงักลาวตามความจำเปนอยางเหมาะสม โดยไม
มนีโยบายในการเก็งกำไรจากอตัราแลกเปลีย่นแตอยางใด

เนื่องจากปญหาวิกฤตทางการเงินในสหรัฐฯ ที่ไดลุกลามเปนวิกฤตเศรษฐกิจโลกปะทุขึ้นในป 2551 ไดสงผลกระทบตอประเทศ
ไทย เปนผลทำใหธนาคาร สถาบันการเงนิ ตลอดจนนกัลงทนุสถาบนัลดความเสีย่งของตนเองดวยการไมปลอยกใูหม แลวยงัขอเงนิกทูีม่อียู
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- Risk reporting is the reporting coverage procedure on various types of risks which must be sufficient and
adequate for optimum efficiency on managing the risks.

Hence, in order to avoid financial losses, and be able to support the business unit to perform continuously, the
proper process of risk management has been designed to take into consideration for changes during the normal and crisis
environments as well.
Risks that may affect the Company’s operation can be summarized as follows.
Sales and Marketing Risk

Sales and Marketing Risk refers to risks relating to the company’s business operations. The company’s revenues
are derived from the distribution of consumer durable products and interest received from leasing and personal loans.

1. Motorcycles, household electrical appliances and sewing machines are all highly competitive market sectors
and the products require constant technological development and improvement to sustain the product life
cycle. However, since the Company is a distributor, not a manufacturer, there is no significant business risk
associated with the distribution of these products. Discontinued or obsolescent products are covered by means
of inventory reserves.

2. Interest received from leasing and personal loans is based on fixed rates in leasing and loan contracts in line
with competitive market rates.

Account Receivables Risk
Account receivables are considered the heart of business operation as more than 90% of sales are leasing sales.

Therefore, the Company places a very high emphasis on account receivables. To reduce risks that may occur from account
receivables – delinquent accounts, non-performing loans and fraud – the Company has specific procedures to strictly
monitor account receivables. These include credit-scoring procedures; follow up customer checks and evaluation, product
repossession and legal prosecution in cases of non-payment. In addition, the Company has established the (Credit & Risk
Department), which is independent from the collection department to further improve efficiency. All loans also require either
a guarantor or collateral.

After having implemented the pre-approval credit checking by Credit Control Officers, sale became down; however,
the Company keep to put more installment accounts be checked by Credit Control Officers in order to get more quality
installment accounts.

During Y2008, Singer Asia Limited assigned their Head of Credit to help the Company to develop the Company’s
customer base and to improve the Company’s credit control.

In addition, the Company has reserved for bad debt that might occur with caution according to the situations on
a conservative basis. In Y2008, the Company had a change the method to calculate the bad debt reserve which based on
the installment accounts overdue 3 months to count based on the normal installment accounts instead in order to put more
conservative basis.
Manufacturing Risk

Most products that the Company distributes are the OEM (Original Equipment Manufacturer) type. The Company
deals with several respectable and reputable manufacturers in conducting its business. This is to prevent a reliance on one
manufacturer and also increases the Company’s negotiating power when purchasing products.

Financial / Risk
The Company’s operation requires financing from banks, financial institutions and investment bankers. Uncertainties

arise from conditions in the money and capital markets in the domestic and international markets. Therefore, the Company
is inevitably affected by changes that occur in the financial liquidity market and by higher interest rates. The Company has
a policy to borrow from a portfolio of banks, financial institutes, and investment bankers in order to mitigate these risks.
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แลวคืน จนทำใหบริษัทฯ ไมสามารถทำการกูยืมหรือออกตราสารหนี้เพื่อการกูยืมไดเหมือนในอดีต ดังนั้นในเดือนตุลาคมป 2551
บริษัทฯ จึงไดมีการแตงตั้งบริษัท Asia Plus Advisory Company Limited มาเปนที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อระดมทุนและบริหารจัดการ
หนี้ที่จะถึงกำหนดชำระใหกับบริษัท

ความเสีย่งเก่ียวกับการดำเนินการของรัฐบาล
ธรุกจิเชาซือ้นีเ้ปนธุรกจิทีม่กีารแขงขนักนัสงูมากทำใหรฐับาลใหความสำคัญทีจ่ะเขามาควบคมุ โดยการจดัตัง้สำนกังานคณะกรรมการ

คมุครองผบูริโภค (สคบ.) ขึน้มาดแูลมใิหบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเชาซือ้เอาเปรียบผบูรโิภคและในขณะเดียวกนักรมพฒันาธรุกจิการคา กระทรวง
พาณชิย ไดมปีระกาศใหธรุกจิเชาซือ้เครือ่งใชไฟฟาเปนธรุกจิทีค่วบคมุสญัญา พ.ศ. 2544 เพือ่นำมาเปนหลักปฏบิตัใินเรือ่งการกำหนดอัตรา
ดอกเบีย้ คาธรรมเนยีมการผดินดัชำระหนี ้หรอืคาปรบัในการชำระหนีล้าชา ซึง่อาจทำใหเกดิการเอารดัเอาเปรยีบกบัผบูริโภคได ตลอดจนการ
ออกกฏหมายใหผปูระกอบการคาตองมีความรับผดิชอบเก่ียวกับสนิคา (Product Liabilities) ตอผบูริโภค ดงันัน้บริษทัฯ จงึไดกำหนดแนว
ทางการปฏิบตัเิกีย่วกบัธรุกิจเชาชือ้ของบริษทัฯ ตลอดจนการรับประกันสนิคาทีจ่ำหนายใหสอดคลองกบัแนวทางท่ีทางราชการกำหนด พรอม
กับติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงใหการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฏระเบียบของรัฐบาล
ดงัจะเหน็ไดจากการทีบ่รษิทัไดรบัประกาศเกยีรตคิณุจาก สคบ. ในดานการจดัทำฉลากสนิคา การโฆษณาสนิคา และสญัญาเชาซือ้ทีเ่ปน
ธรรมตอลกูคา เม่ือวนัที ่ 21 มกราคม 2546 และเมือ่วันที ่ 21 กนัยายน 2550 ตอเนือ่งถงึป 2551 ในฐานะผปูระกอบการทีพ่ทิกัษสทิธิ
ผบูริโภค เปนตน

ความเสีย่งจากทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบคุคลถอืเปนปจจยัท่ีสำคัญอกีอยางหนึง่ของความสำเรจ็ของบรษิทัฯ และเปนสิง่ทีท่ำใหเกดิความเสีย่งตอการดำเนนิงาน

ของบรษิทัฯ ได เชน การเกษยีณอายุ การลาออก เปนตน ทีอ่าจจะมผีลทีท่ำใหเกดิการหยดุชะงกัของธรุกจิได บริษทัฯ จงึไดใหความสำคญั
และดแูลเอาใจใส ทกุข สขุ ของพนกังานทกุคนเสมอืนคนในครอบครวัเดียวกนั สนบัสนนุบคุคลใหเหมาะสมกบัหนาทีแ่ละพฒันาบคุลากร
อยางตอเนือ่งสม่ำเสมอ

ความเสีย่งจากการยดึสนิคาคนื
ปกติธุรกิจเชาซื้อมีความเส่ียงในดานการยึดสินคาคืนและถือเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได ถึงแมการยึดสินคาคืนนั้นเปนความเส่ียง

ตอการลดลงของยอดขายและมีผลทำใหสินคาคงเหลือมีจำนวนมากก็ตาม ในอีกดานหน่ึงก็ถือเปนการชดเชยตอความเสียหายท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นจากการหยุดชำระเงินของลูกคาได เพราะบริษัทฯ ยังสามารถนำสินคาเหลานั้นมาจำหนายในตลาดสินคามือสองไดอีกดวย อันถือเปน
กลยุทธทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง

การบริหารความเสีย่งดานปฏบัิติการ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการหมายถึงความเสี่ยงเนื่องจากความผิดพลาด หรือความไมเพียงพอของกระบวนการทำงาน พนักงาน

ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเหตุการณหรือปจจัยภายนอก ซึ่งทำใหไดรับความเสียหายตอรายไดหรือบัญชีเชาซื้อของ
บรษิทัฯ ทัง้ทางตรงและทางออม

แนวทางการบริหารความเสีย่งดานปฏบัิติการ
ความเสีย่งดานปฏบิตักิารปรากฏอยใูนทกุกระบวนการ หนวยงาน รวมถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศซึง่อาจทำใหเกิดความเสยีหาย

ตอบรษิทัฯ ลกูคา รวมทัง้ผถูอืหนุ บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความสำคัญในการบริหารความเสีย่งดานปฏบิตักิารเสมอมา และไดมนีโยบายใหดำเนนิ
การบริหารความเส่ียงดานปฏิบตักิาร รวมถึงไดมกีารพัฒนากรอบการบริหารความเส่ียงดานปฏิบตักิารอยางตอเนือ่ง โดยมีวตัถปุระสงคหลกั
เพือ่ใหทกุหนวยงานมกีารบริหารความเส่ียงดานปฏบิตักิารอยางเหมาะสม โดยคำนึงถงึการควบคมุความเส่ียงและประสทิธภิาพของกระบวน
การทำงาน มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบมีมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและปองกันความเสี่ยงกอนที่จะเกิดความเสียหาย
นอกจากนีผ้บูรหิารระดบัสงูสามารถเหน็ภาพรวมของความเสีย่งเพือ่ใหการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธผิล สามารถใชเปนขอมลูในการตดั
สนิใจสำหรับธรุกิจรวมท้ังสอดคลองตามขอกำหนดของกฎหมายตางๆ ทีเ่กีย่วของ

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจดัใหมกีารประเมินความเส่ียงและประสิทธภิาพของการควบคุมความเส่ียงสำหรับธรุกจิใหมๆ  และระบบงาน
ใหมตางๆ ที่นำมาใชเพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจและระบบงานใหมดังกลาว มีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได และมีกระบวนการควบคุมที่
เหมาะสม กอนท่ีจะเร่ิมใหบรกิารแกลกูคา

ทั้งน้ีบริษัทฯ ยังคงมุงที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัยมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง
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The interest rates on loans are both fixed and floating and have been spread in an appropriate manner. The risks that occur
from exchange rates affect the Company’s operation in terms of imported goods, which on average do not exceed 10% of
the Company’s gross sale. In addition, the Company has bought forward contracts on exchange rates as appropriate to
prevent such risks, without any policy to seek profits from the exchange rate speculation.

Due to the Financial Crisis in U.S.A. in Y2008, it has the impact to the Global Financial and Economic in all the
countries including Thailand. Under this crisis, banks, financial institutions and investment bankers in Thailand are extremely
cautions in extending new loans or even confirm or renew existing facilities. Hence, in October 2008, the Company has
engaged Asia Plus Advisory Company Limited to be the Company’s Financial Advisory for funding and arranging the
Company’s debt obligation.
Regulatory Risk

The leasing business is highly competitive and the government emphasizes the need for controls by establishing
the Office of the Consumer Protection Board (OCBP) to ensure that leasing business operators do not take unfair advantage
of consumers. At the present time, the Department of Business Development under the Ministry of Commerce has issued a
new charter for the electrical leasing business in Y2001, stating the guiding principles for setting interest rates, fees for late
or non-payment, or fines for late payment. In addition, there will be a new law that requires leasing operators to be
responsible for the product liabilities. Therefore, the Company has continued to follow news and information regarding this
matter in order to improve and develop the Company’s operations to conform with the government’s rules and regulations.
The Company has received Certificates for Labeling, Advertising, and Leasing Agreements from the Office of the Consumer
Protection Board (OCBP) on January 21, 2003 and on September 21, 2007, confirming that the Company is adhering to its
guidelines in every respect.
Human Resources Risk

The Company recognizes that its people are its major asset and that loss of its employees is a business risk. The
Company continuously supports its employees in terms of training and development to ensure that they are properly
equipped to perform their tasks in an excellent manner.
Product Confiscation Risk

Normally, leasing business is subject to risks in terms of product repossession in the event of non-payment.
Product repossessions decrease sales revenue and increase inventory levels. However, they also represent security against
customer loans and are an important part of the Company’s hire purchase procedures. The resale of repossessed products
is a regular part of the Company’s operations and is particularly important in the motorcycle business, where a very large
second-hand market exists.
Operational Risk

Operational risks are the potential loss caused by the errors or inadequate working process, people, system or
technology, and situations or external factors, which may deteriorate the revenue or hire purchase accounts both directly and
indirectly.

How to manage the operational risks
The operational risks may be occurred in any process, any unit including information system which caused the loss

to the Company, Customers and Shareholders. The Company always realizes how to manage the operational risks and has
issued the policies to manage these risks by continuously developing the frame how to manage these risks with the major
objectives for every units to manage the risks adequately in view of control and efficient performance in systematic and
standard way to evaluate and prevent the risks before loss. Furthermore, Executive Management can see all the pictures of
the risks for managing efficiently to make the decision for their business complied with the related laws and regulations.

The Company also evaluates and control the risks for new business and new systems to be adopted in order to
ensure that they are under the acceptable risks with the proper control before launching them to the customers.

The Company keeps to develop the system and the process to manage the operational risk with new and high
technology instruments.
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เศรษฐกิจไทยในป 2552 คาดวาการขยายตัวทีร่อยละ 1.0 ตอปหรอือาจจะไมมกีารขยายตัว โดยมีผลกระทบมาจากวิกฤตการเงิน
ทัว่โลกท่ีสงผลกระทบตอการสงออกและอุตสาหกรรมตางๆ ภาคเอกชนยังไมมแีนวโนมฟนตวัขึน้ถงึแมวาภาวะราคาน้ำมนัจะไดลดลงแลว
ในชวงปลายป 2551 ทีผ่านมาการลงทนุในภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวลดลงจากป 2551 รอยละ 3.0 ตอป เน่ืองจากนักลงทุนยงัชะลอการ
ตัดสินใจลงทุนเพื่อรอดูสถานการณเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย การสงออกสินคาและบริการก็คาดวาจะลดลงจากป 2551 มาอยูที่
รอยละ 0.6 ตอป

การเบิกจายงบประมาณภาครัฐจะเปนปจจัยชวยสนันสนุนและประคับประคองใหอุปสงคในประเทศไมชะลอตัวลงอยางรุนแรง
มากนัก การเรงการใชจายของภาครัฐใหเปนรปูธรรมโดยเฉพาะในโครงการลงทุนขนาดใหญ การปรบัลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายและการเสริม
สภาพคลองผานการใหสนิเชือ่แกภาคธรุกจิอยางเพยีงพอจะเปนปจจยัสำคญัทีจ่ะชวยผลักดนัใหเศรษฐกจิไทยใหมโีอกาสขยายตวัได

ธรุกิจเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา

ในธรุกจิแบบเชาซือ้มีสวนแบงตลาดในประเทศอย ู 2 กลมุหลกัๆ ซึง่ทัง้สองกลมุมฐีานลกูคาและลกัษณะทีต่างกนั

กลุมแรกมีผูประกอบการรายใหญในประเทศไดแก บจ. จีอี แคปปตอล (ประเทศไทย) และ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย
ซึง่ผปูระกอบการแตละรายนัน้ นอกเหนอืจากการใหบรกิารธรุกจิเชาซือ้เคร่ืองใชไฟฟาแลวยังมบีริการสนิเชือ่เชาซือ้สนิคาอกีหลายประเภท
เชน อปุกรณสือ่สาร เครือ่งใชสำนกังาน เฟอรนเิจอร รถจกัรยานยนต และเครือ่งดนตร ี เปนตน

กลมุทีส่องซึง่จะมงุเนนในดานสนิคาทีม่อีายกุารใชงานยาวนานและสนิคาจำพวกเครือ่งใชไฟฟาภายในบานมอีย ู 2 บรษิทัหลกัคอื
บมจ. ซงิเกอรประเทศไทย บมจ. ไมดา แอสเซท บรษิทัเหลานีด้ำเนนิการขายตรงแบบเชาซือ้ผานทางรานสาขาและพนกังานขาย/พนกังานเกบ็เงนิ ซึง่
ในชวงปทีผ่านมา บมจ. ไมดา แอสเซท กล็ดขนาดธรุกจิดานใหเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาลงจงึสงผลใหปจจบุนั บมจ. ซงิเกอรประเทศไทย เปน
เพยีงรายเดียวทีย่งัดำเนินธุรกจิในตลาดเชาซือ้เคร่ืองใชไฟฟาอยางเต็มรปูแบบ ซึง่ถอืวาเปนบริษทั ผขูายตรงแบบเชาซ้ือทีม่งุเนนในดานสนิคา
ทีม่อีายุการใชงานยาวนานและสินคาจำพวกเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานรายใหญทีส่ดุในประเทศ

ลกัษณะของตลาดท่ีเนนสินคาท่ีมอีายุการใชงานยาวนานคือมอีายอุยใูนตลาดยาวนานและในปจจบุนักม็สีดัสวนการครอบครองสงู
ซึง่ไดแก โทรทัศน, ตเูยน็และยังพบวาเคร่ืองซกัผากมี็สดัสวนการครอบครองในระดับสงูตอจากสินคาทัง้สองชนิดแรก ในสวนของตลาดน้ัน
มขีอจำกดัของศกัยภาพในการเตบิโต สำหรบัตลาดมีการคาดการวาขยายตวัประมาณ 3-5% โดยการขยายตัวนัน้เปนผลมาจากการขยายตวั
ของเคร่ืองซกัผา 2 ถงัและตเูยน็แบบประตูเดยีว และสำหรับตลาดโทรทัศนคาดวาจะโตประมาณ 7% การเติบโตจะมาจากการสงเสริมการ
ขายในชวงการแขงขันฟุตบอลยูโร 2008 รวมไปถึงการขยายตัวของแอลซีดี ทีวี เนื่องจากมีการปรับลดราคาขายลงอยางตอเนื่องตลอด
ทัง้ป สงผลใหราคาจำหนายลดลงอยใูนระดับราคาท่ีสามารถเปนเจาของไดงายข้ึนทำใหมคีวามตองการสูงเพ่ิมขึน้มาก

จากการท่ีเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานอันไดแก โทรทัศน และตเูยน็ ซ่ึงถอืเปนสนิคาทีม่สีดัสวนการครอบครองท่ีสงู จงึทำใหการเพ่ิม
ยอดขายเปนไปไดยาก แตผบูรหิารของบริษทั ซงิเกอรประเทศไทย กลับมองวาสามารถท่ีจะเพ่ิมยอดขายไดดวยการนำหลักการตลาดของสินคา
ทดแทน (Replacement Market) โดยอาศยักลยทุธตแีลก (Trade-in) สนิคาเครือ่งใชไฟฟาภายในบานของลกูคาทกุชนดิทกุยีห่อมาแลกกบั
สนิคาเคร่ืองใชไฟฟาใหมของซิงเกอรพรอมกบัเงือ่นไขการผอนสบายๆกับรานสาขาซิงเกอรทีม่อียทูัว่ประเทศ เพือ่ใหบรรลุเปาหมายของบริษทัฯ
ในการขยายตลาดของสนิคาทุกชนดิทีบ่รษิทัฯ จดัจำหนาย

จกัรเย็บผา

สินคาอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ผลิตใชในชีวิตประจำวันอาทิ เสื้อ กางเกง กระโปรง กระเปา รองเทา ผาปูที่นอน
ปลอกหมอน ฯลฯ ลวนแลวแตใชจกัรเย็บผาในการผลิตท้ังสิน้ จกัรเย็บผาจงึเปนสนิคาทีใ่ชกนัอยางแพรหลายท้ังในรูปของธุรกจิขนาดใหญ
ขนาดกลาง ขนาดยอม รวมถงึจกัรเย็บผาทัว่ไปทีส่ำหรบัใชภายในบาน ตลาดของจกัรเยบ็ผาสามารถแบงไดเปนประเภทใหญๆ  ได 2 ประเภท
คอื จกัรเย็บผาอตุสาหกรรมทีน่ำมาใชตดัเยบ็เครือ่งอุปโภคบริโภคในเชิงอตุสาหกรรม และจกัรเยบ็ผาธรรมดาทีน่ำมาใชตดัเยบ็ภายในครวัเรอืน
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In 2009, the Thai economy is expected to grow slightly at 1.0%, but may remain flat or even stightly contract due
to the giobal financial crisis due to the global financial crisis, which affects the country’s export and various industries. Signs
of recovery remain invisible at this stage despite declining oil prices at the end of 2008. Investments from the private sector
will increase at a declining rate of 3.0% from that of 2008 because investors are delaying their investment decisions in order
to observe the movements of global and domestic economic conditions. Export and service sectors will tumble from 2008
by 0.6%.

Government spending will play an important role in shoring up domestic demand. Speeding spending on the part
of the government especially on major projects, adjusting interest rates and adequate liquidity stimulation measures will
determine the direction of Thailand’s economic expansion.

Electrical appliances – consumer financing business
There are 2 distinct groups of business operators providing consumer financing services. Each group has different

characteristics and customer bases.

The first group comprises major players namely GE Capital (Thailand) Co., Ltd., and AEON Thana Sinsap Public
Company Limited. These business operators provide consumer financing not only to electrical appliances but also other
products such as telecommunication equipment, furniture, motorcycle, musical instrument, etc.

The second group, which includes Singer Thailand Public Company Limited and MIDA Asset Public Company
Limited focuses on consumer durables and home electrical appliances. These players conduct hire purchase services in
direct selling form through a network of shops and sales agents/ collectors. In the past year, MIDA Assets decided to reduce
emphasis on electrical appliance hire purchase leaving Singer Thailand the only player in this category to offer complete hire
purchase services via direct selling. Singer Thailand is now the country’s largest direct-selling operator to offer hire purchase
services to buyers of durable goods and home electrical appliances.

The consumer durables market includes popular electrical appliance items namely television set and refrigerator,
which are found to have very high market penetration, followed by washing machine. Obvious market limitation is the annual
growth, which is only around 3-5%. Market expansion of this kind of home electrical appliances is mostly the result of higher
sales of double-tank washing machine and single-door refrigerator. Television set is expected to grow 7% following the
heavy promotion during the Euro 2008 football tournament. This includes sales of LCD models as manufactures revised
down the prices continuously throughout the year to make pricing float at reachable levels and thus prompting demand to soar.

Products with high ownership ratio such as television set and refrigerator may be very difficult to increase the sales
further. However, the management of Singer Thailand was looking at the situation in another aspect. The opportunity lied with
the exploration of the so called replacement market, where a trade-in strategy came into play to encourage purchasing new
items to replace old ones with easy installment offers. The multi-products, multi-brand trade-in campaign is open to all
brands of electrical appliances, exchanging old appliances with brand-new Singer products at Singer Shops nationwide.

Sewing machine
Several products used in our daily life require the use of sewing machine to facilitate their production. These

products are namely clothing, pants, dresses, bags, shoes, bed sheets, pillow covers, etc. Sewing machine is widely used in
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สำหรบัยีห่อทีว่างจำหนายอยางแพรหลายในตลาดจกัรเยบ็ผาในประเทศไทยไดแก ซงิเกอร จาโนเม เอลวริา บราเดอร และจกู ิทัง้ยงัมจีกัร
เยบ็ผาราคาถกูทีน่ำเขาจากประเทศจนีอีกหลากหลายยีห่อทีเ่ขามาแขงขนักนัในธรุกจินี้

เนือ่งจากจกัรเยบ็ผาเปนผลติภัณฑทีค่งทนและมอีายกุารใชงานยาวนานพอสมควร ทัง้นีข้ึน้อยกูบัการใชงานทีเ่หมาะสมกับจกัรเยบ็
ผาแตละประเภทดวย อตัราของการแทนท่ีจงึมนีอยมากประกอบกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยท่ีมกัจะซือ้เสือ้ผาสำเร็จรปูมาสวมใสแทน
การตดัเยบ็ดวยตนเองเพราะมรีปูแบบทนัสมยั ราคาถกู สะดวกสบายกวาทีจ่ะมาออกแบบและตดัเย็บดวยตนเอง จงึทำใหอตัราการเจรญิเตบิ
โตของยอดจำหนายจักรเยบ็ผาธรรมดาทีใ่ชในครวัเรอืนเปนไปไดอยางชาๆ อยางไรกต็ามผปูระกอบการทัง้หลายกพ็ยายามทีจ่ะกระตนุความ
ตองการซือ้จกัรเยบ็ผาใหเกิดขึน้ดวยการนำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขามาชวยในการพฒันาผลติภณัฑจกัรเยบ็ผาใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จนกลาย
เปนจกัรเย็บผาคอมพวิเตอรทีม่รีปูลกัษณสวยงาม ทนัสมยั กะทดัรดั ใชงานงาย สามารถประดษิฐงานไดหลากหลาย

บรษิทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1) ขอมลูทีส่ำคญัโดยยอของบริษทั

บริษัทฯไดดำเนินธุรกิจจำหนายเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานย่ีหอซิงเกอรจนเปนที่รูจักของประชาชนชาวไทยมานานกวา
หนึง่รอยปแลว

ในป 2539 บรษิทัฯมียอดปริมาณการจำหนายตเูยน็และโทรทัศนมากเปนอนัดบัตนๆของประเทศ

ในป 2544 บรษิทัฯไดเริม่มีการนำรถจกัรยานยนตมาจำหนายเปนสนิคาหลกัเหมอืนเชนเคร่ืองใชไฟฟา หลงัจากทีพ่บวาอัตรา
ความเปนเจาของเครือ่งใชไฟฟาอันไดแก โทรทศันและตเูยน็เพ่ิมขึน้เทากบั 98% และ 90% ตามลำดบัจงึทำใหบริษทัฯคิดวา
ตลาดเคร่ืองใชไฟฟาเกิดการอ่ิมตัวแลว บริษัทฯจึงหันมาเนนการขายรถจักรยายนยนตดวยอัตราการเติบโตถึงรอยละ 32%
ในระหวางป 2545 – 2547

ตัง้แตป 2547 มาจนถงึป 2548 บรษิทัฯไดมงุเนนกลยทุธในการขายรถจักรยานยนตแบบเชาซือ้

จนมาในป 2549 บรษิทัฯจงึไดมกีารยดึคนืรถจกัรยานยนตจำนวนมากจากบญัชเีชาซือ้ทีไ่มมคีณุภาพดงักลาวจนเปนเหตใุหยอด
รายไดของบริษทัฯลดลงอยางมาก และไดมกีารขายรถจักรยานยนตดงักลาวไปต่ำกวาราคาทุน พรอมกบัไดมกีารต้ังสำรองหน้ี
สญูทีอ่าจจะเกดิขึน้จงึทำใหในป 2549 บรษิทัฯมผีลการดำเนนิงานขาดทนุและปรบัตัวดขีึน้ตามลำดบัในป 2550 และ 2551

ในป 2549 หลงัจากท่ีไดมกีารศึกษาขอมลูโดยละเอียดแลว บรษิทัฯกไ็ดมกีารปรับรปูแบบองคกรเพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจาย
ดงัเห็นไดจากผลการดำเนินงานท่ีปรบัปรุงดขีึน้อยางตอเน่ืองในป 2550 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ีประกอบดวย :-

- การควบรวมสาขาทีข่าดทนุ
- เพิม่ Productivity ในสวนของพนักงานขาย
- ลดขนาดองคกรโดยลดจำนวนพนกังานประจำ 19%

แมวาบริษัทฯจะขาดทุน แตบริษัทฯก็สามารถมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับป 2551 เปนเงินทั้งสิ้น 314.3
ลานบาท

2) การเปลีย่นแปลงของคแูขงทีส่ำคญั

ในประเทศไทยมีบริษัทใหญๆที่ดำเนินธุรกิจทางดานการเงินใหกับผูบริโภค (Consumer Finance) ที่ไมใชธนาคาร
(Non-bank) โดยทีม่บีรษิทัทีด่ำเนนิธรุกจิทางดานบตัรเครดติ (Credit Card) อนัไดแก American Express (Thai) (AMEX), General
Card Services, Krungsriayuthaya Card (KCC), Krungthai Card (KTC), และ Tesco Card Services สวนบรษิทัดำเนนิธรุกจิ
Non-bank อนัไดแก AEON Thana Sinsap (Thailand) (AEONTS), Cetelem, G.E. CAPITAL (Thailand) (GECT), EASY
BUY, MIDA Assets (MIDA) และ Singer Thailand (SINGER) ซึ่งมุงเนนในการทำธุรกิจเชาซื้อและสินเช่ือสวนบุคคล
(Personal Loan)
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large, medium and small businesses as well as by individual users. Their usage can be divided into 2 major categories -
industrial use and home use. Sewing machines widely available in Thailand are Singer, Janome, Elvira, Brother and Juki with
several cheaper alternative brands coming from China to take the bottom-end of the market.

Because sewing machine has long product life, depending on the type of usage, it is difficult to encourage high
product replacement ratio. The lifestyle of the Thai people has also changed toward buying ready-to-wear products, leaving
smaller number of people making their own dresses. This resulted in slowing growing sewing machine market. Nevertheless,
sewing machine manufacturers adopted modern technology to help develop for more efficient sewing machine products. At
present, there are computerized sewing machines that are beautifully designed, compact and easy to use available in the
market to create high quality craftsman work.

Singer Thailand Public Company Limited

1) Brief company background

For over a century, the SINGER brand has been in Thailand and known among the people.

By 1996, SINGER was one of the market leaders in term of unit sold for its two basic home appliances namely
refrigerator and television.

In 2001, SINGER added motorcycles to its product line as sales of leading electrical appliances such as
television set and refrigerator began saturate with high ownership ratio of up to 98% and 90% respectively. The
sales of motorcycle grew 32% during 2002 – 2004.

Since late 2004 through 2005 SINGER implemented an aggressive strategy for motorcycle hire-purchase loans.

From 2006, SINGER has been repossessing a high number of motorcycles from low quality accounts, resulting
in significant revenue drop. SINGER also suffered substantial repossession losses, while having to put up bad
debt provisions. These factors contributed to significant operating losses in 2006 and to a much lesser extent
in 2007.

In 2006, after detailed investigations, strategy was reset and swift clear-cut restructuring was undertaken. This
has reduced costs significantly, of which the benefits have been flowing through during 2007. The restructuring
includes:

- The closure of underperforming branches
- Increased productivity of sales agents
- Reduction of corporate headcount by 19%

Cash in hand in 2008 was as much as 314.3 million baht despite losses.

2) Significant changes in the competitive environment

In Thailand, there are large non-bank operators providing services in consumer finance. Leading these
catagories are credit card operators namely American Express (Thai) (AMEX), General Card Services, Krungsriayuthaya
Card (KCC), Krungthai Card (KTC) and Tesco Card Services. Other non-bank operators, whose focus includes hire
purchase and personal loan business are AEON Thana Sinsap (Thailand) (AEONTS), Cetelem, G.E. CAPITAL
(Thailand) (GECT), EASY BUY, MIDA Assets (MIDA) and Singer Thailand (SINGER).
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บรษิทัทีเ่ปน Non-bank ดงักลาวสามารถแบงออกไดเปน 2 กลมุ แตละกลมุกม็เีปาหมายของตนเองดังเชน AEONTS,
GECT และ EASY BUY เปนบรษิทัท่ีสวนใหญหรือทัง้หมดถอืหนุโดยตางชาต ิจะมงุเนนธรุกจิทางขายแบบเชาซือ้และสนิเช่ือสวน
บคุคล (Personal Loans) กบัลกูคาทีม่ปีระวตัดิแีละมรีายไดประจำไมนอยกวา 4,000 บาท ในขณะที ่SINGER และ MIDA จะมงุ
เนนไปในกลมุลกูคาทีอ่ยใูนตางจงัหวดั ซึง่สวนใหญประกอบธรุกจิการเกษตรอนัถอืเปนกลมุฐานราก บรษิทัเหลานีด้ำเนนิธรุกจิแบบ
ขายตรงซึง่นำตนทนุทางการเงนิพรอมคาใชจายของการใหบรกิารกอนและหลงัการขายมารวมอยใูนอัตราทีค่ดิกบัลกูคา

การแขงขนัของบริษทัในกลมุเหลานีจ้ะแตกตางกนัโดยท่ีบรษิทัในกลมุแรก (AEONTS, GECT และ EASY BUY) จะแขง
ขนักนัในเรือ่งของความรวดเรว็ในการอนมุตัเิครดติและอตัราดอกเบีย้ บรษิทัทีม่กีลมุลกูคาเปนเกษตกรในชนบทจะแขงกันในเรือ่ง
ของการรักษาความสัมพนัธทีด่กีบัประชาชนในทองถิน่ และการเสนอบริการท่ีดทีัง้กอนการขายและหลังการขาย ยิง่ไปกวานัน้การ
ใหบริการการขายตรงทีใ่หกบัลูกคาโดย SINGER และ MIDA ตางกจ็ะตองคำนงึถงึประโยชนของลกูคาโดยการนำเสนอบรกิารและ
ผลติภณัฑใหมๆ

ในป 2549 MIDA ไดตดัสนิใจลดขนาดและออกจากธุรกิจนีค้งใหเหลือแค ซงิเกอร บรษิทัเดียวในประเทศไทยท่ีมกีารดำเนิน
ธรุกิจขายตรงแบบเชาซือ้ สิง่นีถ้อืเปนโอกาสของซิงเกอรทีจ่ะขยายตลาดและเติบโตในธุรกจินีด้วยช่ือเสยีงสัง่สมมาอยางยาวนาน

3) จดุแขง็และโอกาสของบริษทั

ยีห่อทีเ่ปนท่ีรจูกักนัมานาน

ชือ่เสยีงทีเ่ปนท่ียอมรบัในธรุกจิเชาซือ้เครือ่งใชไฟฟาภายในบาน

มรีานสาขาครอบคลมุท่ัวประเทศ

พนกังานไดรบัการฝกอบรมเปนอยางดใีนการตดิตอกบัลกูคา

ทมีผบูรหิารทีม่ปีระสบการณ

กลยทุธการตลาดของการตแีลก (Trade-in) ทีถ่กูนำมาใชในตลาดแลกเปลีย่น (Replacement Market) ของเครือ่งใชไฟฟา
ภายในบาน

ไมมคีแูขงขนัโดยตรง

4) จดุออนและอุปสรรค

ความไมแนนอนในปจจยัทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะภาคการเกษตร

5) กลยุทธ

การกลบัมามงุเนนในตลาดเครือ่งใชไฟฟาภายในบานดวยการเพิม่สวนแบงทางการตลาด

การกำหนดระบบการอนุมตัเิครดิตใหรดักมุเพ่ือทำใหมัน่ใจไดวาบริษทั ไดบญัชเีชาซือ้ทีม่คีณุภาพเพ่ือจะเพ่ิมประสิทธภิาพในการ
เกบ็เงนิใหดขีึน้

ขยายตลาดใหมากทีส่ดุในชวงทีย่งัไมมคีแูขงขนัในธรุกจิขายตรงแบบเชาซือ้

นำกลยุทธตแีลก (Trade-in) สำหรับสนิคาเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานทุกชนิดทกุยีห่อทีไ่มมใีครทำมาเสนอใหกบัลกูคาทัว่ประเทศ

เปนบรษิทัเดยีวในประเทศทีม่เีครอืขายครอบคลุมในการจำหนายสนิคามอืสองทัว่ประเทศดวยราคาทีย่อมเยาวบนเงือ่นไขของ
การขายแบบจายเงนิสดและนำสนิคาไปไดเลย (Cash and Carry)
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The non-bank operators can be divided into two groups, each with their own focus. AEONTS, GECT and
EASY BUY, all of which are wholly or majority owned by foreign operators, concentrate on providing installment
sales financing and personal loans to consumers with good credit record and stable monthly income of not less
than 4,000 baht. SINGER and MIDA, on the other hand, rely on provincial households, who mainly engage in
agricultural activities, as their primary target market. These companies sell products directly to customers, while
calculating the charged rates before-and after-sale in the offers made to customers.

Competition in each of these groups is also different. Companies in the first group (AEONTS, GECT and EASY BUY)
are competing based on factors such as credit approval time and interest rate. The companies that target rural
agricultural households compete by maintaining good relationships with local people and offering good before-and
after-sale services. In addition, the direct selling services provided to customers by SINGER and MIDA also benefit
consumers in terms of exposures of new products and services.

In 2006, MIDA decided to reduce its role and subsequently leave the direct selling hire purchase business, leaving
SINGER as the sole operator of this type in the Kingdom. The circumstances provided SINGER with great
opportunity to expand its market dominance and grow steadily in the long run.

3) Strengths/Opportunities of SINGER

Strong brand recognition

Proven record in electrical home appliances hire purchase

Nationwide distribution network

Well-trained staff familiar with target customers

Experienced management team

Marketing strategy using trade-in concept well-adapted to the replacement market of electrical home appliances

No direct competition

4) Weaknesses/Threats

Vulnerable to economic environment (particularly agriculture)

5) The Strategy

Re-focus on its “forte”, which is the electrical home appliances market regularly increasing its market share.

Have in place a credit granting control system to ensure better quality of sales, and maximize collection
efficiency.

Dominate the market by using its unique positioning of being the only company operating in direct selling hire
purchase to occupy all the space.

Take full advantage of being the only company offering trade-in multi brands, multi products options to
customers nationwide.

Be the only company offering the extensive network of shops specializing in selling 2nd hand products nationwide
at a competitive price on a “Cash and Carry” concept.
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ความเปนมา

ในป พ.ศ. 2432 บรษิทั ซงิเกอรแหงสหรฐัอเมรกิา ไดแตงต้ังบริษทั เคยีมฮัว่เฮง จำกดั เปนผจูดัจำหนายจักรเยบ็ผาซงิเกอร
ในประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ. 2448 บรษิทั ซงิเกอรแหงสหรฐัอเมริกา จงึไดตัง้สาขาขึน้ในประเทศไทย ใชชือ่วา บรษิทั ซงิเกอร โซอิง้ แมชี
น จำกดั วตัถุประสงคเพือ่จำหนายจกัรเยบ็ผา และผลติภณัฑอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัจกัรเยบ็ผาทีน่ำเขามาจากตางประเทศ บรษิทัไดรเิริม่นำเอา
บริการเชาซือ้ โดยผอนชำระเปนงวดมาใชครัง้แรกในป 2468 และบริการดังกลาวน้ี ไดกลายเปนลกัษณะประจำของซงิเกอรทัง้ในประเทศ
ไทย และประเทศตางๆ ในเอเซีย นับแตนั้นมาตลอดระยะเวลา 50 ปเศษ บริษัทคงจำหนายเฉพาะจักรเย็บผา และผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
จักรเย็บผาเทานั้น จนกระทั่งป 2500 บริษัทจึงไดเริ่มจำหนายเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนโดยเริ่มจากตูเย็นเปนอันดับแรก ตอมาเมื่อวันที่
24 พฤศจกิายน 2512 จงึไดมกีารจดทะเบยีนกอตัง้ “บรษิทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกดั” เปนบรษิทัจำกดัภายใตกฎหมายไทย เพ่ือเขารบัชวง
ธรุกจิของ “บริษทั ซงิเกอร โซอ้ิง แมชีน จำกดั” ซึง่หยุดดำเนินกจิการในระยะเวลาตอมา โดยมีทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม 60 ลานบาท ปจจบุนั
บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 283.5 ลานบาท เปนทนุทีเ่รยีกชำระเตม็มลูคาหนุแลว 270 ลานบาท และบริษทัไดรบัอนญุาตใหเขาเปนบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในป 2527 ในวันท่ี 4 มกราคม 2537 บริษทัไดทำการจดทะเบยีนแปรสภาพเปน “บริษทัมหาชนจำกดั”
ตัง้แตแรกตัง้บรษิทัจนถงึปจจบุนับรษิทัไดประกอบธรุกจิดวยความซือ่สตัย สจุรติ รบัผดิชอบตอสงัคม มสีวนรวมในการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศไทย และเมือ่วันที ่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถอืเปนวาระอนัเปนมหามงคลอยางยิง่ เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราต้ัง (พระครุฑพาห) ให บรษิทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกดั (มหาชน) นบัเปนเกยีรติประวัตแิละเปน
สริมิงคลสูงสดุแกบรษิทัฯ และพนักงานทุกทาน

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทและบริษัทยอย

บริษทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปนผจูำหนายผลติภณัฑทีม่เีคร่ืองหมายการคา “ซงิเกอร” เชน จกัรเยบ็ผา เครือ่งใช
ไฟฟาตางๆ นอกจากน้ียงัจำหนาย ผลติภณัฑอืน่ๆ เชน รถจักรยานยนต จานดาวเทียม เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer)
เปนตน เพือ่สนองตอบตอความตองการของลูกคา

การขายตรงจะผานผูแทนซิงเกอรมากกวา 5,000 คน กระจายตามสาขากวา 200 สาขา ทั่วประเทศไทย ซึ่งถือวาบริษัทฯ
มโีครงขายการกระจายสนิคา เครือ่งใชไฟฟาภายในบานทีใ่หญทีส่ดุ และกวางขวางทีส่ดุในประเทศไทย

สำหรับสนิคาซงิเกอรสามารถแบงแยกไดตามกลมุผลติภณัฑดงันี ้ :-

ผลติภณัฑซิงเกอร ไดแก:-

ผลติภณัฑจกัรเยบ็ผา เชน จกัรเยบ็ผา เครือ่งรดีผา เขม็ น้ำมนัหลอลืน่อเนกประสงค กรรไกร เปนตน
ผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เชน ตูเย็น ตูแช เครื่องซักผา เตาแกส เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ
ตแูชไวน เปนตน
ผลติภัณฑกลมุภาพและเสยีง เชน โทรทศันส ีแอลซดี ีทวี ีดวีดี ีและเครือ่งเสยีงสเตอรโิอ เปนตน

ผลติภณัฑอืน่ๆ ไดแก:-

รถจักรยานยนต
จานดาวเทยีม
เคร่ืองคอมพิวเตอร ทัง้แบบต้ังโตะและแบบโนตบคุ
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Background

In 1889, Singer Sewing Company from the United States of America had appointed KIAM HUA HENG Company
Limited as the distributor for “SINGER” sewing machines in the Kingdom of Thailand. Later on, in 1905, Singer Sewing
Company from the United States of America had established a branch operation in Thailand under the name “Singer Sewing
Machine Company Limited”, with the purpose of selling and distributing the imported sewing machines and other products
relating with sewing.  In 1925, the Company had initiated and offered a convenient installment plan to the customers and this
service had become the prominent identity and the integral part of Singer’s business in Thailand and also in other countries
in Asia.  Prolonged for 50 years, the Company still continued selling only sewing machines and related products to the
customers, until the year 1957 it began to start selling refrigerators and subsequently introduced the full range of electrical
home appliances. On November 24th 1969, “Singer Thailand Company Limited” was established and registered as a Thai
company in order to taking over all the businesses of “Singer Sewing Machine Company Limited”, at which later on ceased
the operation. Singer Thailand Company Limited started with the registered capital of Baht 60 Million, and at present it has
the registered capital of Baht 283.5 Million, of which amounting Baht 270 Million was fully issued and paid-up. The
Company was also approved as the registered and listed company in the Stock Exchange of Thailand in 1984.  On January
4th, 1994 the Company had registered as “the public limited company”. Since its conception to the present day, the Company
had conducted the business with honesty, integrity, and responsibility to the Thai society and had contributed to Thailand’s
economic development.  On May 24th 2004, the date of the most auspicious occasion for the Company as His Royal Majesty
the King had graciously bestowed the GARUDA emblem to Singer Thailand Public Company Limited as a Company under
the patronage of His Royal Majesty the King.  This is the highest honor in the Company’s history and the proudest moment
for the company and all of its employees.

Business Operations of the Company and its Affiliates

Singer Thailand Public Company Limited is the distributor of sewing machines, electrical appliances under the
“Singer” trademark, and other products with various brand names such as motorcycles, etc to serve the need of the
customers.

The Company has categorized the business operations according to the mean and the type of distribution
channels. “Singer Direct” and “Singer Direct Plus” with the operation of selling directly to customers at their homes and it
also distributes through the Dealers in its Wholesale channel.

Direct sales are conducted by the field sales and collection team of more than 5,000 Singer representatives and more
than 200 branches in all regions of the country. It has the largest and widest home appliance distribution network in Thailand.

Singer products can be categorized in product groups as follows:

“Singer” Brand

Sewing machine products – sewing machines, ironing press machines, needles, multi-purpose lubricating oil,
scissors and sewing accessories
Electrical home appliance products – refrigerators, freezers, washing machine, gas stoves, air conditioners,
microwave ovens
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ภายใตเครือ่งหมายการคา “ซงิเกอร” บรษิทัจำหนายผลติภณัฑทัง้ในระบบเงนิสด และระบบเงนิผอนในรปูแบบการขายตรง ผาน
รานคาปลีกของบริษทัและผานผแูทนจำหนาย ซึง่กระจายอยทูัว่ประเทศ สนิคาสวนใหญทีบ่รษิทัซงิเกอรจำหนาย บรษิทัจะใชวธิแีบบ OEM
(Original Equipment Manufacturer) โดยการส่ังใหผผูลติภายในประเทศผลิตใหเปนสวนใหญ ปจจบุนับริษทัซงิเกอรยงัคงถือหนุกวารอย
ละ 99 ในสองบรษิทัไดแก บรษิทั อตุสาหกรรมซงิเกอร (ประเทศไทย) จำกดั และ บรษิทั ซงิเกอร (โบรคเกอร) จำกดั

โครงการผลิตภณัฑใหม

บรษิทั ไดจดัทำโครงการ “ผอนอนุใจ ไรกงัวล” รวมกบับริษทั เมอืงไทยประกันชวีติ จำกดั โดยมอบฟรีประกันชวีติใหกบัลกูคา
ซงิเกอร ทีซ่ือ้เครือ่งใชไฟฟาซงิเกอรแบบผอนชำระ ตลอดระยะเวลาการผอนชำระสนิคานัน้ๆ วงเงนิรับประกนัสงูสดุ 60,000 บาท คมุครอง
การเสยีชวีติทกุกรณ ี (อบุตัเิหต ุ เจบ็ปวยเสยีชวีติ หรอืถกูฆาตกรรม)

บริษทั ไดจดัทำโครงการ “ผอนอนุใจ ไรกงัวล” ขึน้เพือ่เปนการตอยอดการขายสนิคาเงนิผอน และยงัชวยลดภาระทัง้ในสวนของ
ลกูคาและบรษิทั ในกรณทีีล่กูคาเสยีชวีติ บรษิทัจะเคลมปดบญัชผีอนชำระสนิคาชิน้นัน้ใหฟร ีและยกกรรมสทิธิส์นิคาใหกบัทายาทของลกูคา
พรอมมอบเงนิชวย เงนิตามราคาเชาซือ้คงเหลอื หกัวงเงนิรบัประกนัใหทายาทอกีดวย

ชองทางการขายแนวใหมกับสนิคาทีมี่การเตบิโตเต็มท่ีแลวในตลาด

บรษิทัทราบดวีาตลาดหลักของเครือ่งใชไฟฟาภายในบาน เชน โทรทศัน และตเูยน็ ไดเตบิโตอยางมาก มสีวนแบงการตลาดท่ีสงู
และมอีตัราสวนความเปนเจาของท่ีสงู (90% - 98%) เพือ่ตอบสนองทางการตลาดและเพ่ือการเติบโตและการพัฒนาของบริษทั ทางบรษิทั
ไดใชแผนเชงิรกุทางการตลาดในการขายสนิคาหลากหลายขึน้ และมกีารตแีลกเปล่ียน (Trade In) สนิคายีห่อตางๆ ดวยเชนกนั

แผนโดยรวมของบรษิทัคอืการใชความไดเปรยีบในจดุยนืทีโ่ดดเดนในตลาดซึง่กค็อื การเปนหนึง่ในบรษิทัทีม่กีารดำเนนิงานแบบขาย
ตรงท่ัวประเทศเพ่ือเสนอขายสินคาในรูปแบบเทรดอิน

บริษัทยอย

บรษิทั ซงิเกอร (โบรคเกอร) จำกดั
บรษิทั ซงิเกอร (โบรคเกอร) จำกัด ประกอบธรุกจิตวัแทนขายกรมธรรมประกนัชีวติใหแกบรษิทัประกนัภยั ในปจจบุนั ไดแก
บริษทั เมอืงไทยประกันชวีติ จำกดั โดยใหพนกังานขายของบริษทั ซงิเกอร เฉพาะท่ีมใีบอนุญาตตัวแทนประกันชวีติ เปนผู
ขายกรมธรรมใหแกลกูคา

บรษิทั อตุสาหกรรมซงิเกอร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั อตุสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จำกัด จดัตัง้ขึน้เพ่ือเปนโรงงานประกอบ จกัรเย็บผา เตาแกส มอเตอรจกัรอตุสาหกรรม
เบาและน้ำมันอเนกประสงค เพือ่ใหบรษิทัซงิเกอรนำไปจำหนายทัง้ในประเทศและตางประเทศมาโดยตลอดจนถงึกลางป 2545
บรษิทัมนีโยบายใหหยดุการผลติและการประกอบผลติภณัฑดงักลาวขางตน แลวใชวธินีำเขาผลิตภณัฑสำเรจ็รปูจากตางประเทศ
โดยตรงแทน ทัง้นีเ้นือ่งจากตนทุนของการนำเขาผลติภณัฑสำเร็จรปูต่ำกวาตนทนุการผลติและประกอบภายในประเทศ

การจดัหาผลติภณัฑหรือบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑจกัรเย็บผา หลังจากกลางป 2545 บรษิทัไดเปล่ียนวิธกีารส่ังซ้ือ ซึง่เดิมบริษทัใชวธิกีารส่ังซ้ือจกัรเย็บผาจากบริษทั
อตุสาหกรรมซงิเกอร (ประเทศไทย) จำกดั มาเปนการสัง่ซือ้จกัรเย็บผาสำเร็จรปูโดยตรงจากตางประเทศแทน เนือ่งจากตนทนุของการนำเขา
ผลติภัณฑจกัรเย็บผาสำเร็จรปูต่ำกวาตนทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ สนิคาทีบ่ริษทัฯ ซือ้จากผผูลติจากตางประเทศมีมลูคาประมาณ
รอยละ 5 ของสินคาทีซ่ือ้ท้ังหมด

ในสวนของเคร่ืองใชไฟฟา บรษิทัสัง่ซือ้สนิคาจากผผูลติในประเทศในลักษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer)
กลาวคอื ผผูลติจะผลติสินคาภายใตเครือ่งหมาย “ซงิเกอร” ใหแกบรษิทั โดยผผูลติหลกัซึง่ผลติเครือ่งใชไฟฟาภายในบานใหแกบรษิทัไดแก:-
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Audio and video products – color televisions, LCD Televisions, DVD players and stereo sets.

Multi-brand products:

Motorcycles
Satellite dishes
Personal Computer sets and Notebook computer

Under the Singer trademark, the Company sells products on both cash and hire purchase basis via direct selling
channels, which include branches and authorized dealers throughout the country. Most of the products distributed by Singer
Thailand Public Company Limited are purchased from OEMs (Original Equipment Manufacturers) and majority of them are
manufactured in Thailand. Singer Thailand Public Company Limited holds over 99 percent in two subsidiary companies
namely Singer Industries (Thailand) Company Limited and Singer (Broker) Company Limited.

New Products

The Company has introduced “Worry free hire purchase” program in conjunction with Muang Thai Life Insurance
offering free life insurance policy to SINGER buyers through installment program. The insurance privilege will cover the entire
installment period with coverage amount of up to 60,000 baht and death in all cases such as by accident, sickness or murder.

The purpose of “Worry free hire purchase” program is to help make hire purchase services more attractive, while
easing the burden on the part of the customers in case of death, which may result in discontinuity of installment payment.
SINGER will close the installment account and handover the right to the product to customer’s next of kin with small
donation equivalent to the outstanding payment and insurance compensation.

New Ways of Selling Mature Products

The Company has recognized that the market for its core home-appliance products namely television set and
refrigerator, are very mature and have high penetration as well as ownership ratios at in 90% and 98% respectively. To
respond to such an environment and ensure steady growth and development, the company has implemented aggressive
“multi-products, multi-brands” trade-in marketing campaign.

The Company’s overall strategy is to take advantage of its unique positioning in the market, being one of the few
companies with nationwide direct selling operations offering trade-in benefits on a large scale.

Subsidiaries Companies

Singer (Broker) Limited
Singer (Broker) Limited is an authorized dealer of life insurance and is currently the appointed dealer for Muang
Thai Life Insurance Co., Ltd. Only Singer Thailand Public Company Limited employees with life insurance
authorized agent permit are assigned to sell life insurance to customers.

Singer Industries (Thailand) Limited
Singer Industries (Thailand) Limited was established to serve as an assembly facility for sewing machines, gas
stoves, light industrial motors and multi-purpose oil. Singer Thailand Public Company Limited had distributed
these products in Thailand and to several other countries. In 2002, the Company ceased manufacturing and
assembly of the above products and switched to lower cost imported products. This is due to the better cost
structure on the part of imported products.
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1. บรษิทั ไฮเออร อเิลค็ทรคิ จำกดั (มหาชน) สนิคาทีผ่ลิต ไดแก ตเูยน็ เครือ่งซกัผา

2. บริษทั ซนัโย คอมเมอเช่ียลโซลูชัน่ จำกดั สนิคาทีผ่ลติ ไดแก ตแูชแข็ง ตแูชเคร่ืองด่ืม และตแูชไวน

3. บริษทั ไทยซัมซงุ อเิลค็โทรนิคส จำกดั สนิคาทีผ่ลติ ไดแก ตเูยน็ เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองซักผา

4. บริษทั ชารปไทย จำกัด สนิคาทีผ่ลติ ไดแก โทรทัศน และสเตอริโอ

5. บรษิทั ท ีซ ีแอล อเิลค็ทรอนกิส (ไทยแลนด) จำกดั สนิคาทีผ่ลติ ไดแก โทรทศัน

6. บริษทั ลคักีเ้ฟลม จำกัด สนิคาทีผ่ลติ ไดแก เตาแกส

7. บรษิทั ฮติาช ิจำกดั สนิคาท่ีผลิต ไดแก เครือ่งปมน้ำ และเครือ่งทำน้ำอนุ

นอกจากสินคาท่ีขายภายใตเครื่องหมายการคา ซิงเกอร บริษัทยังไดมีการจัดหาสินคายี่หออื่นๆ เขามาจำหนายในราน ซิงเกอร
เพื่อขยายธุรกิจและเปนทางเลือกเพ่ิมใหแกลูกคา สินคาที่นำเขามาจำหนาย อาทิเชน รถจักรยานยนต โดยส่ังซื้อจาก บริษัท ไทกา มอเตอร
เซลส จำกดั และ บรษิทั คาวาซาก ิมอเตอรเอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกดั จานดาวเทยีมสามารถ DTH จากบรษิทั สามารถวศิวกรรม
จำกัด และเครื่องคอมพิวเตอร SVOA จากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) และประกันชีวิตจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
และประกันภัยจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด

การพฒันาระบบสารสนเทศ

บรษิทัฯ ไดมกีารคัดเลอืก IFS Application ซึง่เปนระบบ Enterprise Resource Planning มาใชในการจัดการและการบริหาร
บรษิทัฯ จะนำโซลูชัน่ตางๆ ของ IFS Application มาใชในองคกร อาทเิชน แอพพลิเคช่ันทางดานระบบบริหารงานบัญชี ระบบเชาซือ้ ระบบ
การเคลือ่นยายสนิคา (Logistic) ระบบควบคมุสนิคาคงคลงั, ระบบบรหิารงานทรพัยากรบคุคล ระบบการจดัการการใหบริการและระบบเพิม่
ประสทิธผิลทางธรุกิจ บรษิทัฯ มคีวามมงุมัน่ทีจ่ะพฒันาใหมรีะบบขอมลูมกีารเชือ่มโยงถงึกนัไดอยางสมบรูณแบบ รวมถงึระบบทีใ่ชในการวดั
ผล ประเมินผลการทำงานตางๆ ซึง่จะครอบคลุมถงึการดำเนินงานของธุรกจิในทุกๆ ดาน เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุถงึเปาหมายการเติบโตทาง
ธรุกจิใหดยีิง่ขึน้

ขณะนีอ้ยใูนขัน้ตอนของการลงระบบเชาซือ้ใหครบทกุสาขาโดยระยะที ่1 กำหนดแลวเสรจ็ประมาณไตรมาสแรกของป 2552 ระบบ
ดงักลาวจะชวยใหการกำกบัดแูลสาขาตางๆ ทัว่ประเทศมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตลอดจนการลดขัน้ตอนและการใชเอกสารตางๆ

นโยบายและลักษณะการตลาด

กลยทุธในการแขงขนั

บริษทัใชกลยทุธการขายตรงในระบบเชาซือ้ควบคไูปกบัการขายเงินสด ทัง้นีก้ารขายแบบเชาซือ้ดำเนินไปภายใตการควบคุมทีร่ดักมุ
โดยสม่ำเสมอเพ่ือใหมหีนีเ้สยีนอยท่ีสดุ สนิคาทีบ่รษิทัจำหนายเปนสนิคาทีม่คีณุภาพเทาเทียมกับสนิคาของผผูลติรายอ่ืนๆ ราคาจำหนายเงิน
สดของสนิคาใกลเคียงกบัสนิคายีห่ออ่ืน โดยกลมุลกูคาของบรษิทัฯ เปนลูกคาในกลมุประชาชนตามตางจงัหวดั โดยบรษิทัฯ ไดแบงระบบการ
ขายของบรษิทั แบงออกเปน 2 ระบบ ดงันี้

1. ระบบ “ Singer Direct “ เปนระบบการขายตรง

2. ระบบขายสง เปนการขายผานตัวแทนจำหนาย ตลอดจนชองทางการขายใหมใน Modern Trade โดยเนนสนิคาจกัรเย็บผา
และเครือ่งใชไฟฟาขนาดเลก็ภายในบาน

ทางดานกลยุทธสำหรับผลิตภัณฑในกลุมสินคาหลัก เชน เครื่องใชไฟฟาภายในบาน โดยเฉพาะเคร่ืองใชไฟฟาประเภทตูเย็น
และโทรทศัน ซึง่มอีตัราการครอบครองสงู และตลาดมอีตัราการเตบิโตนอย บริษทัไดใชกลยทุธในการเทรินเครือ่งใชไฟฟาเกาทกุประเภท
ทุกย่ีหอ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดการขายใหสูงขึ้น ซึ่งกลยุทธนี้บริษัทยังไดครอบคลุมไปถึงเครื่องใชไฟฟาเกือบทุกประเภทอีกดวย
เชน เคร่ืองซักผา ตแูช ตแูชแขง็ หรอืเตาแกส ประกอบกบัการออกผลติภณัฑใหมๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการของลกูคา และปรบัปรงุ
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Product Procurement

The sourcing of sewing machines after 2002 changed from local assembly and ordering at Singer Industries
(Thailand) Limited to importing completely built up units due better cost. Products purchased from the overseas manufacturers
are accounted for approximately 5% of the Company’s, total purchases.

As for electrical appliance products, the Company conducts purchases from local manufacturers in the form of
Original Equipment Manufacturers. These manufacturers produce goods under SINGER trademark for the Company and they
are as follows:

1. Haier Electric Public Company Limited for refrigerators and washing machines.
2. Sanyo Commercial Solution Company Limited for freezers, beverage coolers and wine storage coolers.
3. Thai Sumsung Electronics Company Limited for refrigerators, air conditioners and washing machines.
4. Sharp Thai Company Limited for television sets and stereos.
5. TCL Electronics (Thailand) Limited for television sets.
6. Lucky Flame Company Limited for gas stoves.
7. Hitachi Company Limited for water pumps and hot-water maker.

Singer Thailand Public Company Limited also sources other products under various brands in order to extend
company business and offer a wide variety of choices to customers. These products include motorcycles, which are sourced
from Tigar Motorsales Company Limited and Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Company Limited, Samart DTH Satellite
dish from Samart Engineering Company Limited, computers from SVOA Public Company Limited, life insurance policies from
Muang Thai Life Insurance and non-life insurance products from Muang Thai Insurance.

Information System Development

Singer Thailand has selected IFS Application as an ERP tool to manage its core business function. There are many
modules in the IFS application customized for Singer Thailand such as, Accounting, Sales, Hire Purchase, Logistic, Inventory
Control, Human Resource Planning, Service Center, and Business Performance. Moreover, IFS Application will help the
company in measuring the key performance indicators with faster results and more efficiently.

At present, under phase 1, the hire purchase system is being installed at Singer shop outlets nationwide with
completion schedule within the first quarter of 2009. The system will provide more effective branch management and control
system through reduced procedures and manual operation on documents.

Marketing Policy

Competitive Strategy

The Company uses direct selling as distribution channel dealing in both cash and hire purchase under very strict
control and monitoring to ensure minimum bad debts. The company’s products are as reliable and trustworthy as products
from other conventional manufacturers. The retail price tags are also in the same levels with products from other manufacturers.
However, the Company’s target customers are those in the provinces and rural areas, who are buying from SINGER through
the 2 following channels:
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คณุภาพของสนิคาใหดขีึน้ และนอกจากนีบ้รษิทัยงัไดนำสนิคาใหมๆ
เพื่อขยายตลาดใหครอบคลุมกลุมเปาหมายใหมากข้ึนอีกดวย
เชน จานดาวเทียม หรอืเคร่ืองคอมพิวเตอร เพือ่ใหเปนไปตามสโลแกน
ของบรษิทัทีว่า “ความสขุทุกสิง่เปนจรงิท่ีซงิเกอร”

กลยทุธดานชองทางการจดัจำหนาย

บริษัทดำเนินการขายตรงเปนหลัก มากกวารอยละ 95
ของยอดขายเปนการขายตรงทั้งหมด และมากกวารอยละ 90
ของยอดขายเปนการขายแบบเชาซือ้ บรษิทัขายสินคาผานรานสาขา
ของบรษิทั ซึง่มีจำนวน 200 สาขาทัว่ประเทศ มพีนกังานขายประมาณ
5,000 คน บรษิทัมกีารฝกอบรมพนกังานขายใหมคีวามรคูวามเขาใจ
ในผลิตภัณฑเปนอยางดี ซึ่งพนักงานขายเหลานี้เปนกำลังสำคัญใน
การขยายการตลาดของบรษิทั

สำหรบัการควบคมุคณุภาพของบญัชเีชาซือ้ บรษิทัมกีาร
ตรวจสอบท้ังกอนและภายหลังการขาย โดยจัดใหมศีนูยพจิารณาสิน
เชือ่ (Credit Control Office) ทัง้หมด 10 ศนูยทัว่ประเทศเพ่ือตรวจ
สอบและอนมุตัสินิเชือ่ลกูคากอนการขาย ทัง้นีก้ารพจิารณาสนิเชือ่
ลกูคานัน้จะพิจารณาท้ังจากฐานขอมลูภายในบริษทัฯ และตรวจสอบ
กบับรษิทั ขอมูลเครดติแหงชาต ิจำกดั (National Credit Bureau)
และการตรวจสอบภายหลงัการขายน้ันผตูรวจสอบบญัช ี (Account
Checker) จะทำหนาทีเ่ปนผตูรวจสอบความถกูตองของการเชาซือ้วา
มกีารขายสินคาใหแกผเูชาซือ้ในราคาท่ีแจงแกบรษิทัจรงิ โดยมกีาร
ออกเย่ียมผเูชาซือ้ถงึบาน ปจจบุนับรษิทัมผีตูรวจสอบบญัชกีวา 100
คน ทำการตรวจสอบบัญชเีชาซือ้ทัว่ประเทศ นอกจากน้ีทีส่ำนกังาน
ใหญยงัมหีนวยงานควบคุมการปฏิบตังิานของ ผตูรวจสอบบัญชแีละ
ตรวจสอบความถกูตองของสญัญาเชาซือ้

1. Singer Direct – a direct selling network.
2. Wholesale is the sales via authorized dealers

as well as new distribution channels such as
the modern trade. This channel is utilized
primarily for sewing machines and small
household electrical appliances.

The strategies for the main products under the
electrical home appliance category such as refrigerator and
television set, whose ownership ratio is high and growth is
very small, focus on trade-in campaign for multi-brand
products to maximize replacement penetration for products
such as washing machines, coolers, freezers and gas stoves.
New products to cater to the needs of customers with
improved quality are launched to help expand market
positioning. These products include satellite dish and personal
computers to add to the reality of the slogan “Happiness
Comes True with SINGER”.

Distribution Channel Strategies

95% of the Company’s gross sales are generated
through the direct Selling channel and over 90 percent of
the Company’s gross sales are from hire purchase customers.
The Company distributes products through its branches and
at present, there are more than 200 branches nationwide
and around 5,000 sales agents under the current operation.
The sales personnel have undergone necessary training to
understand the products and they are the pivotal force behind
the Company’s expansion.

As for the quality control of hire purchase accounts,
the Company conducts both pre- and post-sales checks
through Credit Control Office at 10 locations. These centers
are inspecting and approving credit to customers based on
the information in hand and at the National Credit Bureau.
Account checker will handle the after-sales inspection by
looking into sales transparency and visiting customers at
their homes. At present, there are over 100 account checkers
operating nationwide whose actions are also monitored closely
by the headquarters.
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“ซิงเกอร” ปนความหวงใยสูสังคมไทยเสมอมา นับตั้งแตกอตั้งบริษัทฯ ซิงเกอรตระหนักถึงความมีน้ำใจของชาวไทยทุกคนที่หยิบยื่น
ไมตรีจติ ใหความเปนมติรเสมือนญาติผใูกลชดิกนัมานานแสนนาน ทัง้ยงัมอบความเช่ือมัน่ในคุณภาพและการบริการของซิงเกอรดวยดตีลอดระยะเวลา
120 ปทีผ่านมาจนกระทัง่ถงึปจจบุนั

การหย่ังรากฝงลกึในประเทศไทยมาอยางยาวนาน ทำใหซงิเกอรสำนกึในความเปนสวนหนึง่ของสังคมไทยและมงุมัน่ทีจ่ะรวมเปนสวนหนึง่
ในการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทยใหดีขึ้น จึงเกิดเปนโครงการตางๆ รวมถึงกิจกรรมอันเปนประโยชนทั้งตอมนุษยและสภาพแวดลอม
ภายใตแนวคิด “แบงปนอยางสรางสรรค ดวยความผกูพนัทีม่ตีอสงัคมโดยมงุหวงัพฒันา เพือ่กาวไปขางหนาอยางพรอมเพรยีงกนั” โดยแตกแขนง
แนวคดิสกูารสรางงานใหคนไทย ดวยการจางคนในทองถิน่ใหเปนตวัแทนขายของบรษิทัฯ เพือ่ใหสอดคลองกบัวฒันธรรมความเปนอยอูยางไทย และ
เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนรักบานเกิดของตน

ในป 2552 ซงิเกอรวางแผนจัดกจิกรรมซีเอสอาร (CSR) หรอืกจิกรรมท่ีรบัผดิชอบตอสงัคม ทัง้แบบภายใน ดวยการลดตนทนุธุรกจิและ
เพิม่ประสทิธิภาพในการขายและเก็บเงนิ เพือ่รกัษาความสามารถในการดูแลพนกังานกวา 1,000 คน และตวัแทนจำหนายอสิระอกีกวา 5,000 คน
รวมท้ังกจิกรรมท่ีรบัผดิชอบตอสงัคมภายนอกอีกหลากหลายโครงการ ซึง่ซงิเกอรไดจดัขึน้เปนประจำทกุป โครงการเหลานีล้วนเปนประโยชนแกสงัคม

“SINGER” always contributes to Thai society. Since the company was established, Singer was conscious of the kindness
and friendliness of the Thai people towards the company as if we were part of the family by giving their trusts to our quality and
services throughout 120 years.

The deep root the company has planted over the years has made Singer become a part of Thai society. Singer is
committed to play a part in the social development to increase the quality of life for the Thai people. A number of projects was created
for the benefits of mankind and environment under the concept “creatively sharing with commitment towards society by
developing and moving forward together”. By creating new idea about creating jobs for the Thai people, the company has hired local
people to be our sales agents in accordance with Thai livelihood customs and to promote the “loving our place of birth” to the people.

In 2009, Singer plans to organise Corporate Social Responsibility (CSR) activities both internally and externally. Internally,
there will be activities to reduce operating costs and increase efficiency in sales and collection in order to maintain the ability to care
for over 1,000 employees and over 5,000 independent agents. Externally, Singer plans to organise a number of social responsibility
activities, which Singer organises annually. A number of projects with social benefits are widely known by the public.

ซเีอสอาร โครงการปนน้ำใจสชูนุชน
“ซงิเกอร” จดัพธิทีำบญุเปนประจำทุกป เนือ่งในโอกาสท่ีไดรบั

พระราชทานตราตัง้พระครุฑพาห โดยในป พ.ศ.2551 ซงิเกอรไดมอบทนุ
การศึกษา และอุปกรณกฬีาแกนกัเรียนในโรงเรียนวัดสธุาโภชน โรงเรียน
วัดบางนมโค โรงเรียนสาคลีวิทยา และโรงเรียนวัดมารวิชัย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ภายใตโครงการ “ปนน้ำใจสชูมุชน” พรอมท้ังใหบรกิาร
โดยทีมชาง ตรวจและบริการซอมแซมสินคาฟรีใหแกชาวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

“SINGER” organizes an annual merit making activities
on the occasion of receiving the Royal Garuda emblem. In 2008,
Singer donated scholarships and sport equipment to students in
Wat Suthaphot School, Wat Bang Nom Kho School, Sakhli Wittaya
School and Wat Marn Wichai School, Ayutthaya Province under
“Give to Community” project, including free product repair services
for Ayutthaya people.
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รายการท่ีสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังที่แสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวขอที่ 4 นั้น
เกิดขึ้นเพื่อใหบริษัทสามารถวัดผลการดำเนินธุรกิจของแตละกิจกรรมไดอยางเดนชัด โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวของสำหรับ
ป 2551 เทียบกับป 2550 พบวา

1. บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ไดมีภาระผูกพันตามสัญญาการใชเคร่ืองหมายการคาและสัญญาการบริการกับ THE
SINGER COMPANY B.V. โดยบริษัทฯจะตองจายคาธรรมเนียมการใชเคร่ืองหมายการคา (Trade Mark License Agreement)
รอยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินคาที่ใชเครื่องหมาย “SINGER” เทานั้น และตองจายคาธรรมเนียมการบริการ (Offshore
Service Agreement) โดยคำนวณรอยละ 1 ของยอดขายสุทธิ ซึ่งในสัญญาจะระบุขอบเขตของการใหบริการที่บริษัทจะไดรับ เชน
การใหขอมูลทางการตลาด การวางแผนในการทำธุรกิจ การวางแผนผลิตภัณฑ การใหการสนับสนุนทางดานระบบตางๆ เปนตน
ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพทางดานการขายและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท และเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2546 THE SINGER
COMPANY B.V. ไดแจงใหบริษัท ทราบวา นับต้ังแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เปนตนไป ใหบริษัทโอนคาธรรมเนียมการใช
เครื่องหมายการคาและการบริการใหกับ SINGER ASIA LIMITED ซึ่งเปนบริษัทในเครือของผูถือหุนเดิมในตางประเทศ แตภาระ
ผูกพันตางๆ ยังคงยึดตามสัญญาเดิมทุกประการ อัตราคาบริการดังกลาวขางตน SINGER ASIA LIMITED จะคิดกับบริษัทในเครือ
SINGER ดวยกันในระดับอตัราท่ีใกลเคยีงกัน และเม่ือวนัที ่4 กมุภาพันธ 2549 บรษิทัฯ ไดรบัแจงจากผบูรหิารระดับสูงของ SINGER
ASIA LIMITED วาอัตราดังกลาวจะคิดที่รอยละ 1.75 ถึงรอยละ 3.0 กรณีเปนบุคคลภายนอก แตถาเปนบริษัทในเครือจะคิดที่
รอยละ 1 หรืออาจจะสูงกวาเล็กนอย

2. บรษิทัไดมกีารคิดคาใชจายท่ีจายแทนใหกบั SINGER ASIA LIMITED สำหรับคาใชจายตางๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับ SINGER ASIA LIMITED
โดยตรง เชน คาขนสงเอกสาร คาธรรมเนียมการปรึกษาธุรกจิ คาใชจายในการเดินทางของผบูรหิารระดับสงูของ SINGER ASIA
LIMITED ในกรณเีดนิทางเขามาประชมุในประเทศไทย เปนตน อนึง่บรษิทัจะใหมกีารคดิดอกเบีย้จากยอดคงคางลกูหนี ้SINGER ASIA
ณ สิน้เดอืนในแตละเดอืน โดยใชอตัราดอกเบีย้ตามตลาดทัว่ๆ ไป ณ วนัท่ีเกดิรายการ และจะใหมกีารชำระยอดเงนิคางชำระประมาณ
ไตรมาสละครัง้

3. บรษิทั ซงิเกอร (โบรคเกอร) จำกดั ดำเนนิธรุกจิโดยเปนนายหนาขายประกนัชวีติโดยตรง ซึง่มยีอดรายไดและกำไรสทุธใินป 2551
ลดลงกวาป 2550 เทากบัรอยละ 11.8 และรอยละ 10.6 ตามลำดบั ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการแขงขนัในตลาดธรุกจิประกนัชวีติทีร่นุแรง
ประกอบกับผลของการกำหนดคานายหนาท่ีถกูจำกัดโดยกรมการประกันภยั ทำใหพนกังานขายไมไดรบัแรงจูงใจท่ีจะขายหรือใหบรกิาร
ทางดานน้ี เปนเหตใุหบรษิทัตองขาดบุคคลากรท่ีมคีวามรแูละประสบการณดานประกันภยัทีจ่ะดำเนินธรุกจิ แตอยางไรก็ตามบริษทักย็งั
เลง็เหน็วา การทำธรุกจิทางดานน้ียงัเปนสิง่ทีส่ามารถใหความคมุครองกับชวีติและครอบครัวของลูกคาของบริษทัอีกทางหน่ึง จงึไดมี
การรวมวางแผนกับบริษทั เมอืงไทยประกันชวีติ ในการฝกอบรมพนักงานขายใหสามารถท่ีจะใหขอมลูกบัลกูคาไดอยางถูกตอง พรอม
กบัไดมกีารพัฒนารูปแบบของการประกันใหเหมาะสมกับกลมุลกูคา

4. บรษิทั อตุสาหกรรมซิงเกอร (ประเทศไทย) จำกดั ไดหยดุดำเนินการผลิตตัง้แตกลางป 2545 และทรัพยสนิท้ังหมดไดจำหนายใหกบั
บรษิทัฯ และบคุคลภายนอกในป 2547 ปจจบุนับรษิทัจงึมรีายไดหลกั รายการเดียวจากดอกเบ้ียรบับนเงินกทูีใ่หบรษิทัแมอนัไดแก บรษิทั
ซงิเกอรประเทศไทยจำกัด (มหาชน) กยูมืเงิน โดยคิดดอกเบ้ียตามอัตราตลาดท่ัวไป สำหรับงบการเงิน ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551
ซึง่ปรากฎสินทรัพยเหลืออยเูทากบั 6.4 ลานบาท ประกอบดวยเงินสดเทากบั 0.8 ลานบาท ลกูหน้ีเงนิกบูรษิทั ซงิเกอรประเทศไทย
จำกดั (มหาชน) เทากบั 5.6 ลานบาท

จากความเหน็ของคณะฝายจดัการตอรายการระหวางกนัของบริษทั สรปุไดวารายการระหวางกนัท่ีทำกนัระหวางบริษทัฯ กบับรษิทัยอย
และบริษทัทีเ่กีย่วของทุกรายการท่ีแสดงในงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน มคีวามยุตธิรรม
และสมเหตุสมผลตลอดจนทำใหบรษิทั ไดรบัผลประโยชนจากการทำรายการดงักลาว

บรษิทัฯ ไมมนีโยบายใหเกดิรายการลกัษณะขดักนัทางธรุกจิ ยกเวนกรณพีเิศษหรอืกรณทีีบ่รษิทัฯ จะไดผลประโยชนสงูสดุหรอืยตุธิรรม
ทีส่ดุ ซึง่จะตองผานการอนมุตัจิากคณะกรรมการและผถูอืหนุของบรษิทัฯ ตามระเบยีบขอบงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย รายการระหวาง
กนัในอนาคต บรษิทัฯ ยงัคงมนีโยบายการใหกยูมืระหวางกนัสำหรบับรษิทัในเครอื ในกรณทีีจ่ำเปนสำหรบัการปฏบิตังิาน โดยจะคดิดอกเบีย้กยูมื
ดงักลาว ตามอตัราดอกเบีย้ในตลาด
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Significant transactions concerning the related parties transactions in the Company’s Financial Statements as in
the Notes to the Financial Statements, item 4, were shown so that the Company could clearly assess the business performance
in each category. The Company’s related parties transactions comparing 2008 with 2007 could be summarized as follows.

1. The Singer Thailand Public Company Limited was bound under the Trademark License Agreement and the Offshore
Service Agreement with the Singer Company B.V. to pay the Trademark License fee on using the “SINGER” brand at
0.1 % of total net sales value, and to pay the Offshore Service fee at 1 % of total net sales value. The Agreement
stipulated the scope of services to the Company as supplying of marketing information, business plan, product line
planning and support on various systems to enhance the capability of sales and product development of the
Company. On July 23, 2003 the Singer Company B.V. informed the Company that from July 29, 2003 onwards, the
payment of fees on the Trademark License and Offshore Service Agreements would be transferred to the Singer Asia
Limited which was the foreign affiliated company of the original shareholders, and all agreements were bound as in the
previous agreement. Moreover, on February 4, 2006 the Company was informed by the high ranking executive of
Singer Asia Limited that the above stated fees would be charged to outsiders at the rate of 1.75 % to 3.00 % but for
the Singer affiliated companies the rate would be 1 % or a little higher only.

2. The Company had paid for some expenses on behalf of the Singer Asia Limited such as documents delivery cost,
business consultation fees and also the traveling expenses of high ranking executives of Singer Asia Limited during
their meetings in Thailand. However, the Company only charged interests on the monthly outstanding account
receivables using current market rate.

3. The Singer (Broker) Limited conducted the direct sales of life insurance with reported net sales and net profit in 2008
lowering than 2007 by 11.8% and 10.6% respectively. This was due to fierce competition in the life insurance business,
including the limited commission payments that had been fixed by the Department of Insurance. Thus, life insurance’
s salesman had no motivation for sales or services and, then, caused the Company to have shortage on knowledgeable
and experienced personnel to conduct the life insurance business. However, the Company still anticipated that the life
insurance business could be beneficial to cover the lives and families of our customers; thus, the Company have a plan
with Muang Thai Life Assurance to train the Company’s Sale Agents to be able to provide the information to the
Customers properly including with products development to fit with the Customers’ need.

4. The Singer Industries (Thailand) had ceased its manufacturing operations since the middle of 2002, and all fixed assets
had been sold to the Company and other external personnel in 2004. Nowadays, the main income of Singer Industries
(Thailand) is the interest received from lending to the Company using normal market interest rate. The Financial
Statements of Singer Industries(Thailand), as of December 31, 2008 showed that its remaining total assets was
6.4 Million Baht which included cash on hand amounting to 0.8 Million Baht, and account receivables of the Singer
Thailand Public Company Limited amounting to 5.6 Million Baht.

On the Executive Management’s opinions concerning the related parties’ transactions, it was summarized that all related
parties’ transactions between the Company and its affiliates shown in the Financial Statements at the end of fiscal year on December
31, 2008, together with Notes to the Financial Statements were fairly and appropriately prepared to the benefits of the Company.

The Company has no policy to conduct the conflicting related parties’ transactions except in special cases or cases
that the Company will receive highest benefit and fairness with approval from the Board of Directors and in the shareholders’
meeting according to the Stock Exchange of Thailand’s regulations. For the future related parties’ transactions, the Company
still has the lending policy to its affiliated companies for necessary operations by using only the market interest rate.
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การวเิคราะหฐานะการเงนิ และผลการดำเนนิงาน
ปการเงนิ 2551 ( 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2551)

งบกำไรขาดทนุ
รายไดจากการขาย

ในป 2551 รายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัลดลงจาก 1,875 ลานบาท เหลือ 1,758 ลานบาทหรอืลดลงเทากบัรอยละ 6.2 ทัง้
นีเ้นือ่งมาจากยอดขายข้ันตนของรถจักรยานยนตลดลงเทากบัรอยละ 79.4 หรอืคิดเปนมลูคาลดลงเทากับ 339.8 ลานบาท ในขณะท่ียอดขาย
ขัน้ตนของเครือ่งใชไฟฟาภายในบานเพิม่ขึน้เทากบัรอยละ 15.5 หรือคดิเปนมลูคาเทากบั 223.8 ลานบาท ตามกลยทุธของบรษิทัทีไ่ดดำเนนิ
การปรบัเปลีย่นธรุกจิหลกัของบรษิทัจากการขายรถจกัรยานยนตไปเปนการขายเครือ่งใชไฟฟาภายในบานแทน อกีทัง้ในชวงครึง่ปหลังผลกระทบ
ของวกิฤตการณ Subprime ในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดสงผลกระทบกบัภาวะเศรษฐกจิทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยดวย อนัเปนเหตใุหบรษิทั
มกีารเขมงวดในการตรวจสอบ และอนมุตัเิครดติกอนการขายเพ่ิมขึน้อันปนผลทำใหยอดขายเคร่ืองใชไฟฟาภายในบานของบรษิทัลดลงมาก
เมือ่เทยีบกบัครึง่ปแรก โดยดไูดจากการปฏเิสธคำขอเชาซือ้ทีม่ปีระมาณรอยละ 15-20

ดอกเบ้ียรับจากการขายผอนชำระ
ดอกเบีย้รับจากการขายผอนชำระลดลงรอยละ 15.8 หรือ เทากบั 93.8 ลานบาท สวนหนึง่เนือ่งมาจากจำนวนของดอกเบีย้ผอน

ชำระท่ีลดลงเทากบั 15.3 ลานบาท จากการเปล่ียนวิธกีารคำนวณการรับรดูอกเบ้ียจากบัญชีเชาซือ้จากวิธผีลรวมของจำนวนงวด (Sum of
Digit) มาเปนวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิ (Effective Interest Rate) เพ่ือใหสอดคลองกบัมาตราฐานบญัชไีทยฉบบัที ่ 29 และผลกระทบของ
จำนวนบัญชเีชาซือ้ทีล่ดลงจาก 230,957 บญัช ีณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2550 ลดลงเหลือเทากับ 189,031 บญัช ีณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2551 ทัง้
นีเ้นือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของจำนวนบญัชทีีป่ดและยดึคนื โดยเฉพาะบญัชีเชาซือ้ของรถจกัรยานยนตตามแผนกลยทุธของบรษิทัทีม่งุเนนมา
ขายเครือ่งใชไฟฟาภายในบานแทน ถงึแมวาจำนวนบญัชเีชาซือ้ใหมของเครือ่งใชไฟฟาภายในบานจะเพิม่ขึน้ทกุๆ เดือนแตกไ็มสามารถทีช่ดเชย
กบัจำนวนบญัชเีชาซือ้เดมิท่ีปดไปตามงวดทีถ่งึกำหนดชำระตามสญัญาเชาซ้ือและยดึสนิคาคืนตามนโยบายของบรษิทัเพือ่ทีจ่ะลดจำนวนบญัชี
ทีค่างชำระลง

รายไดอืน่
รายไดอื่นเพ่ิมขึ้นเทากับรอยละ 109.9 หรือเทากับ 51.3 ลานบาท จากกำไรจากการขายรานสาขาท่ีไมกอใหเกิดกำไร

(Non-Profitable Shops) และคลงัสนิคาทีอ่ำเภอเสนา จงัหวดัอยุธยา ทีม่พีืน้ทีเ่กนิกวาการใชงานแลวหนัมาใชการเชาแทน

ตนทุนขาย
ตนทนุขายลดลงรอยละ 15.1 ในขณะทีร่ายไดจากการขายลดลงจากปกอนรอยละ 6.2 อนัเปนผลมาจากกลยทุธของการปรบัเปลีย่น

ธรุกจิหลกัจากการขายรถจกัรยานยนตทีม่อีตัรากำไรขัน้ตน (Product Margin) ต่ำไปเปนการขายเครือ่งใชไฟฟาภายในบานทีม่อีตัรากำไรขัน้
ตนสูงกวาแทน โดยสดัสวนของยอดขายข้ันตนของสนิคาในป 2551 ทีป่ระกอบดวยยอดขายขัน้ตนของรถจกัรยานยนตไดลดลงเหลอืเพยีงรอย
ละ 5.0 ของยอดขายข้ันตนของสินคาทัง้หมด

คาใชจายในการขายและบรหิาร
ลดลง 336 ลานบาท หรือรอยละ 22.1 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายหน้ีสงสัยจะสูญที่ลดลงอันเปนผลมาจากคุณภาพของบัญชี

เชาซื้อที่ดีขึ้นจากการเขมงวดในการพิจารณาอนุมัติเครดิตกอนขายโดยศูนยอนุมัติเครดิต (Central Credit Offices) ประกอบกับจำนวน
บัญชีเชาซื้อใหมที่ลดลงจาก ผลของการปฏิเสธการขายของศูนยอนุมัติเครดิตที่มีถึงรอยละ 15-20 จากการควบคุมสินเชื่อดังกลาวขาง
ตน เปนผลใหสินคาที่ยึดคืนลดลงจากปกอนถึง 275 ลานบาท และทำใหการขาดทุนจากการยึดคืนลดลง 80.2 ลานบาท นอกจากน้ันก็มี
สาเหตุมาจากคานายหนาในการขายและการเก็บเงินที่ลดลงตามยอดขายและจำนวนบัญชีเชาซื้อที่ลดลง ตลอดจนคาใชจายประจำที่ลด
ลงอันไดแกเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวกับพนักงานขาย คาใชจายในการเชารานสาขา และคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
ของพนักงาน
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Analysis on financial status and operating results
Fiscal year 2008 (January 1 – December 31, 2008)

Statement of income
Sales Revenue

In 2008, sales revenue reduced from Baht 1,875 Million to Baht 1,758 Million or decreased 6.2% from previous year.
This was due from significant decrease of gross motorcycle sales by -79.4% or equal to Baht -339.8 Million whereas an increase
of gross home appliances sales by 15.5% or equal to Baht 223.8 Million as the Company’s Strategy to switch a core business
based on motorcycles into a core business based on electrical home appliances. Furthermore, in the second half of Y2008, the
Crisis of Subprime in U.S.A had impact to the Global Economic in all the Countries including Thailand. Regarding with this impact,
the Company have strict on pre-credit approval process for new installment accounts which resulted in lower home appliances
sales compared with the first quarter as the rejection rate of new installment accounts about 15-20%.

Interest from Installment Sales
Interest from installment sales showed a reduction of 15.8%, or equivalent to Baht 93.8 Million from the reduction

of Baht 15.3 Million caused by the Accounting Standard to recognize the calculated interest from installment sales changed
from Sum of Digit to Effective Interest Rate to comply with the Thai Accounting Standard (TAS# 29) and the impact of the
number of installment accounts reduced from 230,957 accounts at the end of December 2007 to 189,031 accounts at the
end of December 2008, which was caused by more accounts being closed and reverted especially motorcycle installment
accounts as per the Company’s strategy to re-focus on electrical home appliances. The number of new Installment Accounts
of home appliances have been increased month by month but it could not cover with the number of accounts closed by
repayment of installment account which completed term of contacts and the Company’s Policy to clear the overdue
accounts by discount and revert.

Other Income
Other income showed an increase of 109.9%, or equivalent to Baht 51.3 Million which was due to the Company

registered profit from closing down sales of shops/branches and warehouse at Sena Ayudthaya as replacement.

Cost of Sales
Cost of sales reduced only 15.1% while sales revenue reduced by 6.2% which was due to higher product margin of

home appliances than motorcycles as the Company’s Strategy to switch a core business based on motorcycles into a core
business based on electrical home appliances. Sale proportion of motorcycle was reduced to 5.0% of the total product sales.

Selling and Administration Expenses
The selling and administration expenses decreased Baht 336 Million, or 22.1% which was mainly due from lower

bad debt reserve caused by better quality installment accounts after implementing pre-credit approval process by Central
Credit Officers (CCO) as well as a decrease of new installment accounts from the rejection of  CCO by 15-20% of total
application. With the above credit control, product reverts and loss on reprocess were reduced by Baht 275 Million and
Baht 80.2 Million respectively. Furthermore, the period expenses such as salary, rental and traveling expenses were reduced
as the Company’s cost saving programs.

Interest Payment
Interest payment reduced Baht 32 Million which was due to decreased loans at the end of 2007 at Baht 1,336

Million to Baht 1,169 Million at the end of 2008.
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ดอกเบ้ียจาย
ลดลง 32 ลานบาท ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเงินกูที่ลดลงจากส้ินป 2550 ซึ่งเทากับ 1,336 ลานบาท มาเหลืออยูเทากับ 1,169

ลานบาท ณ สิ้นป 2551

กำไร (ขาดทนุ) สทุธิ
ในป 2551 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 82 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2550 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 500 ลานบาท สวนตางของ

ผลขาดทุนที่ลดลงเทากับ 418 ลานบาท สามารถวิเคราะหไดดังนี้
1. ยอดขายสทุธขิองผลติภณัฑลดลง -116 ลานบาท
2. ดอกเบีย้รบัจากการขายผอนชำระลดลง -94 ลานบาท
3. รายไดอืน่ๆเพ่ิมขึน้ 51 ลานบาท
4. ตนทนุขายลดลง 209 ลานบาท
5. คาใชจายผนัแปรลดลง 11 ลานบาท
6. คาใชจายกึง่ผนัแปรลดลง 226 ลานบาท
7. ขาดทนุจากการยดึคนืสนิคาลดลง 80 ลานบาท
8. คาใชจายประจำลดลง 19 ลานบาท
9. ดอกเบีย้จายลดลง 32 ลานบาท

            รวมผลตาง 418 ลานบาท

ฐานะการเงนิ
สนิทรัพยรวมของบริษทัฯลดลง 230 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก
- บญัชลีกูหนีผ้อนชำระและลกูหนีอ้ืน่สทุธลิดลง 280 ลานบาท
- บญัชสีนิคาคงเหลอืสทุธิลดลง 8 ลานบาท
- เงนิสดเพ่ิมข้ึน -179 ลานบาท
- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณลดลง 112 ลานบาท
- สนิทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืนลดลง 9 ลานบาท

ลกูหน้ีผอนชำระและลกูหน้ีอืน่ สทุธิ
ลดลง 280 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากจำนวนบัญชเีชาซือ้ทีล่ดลงจากการรับชำระของบัญชเีชาซ้ือทีค่รบกำหนดตามสัญญาเชา

ซือ้และการยึดคืน สนิคาจากบัญชเีชาซือ้ทีม่ปีญหา ตลอดจนการขายใหมทีล่ดลง ทำใหบญัชีลกูนีผ้อนชำระเม่ือสิน้ป 2551 อยทูี ่ 189,031
บญัช ีเทียบกบัส้ินป 2550 อยทูี ่230,957 บญัช ีหรอืลดลง 41,926 บญัชี

สนิคาคงเหลอืสทุธิ
ลดลง 8 ลานบาท โดย ณ สิน้เดอืนธันวาคมป 2551 การต้ังสำรองสินคาคงเหลือของบริษทัไดลดลงเหลือเทากบั 103.0 ลานบาท

เมือ่เทยีบกบัส้ินเดอืนธนัวาคมป 2550 ซึง่เทากบั 162.0 ลานบาท ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการบริหารอยางตอเนือ่งเพ่ือเปล่ียนสินคาท่ีมกีารเคล่ือน
ไหวชาใหเปนเงนิสด

หน้ีสนิ
หนีส้นิทัง้หมดของบริษทัฯ ลดลงจำนวน 116 ลานบาท สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินกยูมืจากสถาบันการเงิน เนือ่งจากบริษทัฯ

มกีระแสเงนิสดจากการดำเนนิงานเปนบวก จงึนำมาชำระหนีเ้งนิกยูมื ทำใหเงนิกยูมืของบรษิทัฯ ลดลงจาก ณ สิน้ป 2550 จำนวนเงนิ 1,336
ลานบาท มาอยทูี ่1,169 ลานบาท ณ สิน้ป 2551 หรอื ลดลงเทากบั 167 ลานบาท

สวนของผถืูอหนุ
ลดลง 114 ลานบาท อนัเนือ่งมาจากผลการดำเนินงานขาดทุนสทุธขิองป 2551 เทากบั 82 ลานบาทและสวนเพ่ิมจากการตีราคา

ทรพัยสนิทีล่ดลงเทากบั 33 ลานบาทจากการจำหนายทรพัยสนิบางสวนไป
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Net Profit (Loss)
In 2008, the Company registered net loss of Baht 82 Million when comparing to 2007 with net loss of Baht 500

Million. Differentiation on the reduced net loss of Baht 418 Million could be analyzed as follows:-
Baht (Million)

1. Lower gross sales -116
2. Lower interest from installment sales -94
3. Higher other revenue 51
4. Lower cost of sales 209
5. Lower variable expenses 11
6. Lower semi-variable expenses 226
7. Lower loss on repossession 80
8. Lower fixed cost 19
9. Lower interest paid 32

            Total differentiation 418

Financial Status
Total asset of the Company reduced Baht 230 Million mainly due from the following:-

Baht (Million)
- Decrease of installments and other receivables 280
- Decrease of inventories 8
- Increase of cash on hand -179
- Decrease of land and buildings 112
- Decrease of non-current asset 9

Installments and other receivables
The decrease of Baht 280 Million was mainly due from reduced hire purchase accounts which resulted from

repayment of installment accounts with completed term and reverts from the problem installment accounts. At the end of
2008, the number of account receivable was at 189,031 accounts, comparing to 230,957 accounts at the end of 2007, or a
reduction of 41,926 accounts.

Inventories
Inventories decreased Baht 8 Million Inventory reserve as of December 2008 equaling Baht 103.0 Million was lower

than the reserve at end of December 2007 at Baht 162.0 Million due to on going plan to clear by selling the slow-moving
stock of home appliances.

Liabilities
The Company’s total liabilities decreased Baht 116 Million which was mainly due to decreased loans from financial

institutions. As the Company had positive operating cash flow, loan payments were partly settled. The Company’s liabilities
decreased from Baht 1,336 Million at the end of 2007, to the value of Baht 1,169 Million at the end of 2008, or equivalent
to a reduction of Baht 167 Million.

Shareholders’ Equity

Shareholders’ equity decreased Baht 114 Million which was due to the net operating loss in 2008 of Baht 82 Million
and the reduction of additional asset evaluation by Baht 33 Million caused by assets’ disposal.
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คาตอบแทนของผสูอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี

ใหแก
- ผสูอบบญัชขีองบรษิทั ในรอบปบญัชทีีผ่านมามจีำนวน

เงนิรวม      -      บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามี
จำนวนเงนิรวม 1,820,000 บาท

2. คาบรกิารอืน่ (Non-Audit Fee)
บรษิทัและบริษทัยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอ่ืน

ซึง่ไดแก คาสอบบญัชงีบการเงินประจำปของกองทุนสำรองเลีย้งชพี
พนกังานซงิเกอรทีจ่ดทะเบยีน 100,000 บาท คาสอบบญัชงีบการเงนิ
ประจำปของ บมจ.ซิงเกอรประเทศไทย ตามมาตราฐานบัญชี US
GAAP ใหแก

- ผสูอบบญัชขีองบรษิทั ในรอบปบญัชทีีผ่านมามจีำนวน
เงนิรวม      -      บาท และจะตองจายในอนาคตอนั
เกิดจากการตกลงท่ียังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบ
ปบญัชทีีผ่านมามีจำนวนเงินรวม      -      บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบ
บัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจำนวนเงิน
รวม        -        บาท และจะตองจายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงท่ียังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบ
ปบญัชทีีผ่านมามีจำนวนเงินรวม      -      บาท

- บริษทัอืน่ใดท่ีมคีวามเก่ียวของกบัสำนกังานสอบบัญชี
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ดังกลาวในรอบปบัญชีที่ผานมามี
จำนวนเงินรวม 900,000 บาท และจะตองจายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบริการไมแลวเสรจ็
ในรอบบัญชทีีผ่านมา มจีำนวนเงินรวม      -      บาท

Auditor’s Remuneration
1. Audit Fee
The Company and its subsidiaries have made the

following Audit Fee’s payment(s) to
- The Company’s auditor in the previous fiscal

year ending in the amount of      -      Baht.
- Audit Company which associates with the Auditor,

person, or business operation which relates to
the auditor and to the Audit Company which
associates with the Auditor , in the previous fiscal
year ending in the amount of 1,820,000 Baht.

2. Non-Audit Fee
The Company and its subsidiaries have made other

service payments for auditing fees on “Annual Financial
Statements of SINGER Provident Fund” in the amount of
100,000 Baht, Annual Financial Statements of Singer
Thailand Public Company Limited, in accordance with the
US GAAP standard to

- The Company’s auditor in the previous fiscal
year ending in the amount of      -      Baht., and
will have to make future payment from agreement
of the unfinished  service in the previous fiscal
year ending in the amount of      -      Baht.

- Audit Company which associates with the Auditor,
person, or business operation which relates to
the auditor and to the Audit Company which
associates with the Auditor, in the previous fiscal
year ending in the amount of       -       Baht.,
and will have to make future payment from
agreement of the unfinished service in the
previous fiscal year ending in the amount
of       -      Baht.

- Other company that is related to KPMG
Phoomchai  in the previous fiscal year ending in
the amount of 900,000 Baht., and will have to
make future payment  from agreement of the
unfinished  service in the previous fiscal year
ending in the amount of      -      Baht.
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การจดัการ : โครงสรางกรรมการบริษทัประกอบดวยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน และคณะผบูรหิาร

ขอบเขตอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบรษิทัตองปฏบิตัหินาทีเ่ปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค และขอบงัคับของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผถูอืหนุดวยความ

ซือ่สตัย สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนบรษิทั

กรรมการตองมคีวามรบัผดิชอบตอผถูอืหนุโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) ดำเนนิงานโดยรกัษาผลประโยชน
ของผถูอืหนุ มกีารเปดเผยขอมลูตอผลูงทนุอยางถกูตองครบถวน และโปรงใส

การดำเนนิกจิการของบรษิทัฯ จะไดรบัการชีแ้นะแนวทางการดำเนนิธรุกจิจากบรษิทั SINGER (THAILAND) B.V. ซึง่เปนผถูอืหนุ
รายใหญ มกีารควบคุมดแูลโดยคณะกรรมการบรษิทั ใหฝายจดัการปฏบิตักิารใหเปนไปตามนโยบาย โดยกำหนดใหกรรมการทีร่ะบไุวตามหนงัสอื
รบัรองของบรษิทั เปนผมูอีำนาจลงนามผูกพนับริษทัและมีอำนาจกระทำกิจการท้ังหลายท้ังปวงแทนในนามบริษทัรวมท้ังการฟองรองและตอสู
คดแีละการใชสทิธทิางศาลดวยประการอ่ืนใด ตลอดจนกระทำนิตกิรรม ตราสารและเอกสาร คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและ
แกไขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผมีูอำนาจลงนามผกูพนับรษิทั เพือ่ประสิทธภิาพในการบริหารและการจัดการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะมอบ
หมายอำนาจการบริหารและการจัดการลงไปยังฝายจัดการและผบูรหิารลดหล่ันกนัลงไป

ขอบเขตอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่172 เมือ่วันที ่12 พฤศจิกายน 2551 ซึง่มคีณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ไดกำหนด

ขอบเขตอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้
1. สอบทานใหบรษิทัมกีารรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Control) ทีเ่หมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา แตงตั้ง
โยกยาย เลิกจาง ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษิทัปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกีย่ว
ของกับธรุกจิของบริษทั

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตงตัง้บุคคล ซึง่มคีวามเปนอสิระเพ่ือทำหนาทีเ่ปนผสูอบบัญชขีองบริษทั และเสนอคาตอบแทนของบุคคล
ดงักลาว รวมทัง้เขารวมประชมุกบัผสูอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฏหมายและขอกำหนดของตลาด
หลกัทรพัย ทัง้นีเ้พือ่ใหมัน่ใจวารายการดงักลาวสมเหตสุมผลและเปนประโยชนสงูสดุตอบรษิทั

6. จดัทำรายการกำกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษทั ซึง่รายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดวยขอมลูตามเกณฑทีต่ลาดหลกัทรพัยกำหนด

7. ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทั มอบหมายดวยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาทีข่องกรรมการผจูดัการ
ตามมติคณะกรรมการบรษิทั ซึง่มคีณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุ ไดกำหนดขอบเขตอำนาจหนาทีข่องกรรมการผจูดัการ ดงันี้

ใหกรรมการผจูดัการ มอีำนาจดำเนนิการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดมอบหมาย ซึง่อยภูายใตกฎระเบยีบ และขอบงัคบัของบรษิทัฯ
ทัง้นี ้ การมอบอำนาจดังกลาวตองไมมลีกัษณะเปนการมอบอำนาจท่ีทำใหสามารถอนุมตัริายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง มสีวน
ไดเสยี หรอือาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอย
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Organization : The structure of the Company’s organization consists of the board of directors, the Audit Committee, the
Nominating Committee, the Remuneration Committee, and the Management team.

Scope of Functions and Responsibilities of the Company Directors
All directors of the Company shall perform their duties according to the laws, the objects and articles of the Company

that include the resolutions of the Shareholders meetings in good faith and take care to promote the interests of the company.

All the Board members shall consistently have accountability to the Shareholders protect the interests of Shareholders.
Additionally, information should be clearly, honestly and fully disclosed Shareholders.

The Board of Directors shall also be responsible for ensuring that the Management team is conducting the operations
of the Company in accordance with the policy set forth by its Major Shareholder, namely Singer (Thailand) B.V. The Company
affidavit has shown the names of duly authorized directors who is empowered to sign on behalf of the Company and perform
all the activities which bind the Company including litigation, defending in legal proceedings, exercising other rights in court,
performing juristic acts and certifying documents. The Board not only appoints but also reserved the right to revise the names
of duly authorized directors of the Company. To ensure efficiency in Management functions, the Company’s Board of Directors
has to delegate the Management team to run and manage the Company’s business.

Scope of Functions and Responsibilities of the Audit Committee
The Company’s Board of Directors’ meeting no.172nd on November 12th, 2008 which the Audit Committee has also

attended had the resolution in regulating the scope of functions and responsibilities of the Audit Committee as follows:-
1. Review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequacy.
2. Ensure the suitability and effectiveness of internal control and internal audit procedures, and determine the internal

audit office’s independence, as well as to approve the appointment, rotation and removal, and performance
development and appraisal of the Chief of Internal Audit.

3. Ensure compliance with securities and exchange laws, SET regulations, and relevant laws.
4. Consider, screen and nominate the Company’s external auditor and also recommend remuneration of such external

auditor, as well as meeting with the external auditor without management team at least once a year.
5. Consider the accurate and complete disclosure of Company information in case of connected transactions or

potential conflicts of interest to ensure such information is reasonable and profitability for the company.
6. Prepare a report on the Committee’s supervision of business for disclosure in the annual report, to be signed by Chairman

of the Audit Committee and will contain the information following by regulation of the Stock Exchange of Thailand.
7. Perform tasks assigned by the Board and with the approval of the Committee.

Scope of Authority and Responsibilities of the Managing Director
From resolution of the Company’s Board of Directors’ meeting in which the Audit Committee had also attended, the

scope of authority and responsibilities of the Managing Director had been stipulated as follows:-

The Managing Director shall have the powers to carry out the acts as authorized by the Company’s Board of
Directors subject to regulations and articles of association of the Company. Such authorization shall not be granted in a
manger enabling such Managing Director to approve the transactions he/she may have conflict, interest or any other conflict
of interest with the Company or its affiliates.

The scope of powers and duties of the Managing Director are as follows :
1) The Managing Director is in charge in the approval of loan or any credit of the Company within the limit of Baht

300 Million per transaction or its equivalent.
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กรรมการผจูดัการมขีอบเขตอำนาจหนาที ่ ดงันี้
1) มอีำนาจพจิารณาอนมุตักิารขอกยูมืหรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ ของบรษิทัฯ ภายในวงเงนิสำหรบัแตละรายการไมเกนิ 300 ลานบาท

หรอืจำนวนเทยีบเทา
2) ดำเนนิการ และบรหิารจดัการดำเนนิธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั และสามารถอนมุตัริายการทีเ่ปนธรุกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ เชน

การจดัซือ้สนิคา ยานพาหนะ วสัด ุเครือ่งมอือปุกรณ เครือ่งใช การอนมุตัคิาใชจาย การอนมุตักิารขาย เชาซือ้ การอนมุตักิารตดั
หนีส้ญู (โดยใหเปนไปตามนโยบาย และข้ันตอนของบริษทัฯ) และการวาจางท่ีปรกึษาดานตางๆ เปนตน ทีม่มีลูคาสำหรับแตละ
รายการทีไ่มเกนิ 30 ลานบาทได

3) ดำเนินการ และบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ ทางธุรกิจท่ี
คณะกรรมการบรษิทัไดอนมุตัแิลว

4) มอบอำนาจ หรอืมอบหมายใหบคุคลอืน่ใดทีก่รรมการผจูดัการเหน็สมควรทำหนาทีแ่ทนกรรมการผจูดัการในเรือ่งทีจ่ำเปน และสมควร
โดยใหอยใูนดลุพนิจิของกรรมการผจูดัการ ซึง่อยภูายใตหลกัเกณฑ และกฎระเบยีบขอบงัคบัของบรษิทั

5) สรปุผลการดำเนนิงานเพือ่นำเสนอคณะกรรมการบรษิทั
6) กำหนดโครงสรางองคกร การบรหิาร โดยใหครอบคลมุทกุรายละเอียดของการคัดเลอืก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง

ของพนักงานของบริษทัฯ
7) ปฏิบตัหินาท่ีอืน่ๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั

ทัง้นีก้ารมอบอำนาจหนาที ่และความรับผดิของกรรมการผจูดัการดงักลาวขางตน จะไมรวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจ
ชวงในการอนุมตัริายการใดท่ีตน หรอืผรูบัมอบอำนาจชวง หรอืบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามขอบงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีสำนกังาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) กำหนด) มสีวนไดเสยี หรือ ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกบับริษทั หรอื
บรษิทัยอยของบริษทัฯ ซึง่การอนุมตัริายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ระชุมผถูอืหนุ (แลว
แตกรณ)ี เพือ่พจิารณา อนมุตัริายการดงักลาว ตามทีข่อบงัคับของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วของกำหนด

การสรรหากรรมการและผบูริหาร
การสรรหากรรมการ บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อที่จะรับผิดชอบในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเปนกรรมการ และประธาน

กรรมการของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัฯ และ SINGER (THAILAND) B.V. ซึง่เปนผถูอืหนุรายใหญ ซึง่ถอืหนุคดิเปนรอยละ 48 จะเสนอ
บคุคลท่ีเหมาะสมตอทีป่ระชุมผถูอืหนุสามัญประจำปเพือ่ลงมติพจิารณา

การสรรหาผบูริหาร บรษิทัมนีโยบายท่ีจะแตงตัง้เปนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพจิารณาเปนคร้ังๆ ไป เนือ่งจากบรษิทัมโีครง
สรางขององคกรท่ีไมซบัซอน ดงันัน้บริษทัฯ เหน็วาในปจจบุนัการพิจารณาและตัดสนิใจในเร่ืองตางๆ สามารถทำไดอยางมีประสิทธภิาพโดย
คณะกรรมการบรษิทัและคณะฝายจดัการ จะเปนผพูจิารณาคดัเลือกตามเกณฑ ประสบการณ ปรทิรรศน ความสามารถ

การดำรงตำแหนงของกรรมการนัน้ ประธานกรรมการนำเสนอตอผถูอืหนุ โดยในการประชมุสามญัประจำปทกุครัง้ ใหกรรมการ
ออกจากตำแหนงหน่ึงในสามเปนอตัรา ใหทีป่ระชุมผถูอืหนุเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธกีารดังตอไปน้ี

1. ผถูอืหนุคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทากับหน่ึงหนุตอหนึง่เสยีง
2. ผถูอืหนุแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมอียทูัง้หมดตาม (1) เลอืกต้ังบคุคลคนเดียว หรอื หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง

คะแนนเสียงใหแกผใูดมากนอยเพียงใดไมได
3. บคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำดบัลงมา เปนผไูดรบัการเลอืกตัง้ เปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึ

เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ใหผเูปนประธานเปนผอูอกเสียงช้ีขาด

คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผบูริหารของบริษัท สำหรบัป 2551
คาตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเปนผพูจิารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษทั ไดกำหนดคาตอบแทน

กรรมการไวอยางชดัเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยใูนระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั ไดขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผถูอืหนุแลว กรรมการ
ทีไ่ดรบัมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรบัคาตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณงานท่ีเพิม่ขึน้ ในสวนกรรมการบริษทัทีเ่ปนผบูรหิารไมไดรบัคา
ตอบแทนสำหรบัตำแหนงกรรมการ
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2) To carry out, manage, conduct normal businesses of the Company, and to grant approval of normal transactions
of the Company such as purchase of goods, vehicles, materials, tools, equipment, appliances, approval of expenses,
sale, hire-purchase, write-off (subject to the policy and procedure of the Company) and employment of consultants
in various aspects, value of each transaction of which is not more than Baht 30 Million or its equivalent.

3) To carry out, manage and conduct the businesses of the Company in accordance with the business policy, plan
and strategy approved by the Board.

4) To authorize or assign other person deemed appropriate by the Managing Director to do the duties on the
Managing Director’s behalf in connection with necessary and reasonable matters at the discretion of the Managing
Director, subject to the laws and articles of association of the Company.

5) To summarize the results of operation for submission to the Board of Directors.
6) The duty to set up the corporate structure in organization charts, administration of the Company’s affairs, and

management that includes all details of selection process, training, employment and cancellation of employment of
the Company’s employees.

7) To perform other duties as assigned by the Board of Directors from time to time.

However, the powers and duties of the Managing Director authorized above shall not include the power and/or
substitution of such power in approving any transaction the Managing Director or his/her substitute has a conflict (according
to the articles of association of the Company, and the regulations prescribed by the Office of the Securities and Exchange
Commission), interest or any other conflict of interest with the Company or its affiliates. The transactions of such nature shall
be submitted to the meeting of Board of Directors and/or shareholders meeting (as the case may be) for approval, as
prescribed by the Company’s articles of association or relevant laws.

Appointment of the Company Directors and Management Executives
Company Directors

The Company has the Nominating Committee responsible for selection of suitable persons to become the
Company’s Directors and Chairman, and SINGER (THAILAND) B.V., the major shareholder with shareholding of 48% will
propose suitable person to the annual ordinary shareholders’ meeting for consideration.

Management Executives
The Company has policy in the appointment of specialized sub-committee to be appointed as per each requirement.

Since the Company’s organization structure is not too complicated, the Company realizes that, at present, all considerations
and decision makings can be efficiently executed as the Board of Directors and the Management Executives can make
considerations on candidate’s selection by using rules, experiences, visions, and competency.

For the Directors’ term, the Chairman of the Board will submit for consideration during every annual shareholder’
s meeting, and one third of the Directors will have to resign as a rule. New Directors will then be selected as per the
shareholders’ resolutions by following procedures below:

1. Each Shareholder shall have one vote for each share.
2. Each shareholder may exercise all the votes he has under (1), elect of several persons as directors but he may not

allot votes to any such person at any number.
3. The persons who receive the highest votes in their respective one of the votes shall be selected as director at the

number equal to the number of directors of the company. In the event of equal votes among the persons elected
in order of respective high numbers of votes, which exceed the number of directors of the company, election shall
be made by casting vote the Chairman.

Director and Management Remuneration in Year 2008
Directors’ remuneration: The Company’s Directors receive relatively reasonable remuneration. The shareholder’s

meeting approves the remuneration of the directors. Directors who serve in the Audit Committee also receive additional
remuneration accordingly. In term of Management who is the member of the Board of Directors will receive no remuneration.
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หมายเหตุ : ฝายจดัการท่ีเปนกรรมการบรษิทั ไมไดรบัคาตอบแทน
คาตอบแทนของฝายจดัการ

การดูแลเรือ่งการใชขอมูลภายใน
(รายละเอียด ปรากฏตามรายงานการปฏิบตัติามหลักการกำกับดแูลกิจการท่ีด ีขอ 2)

การควบคุมภายใน
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 174 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ พ.ศ. 2552 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม

ดวยไดพจิารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอมลูจากคณะฝายจดัการ แลวสรุปไดวาคณะกรรมการบริษทัไมมคีวามเหน็ที่
ตางไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทัไดกำหนดใหมกีารตรวจสอบและควบคมุการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนดทีเ่กีย่วของ โดยมกีาร

จดัตัง้ฝายตรวจสอบภายใน และฝายกฎหมาย เพือ่รบัผดิชอบในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของบริษทัใหเปนไปตามวัตถปุระสงคของบรษิทั
และขอกำหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วของอยางเครงครดั

บรษิทัไดจดัตัง้ฝายบรหิารความเสีย่งดานสนิเชือ่ เพือ่ประเมนิความเสีย่งในดานการอนมุตัสินิเชือ่ ตลอดจนการบรหิารควบคมุลกูหน้ี
สนิเชือ่ใหมคีณุภาพ

ฝายตรวจสอบภายในเองกไ็ดมกีารใชการประเมนิความเสีย่ง เพือ่ลำดับความสำคัญในจุดทีค่วรเขาตรวจสอบใหครอบคลุมทกุหนวยงาน
รวมท้ังมกีารติดตามผลอยางตอเน่ือง

คาตอบแทนผบูรหิาร: คาตอบแทนผบูรหิารเปนไปตามหลกัการและนโยบายทีก่ำหนดโดยผถูอืหนุรายใหญของบรษิทั คาตอบแทน
ดงักลาวเช่ือมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษทั และผลการดำเนินงานของผบูรหิารแตละทาน

จำนวนคาตอบแทนในป 2551: บรษิทัไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผบูรหิาร มรีายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนท่ีเปนตวัเงิน

2. คาตอบแทนอ่ืนๆ
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Management’s remuneration: Remuneration of the Management has been in line with the policy established by the
Company’s major shareholder and commensurate with the Company’s business performance and individual work performance.

In 2008, the Company paid remuneration for Directors and Management as follows:
1. Monetary Remuneration

Note : Management acting as a director does not get any remuneration.
Management’s Remuneration Fee

2. Other Remuneration

Use of Inside Information for Personal Gain
(Details are shown in Note 2 in the report of The Principles of Good Corporate Governance.)

Internal Control
At the 174th Company Directors meeting, attended by Audit Committee members, held on 25 February 2009. Discussions

include evaluation of the Audit Committee Reports and exclusive questioning from the Directors. The meeting can be summarized
as follows: The Board of Directors and Audit Committee members held the same opinion in all discussion matters.

Control and Internal Audit Systems
The Company has set up the Internal Audit and Control Operations of the Company to be in accordance with the

laws and related regulations by establishing the Internal Audit Department and Legal Department. These departments are
responsible for auditing the Company’s operations to be in accordance with the Company’s objectives and following strictly
on all related laws.

The Company also establishes the Hire Purchase Risk Management Department to evaluate risks concerning credit
approvals as well as the managing of hire purchase credit controls to be of good quality.

Management team members  

(Salary, Bonus and Incentive) 7  21,852,435.- 7  26,076,756.-

 Item
 Year 2007 Year 2008

 No. Amount (Baht) No. Amount (Baht)

Provident Fund contribution paid by 

the Company to Management team members 5 281,505.- 4 490,665.-

 Item
 Year 2007 Year 2008

 No. Amount (Baht) No. Amount (Baht)
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รายงานการปฏบัิติตามหลกัการกำกบัดูแลกจิการทีดี่
1. สทิธขิองผถูอืหนุ
คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูลกจิการ เพือ่เพิม่ความโปรงใส และเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแกผถูอืหนุ ผลูงทนุ

และผเูกีย่วของทุกฝาย โดยไดกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนนิงานของบริษทั พรอมท้ังใหความสำคญัตอระบบการควบคุมและตรวจ
สอบภายใน กำกบัดแูลฝายบริหาร ใหดำเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธภิาพ เพ่ือประโยชนของผถูอืหนุ ภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมาย
และจรยิธรรมทางธรุกจิ

คณะกรรมการบรษิทั จดัใหมรีะบบซึง่ใหความมัน่ใจวาผถูอืหนุทัง้หลาย จะไดรบัการปฏบิตัโิดยเทาเทยีมกนั คณะกรรมการบรษิทั
ตระหนักถงึสิทธขิองผถูอืหนุในการไดรบัขอมลูของบริษทัท่ีถกูตอง เพยีงพอ ทนัเวลา และเทาเทยีมกนั เพือ่ประกอบการตัดสนิใจในการประชุม
ผถูอืหนุ ดงันัน้ในการประชุมผถูอืหนุทุกครัง้ บรษิทัไดจดัสงหนงัสอืนดัประชมุพรอมเอกสารขอมลูประกอบการประชุมทีม่รีายละเอียดครบถวน
เพยีงพอ รวมทัง้มีความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในทกุวาระ โดยนำสงตอนายทะเบยีนหลกัทรพัยของบรษิทั เพือ่จดัสงใหถงึมอืผถูอืหนุ
ลวงหนากอนวนัประชมุไมนอยกวา 14 วนั เกินกวาระยะเวลาทีก่ำหนดไวตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษทัไดมกีารเผยแพรขอมลูบนเวบ็ไซดของบริษทั
ในเรือ่ง ขอเชญิใหผถูอืหนุเสนอวาระการประชุมสามญัผถูอืหนุลวงหนา โดยมหีลกัเกณฑตามทีบ่รษิทักำหนด และเผยแพรขอมลูประกอบวาระ
การประชุมผถูอืหนุกอนการจัดสงเอกสาร เพือ่เปดโอกาสใหผถูอืหนุมเีวลาศึกษาขอมลูดงักลาวไดอยางละเอียด บริษทักำหนดสถานท่ีประชุม
ทีอ่ำนวยความสะดวกในการเขารวมประชมุ โดยคำนงึถงึผถูอืหนุเปนหลกั เพ่ือใหผถูอืหนุสามารถเขารวมประชมุและใชสทิธไิดโดยเทาเทยีม
กนั และในกรณีทีผ่ถูอืหนุไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผอูืน่เขารวมประชุมและลงมติแทนได

บริษทัไดมกีารจัดการประชุมผถูอืหนุ โดยมีขัน้ตอนในการดำเนินการประชุมเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ในการประชุม
สามญัประจำปผถูอืหนุ ในป 2551 มกีรรมการเขารวมประชมุทัง้ส้ิน 7 ทาน เหตุทีไ่มสามารถกำหนดใหกรรมการเขารวมประชมุครบทกุทาน
เนือ่งจากกรรมการบางทานมภีารกิจอยใูนตางประเทศ เปนกรรมการท่ีเปนตัวแทนของผถูอืหนุรายใหญและมีถิน่พำนกัอยทูีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา
แตอยางไรก็ตามแมจะไมไดมารวมประชุม ทานเหลานัน้กไ็ดพจิารณาขอมลูตางๆ พรอมทัง้ไดแสดงความคิดเหน็จากวาระการประชุมของ
คณะกรรมการที่ไดจัดสงใหไปกอนหนาแลว นอกจากนี้ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผจูดัการ ผอูำนวยการฝายบญัชแีละการเงนิ คณะผบูริหาร รวมถึงผสูอบบญัชขีองบรษิทัเขารวมช้ีแจงตอบขอซกัถามของผถูอืหนุ
ดวยทุกครัง้ ในการประชมุผถูอืหนุทกุครัง้ ประธานทีป่ระชมุจะจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม และสงเสรมิใหผถูอืหนุมโีอกาสโดยเทาเทยีม
กนั ในการแสดงความเห็น ขอเสนอแนะตางๆ และต้ังคำถามใดๆ ตอทีป่ระชมุตามระเบียบวาระการประชุมและเรือ่งทีเ่สนอ รวมท้ังไดบนัทึก
ประเดน็ซกัถามและขอคดิเหน็ทีส่ำคญัไวในรายงานการประชมุแลว บรษิทัมกีารจดัทำรายงานการประชมุถูกตอง ครบถวน เสรจ็สมบรูณใน
เวลาท่ีเหมาะสมและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมผถูอืหนุทีด่ ีสามารถตรวจสอบและอางอิงได

2. ความเทาเทยีมกันของผถูอืหนุ
บริษทัไดมกีารดำเนนิการใหผถูอืหนุทกุรายไดรบัขอมลูของบรษิทัทีถ่กูตอง เพียงพอ ทนัเวลา และเทาเทยีมกันเกีย่วกบัวนัประชมุ

วาระการประชุม และรายละเอียดในแตละวาระ เพือ่ประกอบการตัดสนิใจในการประชุมผถูอืหนุ ดงันัน้ในการประชุมผถูอืหนุทกุคร้ัง บรษิทั
ไดจดัสงหนังสือนดัประชุมพรอมเอกสารขอมลูประกอบการประชุมทีม่รีายละเอียดครบถวน เพยีงพอ เพือ่จดัสงใหถงึมอืผถูอืหนุลวงหนากอน
วนัประชมุ เกนิกวาระยะเวลาทีก่ำหนดไวตามกฎหมาย และบรษิทัไดมกีารเผยแพรขอมลูประกอบวาระการประชมุผถูอืหนุลวงหนาไวใน Website
ของบรษิทักอนจดัสงเอกสาร เพือ่เปดโอกาสใหผถูอืหนุมเีวลาศกึษาขอมลูดงักลาวไดอยางละเอยีด ในกรณทีีผ่ถูอืหนุไมสามารถมารวมประชมุ
ดวยตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผอูืน่เขารวมประชุมและลงมติแทนได พรอมทัง้บรษิทัไดมกีารเสนอช่ือกรรมการอิสระเปนผรูบัมอบฉันทะ
และบรษิทัไดใชหนงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผ่ถูอืหนุสามารถกำหนดทศิทางการลงคะแนนได ในการประชมุผถูอืหนุทกุครัง้คณะกรรมการบรษิทั
ตระหนกัถึงความเทาเทยีมกันของผถูอืหนุ โดยไมเคยเสนอเพิม่วาระการประชมุโดยไมแจงใหผถูอืหนุทราบลวงหนา ในวาระทีเ่ลอืกต้ังกรรมการ
บริษทัไดมกีารลงมติเลอืกกรรมการเปนรายบุคคล

เพือ่ปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชน บรษิทัไดกำหนดนโยบายและวธิดีแูลไมใหผบูรหิารและผเูกีย่วของนำขอมลูภายในของบรษิทั
ไปใชเพือ่ประโยชนสวนตนดงันี้

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการ
ปฏบิตัติามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และไดเปดเผยรายละเอียดไวในรายงานประจำป และแบบ 56-1 แลว
การดูแลเร่ืองการใชขอมลูภายใน
- กำหนดใหผบูรหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยตอสำนกังานกำกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยฯ ตาม มาตรา

59 แหงพระราชบัญญตัหิลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
- หามไมใหผบูรหิารหรอืหนวยงานทีไ่ดรบัทราบขอมลูภายใน เปดเผยขอมลูภายในแกบคุคลภายนอก หรอืบคุคลทีไ่มมหีนาทีเ่กีย่ว

ของ และไมซือ้ขายหลกัทรพัยของบริษทัในชวง 1 เดอืน กอนทีง่บการเงนิเผยแพรตอสาธารณชน ในระหวางปทีผ่านมากรรมการและผบูรหิาร
ไดปฏบิตัติามนโยบายอยางเครงครดั ไมปรากฏวามกีารซือ้ขายหนุในชวงทีห่ามเลย58



The Internal Audit Department has also implemented its risk assessment process to sequencing the important
points that should be audited in every department and including the continuous follow up on results.

Report of The Principles of Good Corporate Governance
1. Rights of Shareholders
The Company’s Board of Directors set out a policy on corporate governance in order to enhance transparency of

the Company’s operations and achieve greater confidence of shareholders, investors and other related parties. The board is
committed to the principles of good governance by recognizing the importance of control and internal audit systems and
ensuring that the Management implements the Company’s policies efficiently and to the best interests of the shareholders
within legal requirements and business ethics.

The Board of Directors of the Company has assured that shareholders are treated equally. On arrangement of the
shareholders’ meeting, the Company’s Board of Directors realized the shareholders’ rights on receiving information from the
Company that were correct, adequate, on time, and equitable, for shareholders’ decision making in the meeting. In all
meeting, the Company had sent notice of meeting with completed documents for the meeting with complete and adequate
information, including the Company’s Board of Directors’ comments in each agenda to the Company’s registrar for delivery
to shareholders in more advanced time at least 14 days as stipulated by law. The Company also published information
concerning the meeting agenda in advance through the Company’s website, invite the shareholders to propose agenda(s) of
2009 Annual General Shareholder’s Meeting following by Company regulation. This was to open opportunity for shareholders
to study details thoroughly. Venue of the meeting was carefully chosen to make it convenient for shareholders to attend and
exercise their rights. Proxy form was also provided in a notice calling shareholders’ meeting in order that a shareholder could
authorize another person to attend the meeting and vote on his/her behalf if he/she wished.

The shareholders’ meeting was called and conducted in accordance with the provisions laid down by the Stock
Exchange of Thailand. In 2008 annual ordinary shareholders’ meeting 7 Directors of the Company attended the previous
shareholders’ meeting. Some Directors were absent due to their engagements abroad while other Directors who represented
the major shareholders were domiciled in the USA. Nevertheless, they all received the agenda including other related
information for review. Those who always attended the shareholders’ meeting included the Chairman of the Board, Chairman
of Audit Committee, Managing Director, Controller and Finance Director, Management as well as external Auditors as they
were willing to answer any questions raised by the shareholders. In all the shareholders’ meetings, the Chairman of the
meeting allowed sufficient time for the shareholders to express their views and/or ask any questions concerning the agenda
and other Company’s business. Queries and comments made by the participants of shareholders’ meeting were also
recorded in the minutes of such meeting.

2. Equal right to shareholders
The Company has its process to make sure that all shareholders will receive information correctly, adequately, on

time, and equally concerning on the meeting date, agendas, and details in each agenda for their decision making in the
meeting. The Company’s notice of meeting with attached documents for the meeting includes complete and adequate
information will be delivered to shareholders in advanced of more than stipulated by law. The Company also publishes
information on meeting agendas in advanced in the Company’s website prior to the documents’ delivery in order to give
opportunity to shareholders the chance to thoroughly study in details. In case shareholders cannot attend the meeting, proxy
can be given to other person to attend the meeting and vote. The Company also proposes Independent Directors as proxy,
and proxy form will be supplied so that shareholders can indicate direction of their votes. In all meeting, the Company’s
Board of Directors realizes in equal treatment to shareholders by not proposing new agenda without prior notification in
advanced. The Company’s Board of Directors’ appointment, voting will be done individually.

Following are the measures worked out by the Company to prevent the conflict of interests and insider abuses:-
Items that may lead to conflict of interests will be considered thoroughly by the Board of Directors and based on

the applicable provisions of the Stock Exchange of Thailand. The Company has presented the said items in its annual report
and Form 56-1
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3. บทบาทผมูสีวนไดเสยี
บริษัทมีการกำหนดเปนนโยบายของบริษัท โดยใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภาย

ใน ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกำไรให
กับบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสรางความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
ที่เก่ียวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี เชน การที่บริษัทไดรับประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ
จากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 3 รางวัลพรอมกันในป 2546 และป 2550 ประกอบดวยการจัดทำฉลากกำกับ
สินคาไดถูกตองตามกฏหมาย การโฆษณาสินคาและบริการที่เปนธรรมตอผูบริโภค และการใชสัญญาที่เปนธรรมตอผูบริโภค โดยตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบตอสังคมและผูบริโภค บริษัทมีศูนยใหบริการขอมูลกลางทางโทรศัพท ซึ่งรับขอรองเรียนตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ
โดยเรียกวา Call Center หมายเลขติดตอ 0-2234-7171

สำหรับผมูสีวนไดเสยีทกุกลมุ ทัง้ลกูคา บรษิทัคคูา เจาหน้ี คแูขง ผถูอืหนุ ตลอดจนพนักงาน บรษิทัไดใหความสำคัญตอสทิธขิองผู
มสีวนไดเสยีทกุกลมุ โดยไดกำหนดเปนนโยบายไวในคมูอืผบูริหารบริษทั และไดแจกใหแกผบูรหิารทกุทานเพือ่ทราบและถายทอดสพูนกังาน
โดยเฉพาะพนกังานฝายขายและภาคสนาม เพือ่ใหพนกังานบรษิทัทกุคนเขาใจและปฏบิตัไิดอยางถกูตอง ในปทีผ่านมา บริษทัไมมขีอพพิาท
ใดๆ ในเร่ืองทีเ่กีย่วกับคแูขงทางการคา

4. การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส
บรษิทัฯ กำหนดใหการเผยแพรขอมูลและการสือ่สารขององคกรเปนหนึง่ในนโยบายหลกัของบรษิทั โดยไดจดัใหมฝีายนกัลงทนุสมัพนัธ

และสื่อสารองคกร ซึ่งเปนหนวยงานที่จะเปนตัวแทนบริษัทฯ และเปนสื่อกลางระหวางฝายจัดการ ในการสื่อสารและเปดเผยขอมูลแก
ผถูอืหนุ ผลูงทนุ ตลอดจนนกัวเิคราะหหลกัทรพัยทัว่ไป ใหมคีวามชดัเจน และโปรงใส ตลอดจนชวยกำกับดแูลเพือ่ใหแนใจวาบริษทัฯ มกีาร
ดำเนินการท่ีไมขดัตอขอกำหนดใดๆ ของพระราชบัญญตัหิลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในป 2551 ทีผ่านมาบริษทัฯ ไดจดัใหมกีารประชุม
นกัวเิคราะห ณ ทีท่ำการบรษิทั ไดมกีารเปดเผยสาระสนเทศและรายงานขอมลูทางการเงนิอยางครบถวน ถกูตอง และภายในกำหนดเวลาที่
กฎหมายกำหนด เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทกับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้
ผลูงทนุสามารถตดิตอหนวยงานดงักลาวไดที ่หมายเลขโทรศพัท 0-2352-4777 ตอ 4201 หรอื e-mail address: chank@singerthai.co.th

คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึภาระหนาท่ีและความรบัผดิชอบในการกำกบัดแูลใหรายงานทางการเงนิของบริษทัฯ ทีจ่ดัทำขึน้
มขีอมลูทางบัญชทีีถ่กูตองครบถวน โปรงใส งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอย และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจำป
งบการเงินดังกลาวจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และ
ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไป ที่จะไดรับทราบขอมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานท่ีครบถวน
เปนจริงและสมเหตุสมผล สำหรับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ปรากฏอยูในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงาน
ทางการเงินในรายงานประจำป

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวยกรรมการท่ีมคีวามเปนอสิระ และไมเปนผบูรหิารเปนผดูแูล
เกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกีย่วกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจำปแลว คณะกรรมการบริษทัมคีวามเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยใูนระดับท่ี
นาพอใจ และสามารถสรางความเชือ่มัน่อยางมเีหตผุลตอความเชือ่ถอืไดของงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
กรรมการบรษิทัตองปฏบิตัหินาทีเ่ปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค และขอบงัคับของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผถูอืหนุดวยความ

ซือ่สตัย สจุรติและระมดัระวังรกัษาผลประโยชนบรษิทั กรรมการตองมคีวามรับผิดชอบตอผถูอืหนุโดยสม่ำเสมอ ดำเนนิงานโดยรกัษาผลประโยชน
ของผถูอืหนุ มกีารเปดเผยขอมลูตอผลูงทนุอยางถกูตองครบถวนและโปรงใส คณะกรรมการบรษิทัไดปฏบิตัติามแนวทางของขอพงึปฏบิตัทิี่
ดสีำหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย

ปจจบุนัแมวาการดำเนินกจิการของบริษทัฯ จะไดรบัการช้ีแนะแนวทางการดำเนินธรุกิจจากบริษทั SINGER (THAILAND) B.V.
ซึง่เปนผถูอืหนุรายใหญ แตกจ็ะมกีารควบคมุดแูลโดยคณะกรรมการบรษิทั ใหฝายจดัการปฏบิตักิารใหเปนไปตามนโยบาย และกลยทุธของ
บรษิทั พรอมทัง้คอยใหคำปรกึษา และเฝาสงัเกตการทำงานของฝายจดัการ ซึง่ในการจดัการงานปกตขิองบรษิทัเปนหนาทีใ่นความรบัผดิชอบ
โดยตรงของฝายจัดการ คณะกรรมการไดจดัใหบรษิทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมท้ังมกีารติดตามการดำเนินการใน
เรือ่งดงักลาวอยางสม่ำเสมอในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั
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Insider abuses
- Executives of the Company are required to report any change in their securities holding to the Securities Exchange

Commission and the Stock Exchange of Thailand as per Article 59 of Securities and Exchange Act (B.E. 2535).
- Executives or other personnel are not allowed to abuse inside corporate information and refrain from trading the

Company’s securities within one month prior to the Company’s financial statements going public.

3. Stakeholders’ Rights
It is the policy of the Company that all stakeholders’ rights and interest are adequately protected, be it internal

stakeholders, namely the Company’s staff and executives including its subsidiaries or external stakeholders namely customers,
creditors, related government agencies and other parties. The reason is that the Company realizes that our stakeholders’ support
is needed to strengthen its competitiveness and maximize profits in the long run. Thus, the Company complies with the relevant
laws as well as rules and regulations in order to effectively cover its stakeholders’ rights. Company received certificate and
medals from the Office of the Consumer Protection Board (OCPB) in 3 areas at once, namely for correct product labeling,
product and service advertising, as well as contracts and agreements, that are fair to consumers. The Company has the central
service in receiving all complaints and suggestions called ‘Call Center” at telephone number 0-2234-7171.

 For all groups of stakeholders including customers, business partners, creditors, competitors, as well as employees,
the Company considered equal treatment to all groups. This had been stipulated as policy in the manual for the Company’s
Management, and published to all management for acknowledgement, and relaying to all employees especially for sales
employees, and field operators. This was to inform all employees to understand and perform correctly. In previous, the
Company had no dispute concerning business competitors.

4. Information disclosure and transparency
The Company stipulates the information disclosure and corporate communication as one of the Company’s main policy.

The Company’s Investor Relations Unit has been set up to serve as a link between the Management and the shareholders, investors,
securities analysts and other related parties in terms of communication channel and disclosure of information, and to ascertain that
the Company complies with the provisions of the Securities and Exchange Act as well as other relevant laws. In preceding years, the
financial reports and other information submitted by the Company have been found as accurate, complete and timely.

For corporate information, all shareholders, investors, securities analysts and other interested parties can contact
the Company’s Investor Relations Unit at telephone number 0-2352-4777 Ext. 4201 or e-mail address: chank@singerthai.co.th

The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements and other information as shown in the
annual report. Such financial statements are prepared in accordance with generally – accepted accounting standards and
other reporting requirements, and also significant information to support the financial statements which are adequately
provided. Quality of the financial statements’ report is under the responsibility of the Company’s Board of Directors in the
financial statements of the annual report.

The Audit Committee has been assigned to comment on the quality of financial reports and effectiveness of the
control system in the Audit Committee’s report, which also goes into the Company’s annual report.

The Board of Directors thought that control and internal audit systems of the Company has proven satisfactory and
hence the Consolidated and Company Financial Statements as at December 31, 2008 presented accurate and reliable information.

5. Responsibilities of the Board of Directors
The Company’s Directors are obliged to perform their duties in accordance with applicable laws, objects and

articles of associations including the shareholders’ meeting resolutions in good faith and with proper care to promote the
Company’s best interests. Directors are also accountable to the Company’s shareholders and ensure full disclosure of
accurate and complete information to the investors. The Company’s Directors observe the Code of Best Practice for
Directors of Listed Companies as provided by the Stock Exchange of Thailand.
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คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดวยกรรมการทีม่ปีระสบการณในหลากหลายสาขาตางๆ ของธุรกจิจำนวน 10 ทาน โดยเปนกรรมการ
ตวัแทนท่ีมาจากผถูอืหนุรายใหญจำนวน 3 ทาน กรรมการท่ีเปนผบูรหิาร จำนวน 3 ทาน และกรรมการท่ีเปนอสิระ จำนวน 4 ทาน เปนไป
ตามขอกำหนดของ ก.ล.ต ซึง่บรษิทัมกีารถวงดลุของคณะกรรมการอยางมปีระสทิธภิาพ โดยปจจบุนักรรมการผมูอีำนาจลงนามผูกพัน ดงัน้ี
นายกาวนิ จอหน วอรคเกอร นายดาเนยีล ไมเคลิ ฟลโิปเนท นายบญุยง ตนัสกลุ และนายไพฑรูย ศกุรคณาภรณ สองในสีค่นนีล้งลายมอืช่ือ
รวมกนั และประทับตราสำคญัของบริษทั

สำหรบัความเปนอิสระในการบรหิาร ประธานกรรมการบรษิทัไมเปนบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผจูดัการ เพือ่เปนการแบงแยกหนาที่
ในการกำหนดนโยบายการกำกบัดแูลและการบรหิารงานประจำ ประธานกรรมการบริษทัเปนกรรมการท่ีมคีวามเปนอสิระตามความหมายของ
ตลาดหลกัทรัพย และไมมคีวามสมัพนัธใดๆ กบัฝายบรหิาร

คณะกรรมการบริษทั มกีำหนดประชุมโดยปกติเปนประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเปน บรษิทัมกีารกำหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทท่ีดูแลรับผิดชอบจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให
คณะกรรมการลวงหนา กรรมการทุกทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระและไมขึน้กบับคุคลหรือกลมุบคุคลใด ในป 2551 ทีผ่าน
มาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังส้ินจำนวน 4 ครั้ง และบริษัทมีการประชุมผูถือหุนจำนวน 1 คร้ัง โดยการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัในป 2551 ของกรรมการแตละทานสรุปได ดงันี้

การเขารวมประชมุของคณะกรรมการบรษิทัในป 2551

หมายเหตุ * กรรมการท่ีเปนตวัแทนของผถูอืหนุรายใหญ และมีถิน่พำนักอยทูีป่ระเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฮองกง
** แตงตัง้เปนกรรมการบรษิทั เมือ่วันที ่1 มกราคม 2552
*** ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษทั เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2551
**** ลาออกจากตำแหนงกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ 2552
***** กรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามรแูละประสบการณในการสอบทานความนาเช่ือถอืของงบการเงิน

ทัง้นีบ้ริษทั ทีป่รกึษากฏหมาย แชนดเลอร และทองเอก ซึง่เปนทีป่รึกษากฏหมายอสิระของบรษิทัเปนผจูดบนัทกึรายงานการประชมุ
และความคิดเหน็ของกรรมการอยางชดัเจนและเปนลายลกัษณอกัษร โดยจดัเกบ็ไวทีส่ำนกังานใหญของบริษทัสำหรบัใหกรรมการและผเูกีย่ว
ของตรวจสอบไดตลอดเวลา

คณะกรรมการบรษิทัไดมกีารแตงตัง้ นางสาวจนัทรจริา กองทองสมทุร เปนเลขานกุารบรษิทั ซึง่ทำหนาทีใ่หคำแนะนำดานกฎระเบยีบ
ตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบรษิทั
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Currently, while the Company’s major shareholder - Singer (Thailand) B.V. has a say in the direction of the Company’s
operations, the Board of Directors supervises the Management to ensure that the policies and strategies laid down by the
Company have been put into practice and that the Management has implemented effective control and reporting systems to
monitor the Company’s performance. The Board reviews the Company’s operating results in board meetings.

The Board of Directors of the Company is made up of ten persons: three Directors representing major shareholders,
three Executive Directors and four Independent Directors following by regulation of the Stock Exchange of Thailand and thus
strikes a fair balance in the board’s composition. At present two of the following four Directors’ signatures namely Mr. Gavin
John Walker, Mr. Daniel Michel Philiponet and Mr. Boonyong Tansakul, Mr. Paitoon Sukhanaphorn with the seal of the
Company, will represent and legally bind the Company.

The Doard Chairman is an Independent Director (by definition of the Stock Exchange of Thailand) and is not related
to Management members. The Chairman is not the same person who holds Managing Director position in the Company.
While the Board is responsible for formulating the Company’s policies and charting a direction, it is Management who
engages the day-to-day operations of the Company

Board meetings are normally held every quarter to review the Company’s business. However, an extra board meeting
can be called if necessary. Before each Board meeting, all Directors will be sent a written notice together with the agenda and
other related documents. All Directors are free to express their opinions in the meeting. In 2008, the Board had 4 meetings, with
1 shareholders’ meeting. The Board attendances in the shareholders’ meeting and Board of Directors’ meetings are listed below:-

Note: * Directors represent the major shareholders and reside in the USA and Hong Kong.
** Appointed as Director on January 1st, 2009
*** Resigned as Director on December 31st, 2008
**** Resigned as Director on February 27th, 2009
***** Audit Committee who has adequate knowledge and experience to audit the financial reports.

Chandler & Thong-Ek Law Offices Ltd., the Company’s legal advisor, clearly recorded minutes of the meeting and
comments raised by Directors in writing, and kept at the Company as reference for Directors, other related persons.

The Company’s Board of Directors has appointed Ms. Chanthornjira Kongtongsmut as the Company’s Secretary
responsible for providing necessary comments and advice on various rules and regulations company directors must know
and follow. Her responsibilities also include monitoring the activities of the Directors and make sure they follow the Board of
Directors’ resolution accordingly.

1. Admiral M.L. Usni  Pramoj Apr. 07 - Apr. 10 1 4/4 - - 2/2
2. Mr. Udom Chatiyanonda ***** Apr. 08 - Apr. 11 1 4/4 4/4 2/2 2/2
3. Mr. Sara Lamsam **** Apr. 08 - Apr. 11 - 4/4 2/4 - -
4. Mr. Stephen H. Goodman * Apr. 08 - Apr. 11 - -/4 - - -
5. Mr. Tobias Josef Brown * Apr. 06 - Apr. 09 - -/4 - - -
6. Mr. Christopher John King Apr. 07 - Apr. 10 1 3/4 4/4 2/2 2/2
7. Mr. Gavin John Walker Apr. 06 - Apr. 09 1 4/4 - 2/2 -
8. Mr. Daniel Michel Philiponet Apr. 07 - Apr. 10 1 4/4 - - -
9. Mr. Boonyong Tansakul Aug. 07 - Apr. 09 1 4/4 - - -
10. Mr. Sophon Pholvilai *** May. 07 - Apr. 09 1 4/4 - - -
11. Mr. Paitoon Sukhanaphorn ** Jan.  09 - Apr. 09 - - - - -

Annual
General

Attendance in the meeting (Time) / Year
Board of
Director

Audit
Committee

Remuneration
Committee

Nominating
Committee

Term of serviceName
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 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษทัไดแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกำกับดูแลกจิการของบริษทั ดงันี้

คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบรษิทัฯไดมมีติแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดวยกรรมการอสิระ 3 ทาน
ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผทูีม่คีวามรดูานบญัชแีละการเงนิตามคณุสมบตัขิองตลาดหลกัทรพัยฯ เปนกรรมการทีม่คีวามรแูละประสบ
การณเพยีงพอท่ีจะทำหนาท่ีในการสอบทานความนาเชือ่ถอืของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในป 2551 มกีารประชุม
ทัง้ส้ิน 4 คร้ัง และรายงานตอคณะกรรมการบรษิทั โดยมขีอบเขตและอำนาจหนาทีต่ามทีร่ะบไุวในรายละเอยีดขอบเขต และอำนาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน : คณะกรรมการบริษทัไดอนมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม
2546 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยมปีระธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนทีม่คีวามเปนอิสระ ซึง่คดิเปนกรรมการทีเ่ปนอิสระ 2
ทาน และเปนกรรมการท่ีเปนผบูรหิาร 1 ทาน ทัง้นีเ้พือ่ความคลองตวัและสะดวกในการบริหาร โดยมีหนาทีศ่กึษา พจิารณา และติดตาม
แนวโนมของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั โดยพจิารณาผลสรุปขอมลูคาตอบแทนกรรมการของบริษทัในตลาด
หลกัทรพัยทีศ่นูยพฒันาการกำกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยไดจดัทำขึน้ เปรยีบเทยีบคาตอบแทนของบรษิทัอ่ืนตามขนาด
ของทนุจดทะเบยีน กำไรสทุธ ิ กบัคาตอบแทนกรรมการทีไ่ดรบัอย ู เพ่ือเสนอเปนนโยบายคาตอบแทนของกรรมการ ใหมคีวามเหมาะสมและ
เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลดงักลาวไวในรายงานประจำป

คณะกรรมการสรรหา : จดัตัง้ข้ึนเมือ่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ 2548 ปจจบุนัประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทกุทานเปนกรรมการที่
เปนอสิระ โดยมีหนาทีพ่จิารณา สรรหา และคัดเลอืกผทูีม่คีวามรคูวามสามารถมาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษทั เพ่ือรวมมือกนับริหาร
งานของบริษทัใหมปีระสิทธภิาพยิง่ข้ึน เพือ่เสนอใหคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาตอไป

คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ : บรษิทัฯไดกำหนดนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั เทากับขอกำหนดขัน้ต่ำของ ก.ล.ต. หรอืตลาด
หลกัทรัพยฯ ในเร่ืองการถือหนุในบริษทั คอื ตองถอืหนุในบริษทัไมเกนิรอยละ 1 ของจำนวนหนุทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมด และไมไดบริหาร
จดัการบริษทัฯ หรอืบรษิทัยอยของบริษทัฯ เปนอสิระตอการบริหารจัดการจากผถูอืหนุใหญ และไมมธีรุกจิกับบริษทัฯ ซึง่อาจทำใหผลประโยชน
ของบริษทัฯ และ/หรือ ผลประโยชนของผถูอืหนุตองลดลง โดยบรษิทัฯไดกำหนดคณุสมบัตไิวดงันี้

1. ถอืหนุไมเกนิรอยละ 1 ของจำนวนหนุทีม่สีทิธอิอกเสียงท้ังหมดในบริษทั ซึง่รวมถึงหนุทีถ่อืโดยบุคคลท่ีเกีย่วของ ของหนุทีอ่อกโดย
บริษทัฯ หรอืบริษทัยอย บรษิทัรวม หรอืบริษทัทีเ่กีย่วของ ในกรณีทีเ่ปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการถือหนุดงักลาว
จะจำกัดไมใหเกนิรอยละ 0.5

2. ตองไมมสีวนเกีย่วของกบัการบรหิารจดัการวนัตอวนั หรอืเปนพนกังาน/ลกูจาง/ทีป่รกึษาทีไ่ดรบัเงนิเดอืนประจำ/ผมูอีำนาจควบคมุ
ของบริษทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม บรษิทัยอยลำดบัเดียวกนั หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง ในเวลา 2 ป กอนไดรบั
การแตงตัง้

3. ไมมคีวามสัมพนัธทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบดิามารดา คสูมรส พีน่อง และบุตร รวมท้ังคสูมรสของ
บตุร กบัผบูรหิาร หรอืผถูอืหนุรายใหญ ผมูอีำนาจควบคุม หรอืบคุคลท่ีจะไดรบัการเสนอช่ือเปนผบูรหิารหรือผมูอีำนาจควบคุมของ
บริษทัหรือบรษิทัยอย

4. ไมมคีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทั นติบิคุคล หรอืบคุคลทีถ่อืวาเขาขายไมอสิระตามขอกำหนดกรรมการอสิระและกรรมการตรวจ
สอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทัง้ความสัมพันธในลักษณะของการใหบรกิารวิชาชีพ และ
ความสมัพนัธทางการคา/ทางธรุกจิทกุประเภท ตามขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย เรือ่งการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ยกเวนมเีหตุ
จำเปนและสมควรซ่ึงมไิดเกดิขึน้อยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง ตองไดรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทักอนและมติทีไ่ดตองเปนมติ
เปนเอกฉนัท

5. ไมเปนกรรมการทีร่บัการแตงตัง้ข้ึนเพือ่เปนตวัแทนของกรรมการบรษิทั ผถูอืหนุรายใหญ หรือผถูอืหนุซึง่เปนผเูกีย่วของกบัผถูอืหนุ
รายใหญของบริษทั ยกเวนไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหตดัสนิใจในการดำเนินกจิการของบริษทั บริษทัใหญ บรษิทั
ยอย บริษทัรวม บรษิทัยอยลำดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง โดยมกีารตดัสนิในรปูแบบองคคณะ

6. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษทัรวม บรษิทัยอยลำดับเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง

7. ไมเปนกรรมการของบรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม และบรษิทัยอยลำดบัเดียวกนั
8. สามารถปฏิบตัหินาทีแ่ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตังิานตามหนาทีท่ีไ่ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโดย

อสิระ ไมอยภูายใตการควบคมุของผบูรหิาร หรอืผถูอืหนุรายใหญของบริษทั รวมทัง้ผเูกีย่วของหรือญาตสินทิของบุคคลดงักลาว
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Sub-committee
Sub-committees have been appointed to help monitor and supervise various affairs of the company as follows:

Audit Committee : Set up to assist the Board of Directors, the Audit Committee comprises 3 members, all of
whom are Independent Directors. The Chairman must have the auditing and financial qualifications according to the level
stipulated by the Stock Exchange of Thailand. He must have adequate knowledge and experience to audit the financial
reports. The Audit Committee held a total of 4 regular meetings in 2008 and produced reports to the Company’s Board of
Directors according to the assigned scopes and responsibilities.

Remuneration Committee : Set up on May 16, 2003, the committee has 3 members, 2 of whom are independent,
non-executive members, with 1 executive member to allow greater convenience and versatility. The committee is responsible for
reviewing the remuneration of the Board of Directors and making recommendations accordingly. The review is made in reference to
the information prepared by the Stock Exchange of Thailand and in comparison with remuneration of other stock listed companies
taking into consideration size of registered capital, net profit and current remuneration package, in order to arrive at appropriate and
fair remuneration structure. Information pertaining to remuneration of Company Directors is published in the annual report.

Nominating Committee : Set up on February 25, 2005, the committee has 3 members, all of whom are Independent
Directors and have responsibility in selecting qualified individuals and proposing their names to the Board of Directors for
necessary consideration.

Qualifications of Independent Directors
The Company has determined that the minimum qualifications of Independent Directors must be equivalent to the

minimum specifications stipulated by the Securities and Exchange Commission or Stock Exchange of Thailand. These
qualifications are as follows:

1. Holding not more than 1% of the number of all voting shares in the Company including shares held by related
individuals in the company, its parent company, subsidiaries, affiliates or any juristic entities that may be in conflict.
In case of being a member of the Audit Committee, shareholding right is limited only to 0.5%.

2. Taking no part in the management, and not being an employee, advisor earning regular salary or person who has
controlling power over a company, its parent company, subsidiary, affiliate or juristic entity that may be in conflict
for at least 2 years prior to receiving the appointment.

3. Not being related by blood or legal registration such as being parent, spouse, sibling, daughter or son, including the
spouse of his or her child who is company executive, major shareholder, person with controlling power over the
Company or person nominated as executive or someone with controlling power over the Company or its subsidiary.

4. Having no business relationship with the company, juristic entity or person that is in violation to requirements
stated by the Securities and Exchange Commission in the related transaction category, which covers professional
services, trade relationships and all kinds of business engagements unless necessary and appropriate and must
not occur on regular basis. Approval is needed from the Company’s Board of Directors with unanimous decision.

5. Not being a director appointed to represent a company’s director, major shareholder or shareholder, who is connected to
the Company’s major shareholder unless appointed by the Company’s Board of Directors to make decisions pertaining to
a company, parent company, subsidiary, affiliate or juristic entity that may be in conflict in a committee format.

6. Not being a director appointed by the Company’s Board of Directors to make decisions for a company, parent
company, subsidiary, affiliate or juristic entity that may be in conflict.

7. Not being a director in a parent company, subsidiary and affiliate.

8. Being able to perform the duties and express opinions or report the results of duties assigned by the Company’s
Board of Directors freely without being under any influence of company executives or major shareholders or related
persons or relative of such individuals.
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คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกดั (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีเปนอสิระจากการบริหารงาน
ของบรษิทัจำนวน 3 ทาน ดงันี้

นายอดุม  ชาตยิานนท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการตรวจสอบ
นายครสิโตเฟอร จอหน คงิ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายวรวุฒิ อนันตกิตติพงศ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทุกทานในคณะกรรมการตรวจสอบ
มคีณุสมบตัติามทีต่ลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัมอบหมายตามคณะกรรมการของบริษทั ใหกำกบัดแูลงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัใหมี
การปฏิบตัติามมาตรฐานบัญชทีีเ่หมาะสมกับการดำเนินธรุกจิ สอบทานใหบริษทัมกีารรายงานทางการเงินอยางถกูตองและเพียงพอ และได
จดัใหมรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
มกีารเปดเผยขอมลูอยางเพยีงพอ ใหความเหน็ในการคดัเลอืกและเสนอแตงต้ังผสูอบบญัชีของบรษิทั ใหบรษิทัจดัทำรายงานรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัเพือ่รายงานในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาส รวมทัง้หนาทีอ่ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมายพรอมทัง้ใหความ
สำคญักบัการปฏิบตัติามจริยธรรม ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมกีารประชมุรวม 4 ครัง้ โดยรวมกับผตูรวจสอบภายใน ผสูอบบญัชีจาก บริษทั เคพเีอม็จี
ภมูไิชย สอบบญัช ี จำกดั พรอมทัง้เชญิฝายบรหิารเขารวมประชุมตามวาระอันควร และมกีารประชุมรวมกบัผสูอบบัญชโีดยไมมฝีายบรหิาร
เขารวมประชมุดวย เพือ่สอบทานรายงานทางการเงนิ แลกเปลีย่นขอคิดเหน็และใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนทัง้ในดานการวเิคราะหถงึ
ทีม่าของขอมูลในงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำป 2551 อยางเปนอสิระ เพ่ือใหรายงานทางการเงนิไดจดัทำอยางถกูตองตาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีารเปดเผยขอมลูอยางเพยีงพอ และมไิดมกีารปฏบิตัใิดๆ อนัเปนการขดัแยงกบัขอบญัญตัขิองกฎหมายพรอม
ทัง้ไดมกีารรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังทีม่กีารประชุม ซึง่สามารถสรุปเปนประเด็น
สำคัญๆ ไดดงัตอไปนี:้-

สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และประจำปกอนทีจ่ะนำเสนอใหคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแลว
มคีวามเหน็วา บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพธรุกจิ และไมพบขอบกพรองเกีย่วกบัระบบ
การควบคมุภายในท่ีเปนสาระสำคัญ
ตดิตามผลความคืบหนาและใหคำแนะนำเกีย่วกบัโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษทั
ตดิตามผลการปฏิบตังิานพรอมท้ังใหคำแนะนำเพือ่พฒันางานของฝายตรวจสอบภายใน
ใหคำแนะนำเกีย่วกบัระบบการควบคมุสนิเชือ่ การเกบ็เงนิ เพือ่ใหไดบญัชลีกูหนีท้ีม่คีณุภาพ
ตดิตามการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินกทูีจ่ะถึงกำหนดชำระ
ใหคำแนะนำเกีย่วกับโครงสรางองคกรบริษทัฯ ในเร่ืองสายการบังคบับญัชาของฝายตรวจสอบภายใน เพือ่ใหการทำงานของ
การตรวจสอบภายในมีประสิทธภิาพสูงสดุ และมีความเปนอสิระอยางแทจริง
พจิารณาและใหคำแนะนำในการตัง้สำรองเพือ่การเกษยีรอายขุองพนกังาน เพือ่ใหเหมาะสมกบัความเปนจริง และเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
พจิารณาแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในประจำป 2551 พรอมทัง้ใหขอเสนอแนะและขอสงัเกต

สำหรับรอบปบัญชี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง
นางวไิล บรูณกติตโิสภณ และ / หรอืผสูอบบญัชทีานอืน่ แหง บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย จำกดั เปนผสูอบบญัชขีองบรษิทั

(นายอดุม  ชาตยิานนท)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วนัที ่20 กมุภาพนัธ พ.ศ 2552
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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The Audit Committee of Singer Thailand Public Company Limited consists of three independent non-executive
members as follow:

Mr. Udom Chatiyanonda Chairman
Mr. Sara Lamsam Member
Mr. Christopher John king Member

Mr. Vorawoot Anankittipong serves as secretary to the Audit Committee. All members of the Audit Committee are
qualified based on the standard requirements of the Stock Exchange of Thailand.

The Audit Committee has been assigned by the Board of Directors to perform the responsibility in overseeing the
company’s consolidated financial reports and financial transactions in complying with standardized business accounting
practices, thus, determining that the Financial Reports are well presented in accordance with the general accepted accounting
standards. The Committee is also responsible for recommendation to review the Internal Controls and Internal Audit
procedures designed to assure for the sufficiency and clarification of the disclosed information to comply with accounting
standards and applicable laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand. The Committee is authorized in obtaining
and proposing the company’s Auditor. To advise the Company to do the Related Business Transaction Reports to report the
Board of Directors Meeting on quarterly basis, and other undertakings as instructed by the Board in order to recognize and
abide with business ethics, transparency and accountability.

During the year 2008, the Audit Committee held four meetings with Internal Auditor, External Auditors from KPMG
Phoomchai Audit Limited, the Management team and Board of Directors including with the meeting with the External
Auditors without the attendance of the Management team to ensure that the Quarterly and Annual Financial Statements have
been prepared in accordance with relevant laws and regulations, and that significant transactions are properly recorded,
adequately disclosed and presented in compliance with correct accounting principles. The Committee reported all of the
Committee meetings to the Board, the main points of which are summarized below:

Review the Quarterly 2008 and Year-End Reports before submitting to the Board of Directors.
Review internal audit report and risk management for assessing the adequacy of internal control; the Committee
agreed that the internal control system was appropriate and effective for business environment with no important
discrepancy found in the internal control system
Follow up the progress and recommend the IFS project.
Review and advise the Internal Auditors to improve their performances.
Recommend the system to improve the Credit Control and Cash Collection to derive the good quality of
accounts receivables.
Follow up the Company’s plan to manage with the maturity loans
Recommend the organization structure of Internal Audit Division regarding to the line of command in order to
optimize the Internal Audit Performance independently.
Consider and recommend how to make the reserve for the defined benefit plan for employee retirement properly
and complied with the Accounting Standard.
Consider the 2008 audit plan of Internal Audit Department with suggestions and remarks.

For the fiscal year 2009, the Audit Committee has once again recommended KPMG Phoomchai Audit Limited
(Mrs. Wilai Buranakittisopon and/or other auditors) to be the company’s external auditor to the Board of Directors for
nomination to the shareholders’ meeting for approval.

February 20th, 2009
On behalf of the Audit Committee

(Mr. Udom Chatiyanonda)
Chairman of the Audit Committee
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คณะกรรมการบริษทัเปนผรูบัผดิชอบตองบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอย และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏ
ในรายงานประจำป งบการเงนิดังกลาวจดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทำ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล
สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี ้ คณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผบูรหิารเปนผดูแูล
เกีย่วกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดแสดงไวในรายงานประจำปแลว

คณะกรรมการมคีวามเหน็วาระบบควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวม อยใูนระดบัทีน่าพอใจ และสามารถสรางความเชือ่
ถอือยางมเีหตผุลตอความนาเช่ือถอืไดของงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551

หมอมหลวงอัศน ีปราโมช
ประธานกรรมการ

นายดาเนียล ไมเคิล ฟลโิปเนท
กรรมการผจูดัการ

พลเรอืเอก
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The Board of Directors is responsible for the company’s consolidated financial statements and its affiliates
as shown in the annual report. Such financial statements are prepared in accordance with the generally – accepted
accounting principles by selecting the appropriate accounting policy that has been generally practiced and using
careful consideration with the best estimation. Important financial disclosure has been adequately provided in the
notes to the financial report.

The Audit Committee which consists of non executive Directors has been assigned to comment on the
quality of financial reports and effectiveness of the internal control system in Audit Committee’s report, which is
also included in the Company’s annual report.

The Board of Directors concludes that the internal control system in general of the Company has proved
to be satisfactory and provides accurate and reliable information to the Company’s consolidated financial statements
and its affiliates as of December 31, 2008.

M.L. Usni  Pramoj
Chairman of the Board

Mr. Daniel Michel Philiponet
Managing Director

Admiral
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เสนอ ผถืูอหนุบริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จำกดั (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลุรวมและงบดลุเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทนุรวมและ
งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผถูอืหนุรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผถูอืหนุเฉพาะ
กจิการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรบัปสิน้สดุวนัเดียวกันของแตละปของบริษทั ซงิเกอร
ประเทศไทย จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอย และของเฉพาะบรษิทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกดั (มหาชน) ตามลำดบั ซึง่ผบูรหิาร
ของกจิการเปนผรูบัผดิชอบตอความถกูตองและครบถวนของขอมลูในงบการเงนิเหลานี ้ สวนขาพเจาเปนผรูบัผดิชอบในการแสดง
ความเหน็ตองบการเงนิดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่กำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบิตังิาน
เพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางมีเหตผุลวางบการเงนิแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสำคญัหรอืไม การตรวจสอบรวมถงึ
การใชวธิกีารทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังทีเ่ปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม
ของหลกัการบัญชทีีก่จิการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินทีเ่ปนสาระสำคญั ซึง่ผบูรหิารเปนผจูดัทำขึน้ตลอดจน
การประเมินถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรปุ
ทีเ่ปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี ้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรบัปสิน้สุดวนัเดียวกันของแตละปของบริษทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอยและของเฉพาะบรษิทั ซงิเกอร ประเทศไทย จำกดั (มหาชน) โดยถกูตองตามทีค่วรในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองท่ัวไป

(นายสนัต ิพงคเจรญิพทิย)
ผสูอบบัญชรีบัอนญุาต
เลขทะเบยีน 4623

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั
กรงุเทพมหานคร

25 กมุภาพนัธ 2552
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To the Shareholders of Singer Thailand Public Company Limited

I have audited the accompanying consolidated and separate balance sheets as at 31 December 2008 and
2007, and the related statements of income, changes in equity and cash flows for the years then ended of Singer
Thailand Public Company Limited and its subsidiaries, and of Singer Thailand Public Company Limited, respectively.
The Company’s management is responsible for the correctness and completeness of information presented
in these financial statements.  My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on
my audits.

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards.  Those standards
require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are
free of material misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements.  An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.
I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the financial positions as at 31 December 2008 and 2007 and the results of operations and cash
flows for the years then ended of Singer Thailand Public Company Limited and its subsidiaries, and of Singer
Thailand Public Company Limited, respectively, in accordance with generally accepted accounting principles.

(Santi Pongjareanpit)
Certified Public Accountant

Registration No. 4623

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok

25 February 2009
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนินีไ้ดรบัอนมุตัใิหออกงบการเงนิจากกรรมการ เมือ่วนัที ่ 25 กมุภาพนัธ 2552

1. ขอมูลทัว่ไป

บริษทั ซงิเกอรประเทศไทย จำกดั (มหาชน) “บรษิทั” เปนนติบิคุคลทีจ่ดัต้ังขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยจูดทะเบยีนต้ังอยเูลขที ่ 72
อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจรญิกรงุ แขวงบางรกั เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร

บรษิทัจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยเมือ่เดอืนมถินุายน 2527

ผถูอืหนุรายใหญในระหวางปไดแก Singer (Thailand) B.V. (ถอืหนุรอยละ 48) เปนนติบิคุคลจัดต้ังขึน้ในประเทศเนเธอรแลนด บรษิทั
ใหญในลำดบัสูงสดุของกลมุบรษิทัไดแก Retail Holdings N.V. เปนนติบิคุคลจดัตัง้ขึน้ในประเทศเนเธอรแลนดแอนทลิลสิ

บริษทัดำเนนิธรุกิจหลกัเกีย่วกับการขายตามสญัญาเชาซือ้ซึง่สนิคาสวนใหญเปนจกัรเยบ็ผา เครือ่งใชไฟฟาและรถจกัรยานยนต ซึง่สนิคาประเภท
รถจกัรยานยนตไมไดเปนสนิคาธุรกจิหลกัตัง้แตป 2551 รายละเอยีดของบรษิทัยอย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มดีงันี้

2. เกณฑการจดัทำงบการเงิน

งบการเงนินีน้ำเสนอเพือ่วตัถปุระสงคของการรายงานเพือ่ใชในประเทศ และจดัทำเปนภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจดัทำขึน้
เพือ่ความสะดวกของผอูานงบการเงนิทีไ่มคนุเคยกบัภาษาไทย

งบการเงนินีจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบัญชไีทย (“มาตรฐานการบญัชี”) รวมถงึการการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชีทีป่ระกาศ
ใชโดยสภาวิชาชพีบัญชฯี (“สภาวิชาชพีบัญช”ี) และจดัทำขึน้ตามหลักการบัญชีทีร่บัรองท่ัวไปของประเทศไทย

กลมุบริษทัไดใชมาตรฐานการบัญชทีีอ่อกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบญัชใีนระหวางป 2550 ตอไปน้ี ซึง่มผีลบังคับสำหรับงบการ
เงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 25 (ปรบัปรุง 25)    เรือ่ง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชฉีบับที ่29 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง สญัญาเชา

มาตรฐานการบญัชฉีบับที ่31 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง สนิคาคงเหลือ

มาตรฐานการบญัชฉีบับที ่33 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง ตนทนุการกยูมื

มาตรฐานการบญัชฉีบับที ่35 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง การนำเสนองบการเงนิ
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These notes form an integral part of the financial statements.
The financial statements were authorised for issue by the directors on 25 February 2009.

1. General information
Singer Thailand Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at 72
CAT Building 17 Floor, Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok.

The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in June 1984.

The major shareholder during the financial year was Singer (Thailand) B.V. (48% shareholding) incorporated in the
Netherlands. The ultimate parent company is Retail Holdings N.V., incorporated in Netherlands Antilles.

The principal business of the Company relates to the sales by hire purchase contracts of sewing machines, electrical
appliances and motorcycles. With effect from 2008, the Company has phased out its sales of motorcycles. Details of the
Company’s subsidiaries as at 31 December 2008 and 2007 were as follows:

2. Basis of preparation of the financial statements
The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English translation of
the financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai language.

The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) including related interpretations
and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) and with generally accepted accounting
principles in Thailand.

The Group has adopted the following new and revised Thai Accounting Standards (“TAS”) which were issued by the FAP
during 2007 and effective for accounting periods beginning on or after 1 January 2008:

TAS 25 (revised 2007) Cash Flows Statements

TAS 29 (revised 2007) Leases

TAS 31 (revised 2007) Inventories

TAS33 (revised 2007) Borrowing Costs

TAS 35 (revised 2007) Presentation of Financial Statements

Direct Subsidiaries       

Singer (Broker) Limited Life insurance Broker Thailand 99.70% 99.70%

Singer Industries (Thailand) Limited Manufacturing
 (Inactive) Thailand 99.88% 99.88%

Name of the entity
 2008 2007

Type of
business

Country of
incorporation

Ownership interest (%)
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มาตรฐานการบญัชฉีบับที ่39 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี และขอผดิพลาด

มาตรฐานการบญัชฉีบับที ่41 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง งบการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 51                   เรือ่ง สนิทรพัยไมมตีวัตน

การใชมาตรฐานการบญัชฉีบับใหมและฉบบัปรบัปรงุเหลานี ้ไมมผีลกระทบทีเ่ปนสาระสำคญักบังบการเงนิรวมหรอืงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ยกเวนทีไ่ดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25

ในระหวางป 2551 สภาวิชาชีพบญัชไีดออกมาตรฐานการบัญชีฉบบัปรับปรุงใหมหลายฉบับ ซึง่มผีลบังคบัสำหรับงบการเงินทีม่รีอบระยะ
เวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2552 และไมไดมกีารนำมาใชสำหรับการจดัทำงบการเงนินี ้มาตรฐานการบญัชทีีไ่ดปรบัปรงุ
ใหมเหลานีไ้ดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29

งบการเงนินีแ้สดงหนวยเงนิตราเปนเงนิบาท ยกเวนทีร่ะบไุวเปนอยางอืน่ งบการเงินนีไ้ดจดัทำขึน้โดยถอืหลกัเกณฑการบนัทกึตามราคา
ทนุเดมิ ยกเวนทีก่ลาวไวในนโยบายการบญัชี

ในการจดัทำงบการเงนิใหเปนไปตามมาตรฐานการบญัช ีผบูรหิารตองใชการประมาณและขอสมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบตอ
การกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐาน
มาจากประสบการณในอดีต และปจจยัตางๆ รวมถึงการประเมินผลกระทบท่ีสำคญัตอผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลมุบรษิทั
อนัเนือ่งมาจากวกิฤตการณเศรษฐกจิโลก ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกตางจากทีป่ระมาณไว

ประมาณการและขอสมมตฐิานท่ีใชในการจดัทำงบการเงนิจะไดรบัการทบทวนอยางตอเนือ่ง การปรบัประมาณการทางบญัชีจะบนัทกึใน
งวดบัญชทีีป่ระมาณการดังกลาวไดรบัการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทกึในงวดท่ีปรับและงวด
ในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจบุนัและอนาคต

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำคัญตอการรับรู
จำนวนเงนิในงบการเงนิซึง่ประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงนิตอไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 ลกูหน้ีผอนชำระ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 7 ลกูหนีอ้ืน่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 8 สนิคาคงเหลือ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 สำรองเงนิชดเชยพนกังานเมือ่เกษยีณอายุ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 26 การวัดมลูคาของเคร่ืองมือทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชท่ีีสำคญั

(ก) เกณฑในการทำงบการเงนิรวม

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอย (รวมกันเรียกวา “กลมุบริษทั”)

รายการทีม่สีาระสำคญัซึง่เกดิขึน้ระหวางบรษิทัและบรษิทัยอยไดถกูตดัรายการในการทำงบการเงนิรวม

บรษิทัยอย
บริษทัยอยเปนกจิการท่ีอยภูายใตการควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึน้เม่ือบริษทัมอีำนาจควบคุมทัง้ทางตรงหรือทางออมในการกำหนด
นโยบายทางการเงนิและการดำเนนิงานของบรษิทันัน้ เพือ่ไดมาซึง่ประโยชนจากกจิกรรมของบรษิทัยอย งบการเงนิของบรษิทัยอยไดรวม
อยใูนงบการเงนิรวม นบัแตวนัท่ีมกีารควบคมุจนถึงวนัทีก่ารควบคมุสิน้สดุลง
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TAS 39 (revised 2007) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

TAS 41 (revised 2007) Interim Financial Reporting

TAS 51 Intangible Assets

The adoption of these new and revised TAS does not have any material impact on the consolidated or separate financial
statements except as disclosed in note 25.

The FAP has issued during 2008 a number of revised TAS which are only effective for financial statements beginning on
or after 1 January 2009 and have not been adopted in the preparation of these financial statements. These revised TAS
are disclosed in note 29.

The financial statements are presented in Thai Baht, unless otherwise stated. They are prepared on the historical cost
basis except as stated in the accounting policies.

The preparation of financial statements in conformity with TAS requires management to make judgements, estimates and
assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses.
These judgements, estimates and assumptions are based on historical experience and various other factors, including
management’s assessment of the potential impact on the Group’s operations and financial position of the global
economic crisis. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are
recognised in the period in which the estimate is revised, if the revision affects only that period, or in the period of the
revision and future periods, if the revision affects both current and future periods.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting policies that
have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements is included in the following notes:

Note 6 Installments receivable

Note 7 Other receivables

Note 8 Inventories

Note 16 Provision for retirement cost

Note 26 Valuation of financial instruments

3. Significant accounting policies
(a) Basis of consolidation

The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to as the “Group”).

Significant intra-group transactions between the Company and its subsidiaries are eliminated on consolidation.

Subsidiaries
Subsidiaries are those companies controlled by the Company. Control exists when the Company has the power, directly
or indirectly, to govern the financial and operating policies of a company so as to obtain benefits from its activities. The
financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control
commences until the date that control ceases.
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(ข) เงนิตราตางประเทศ

รายการบัญชทีีเ่ปนเงนิตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัทีเ่กดิรายการ

สนิทรพัยและหนีส้นิทีเ่ปนตวัเงินและเปนเงนิตราตางประเทศ ณ วนัทีใ่นงบดลุ แปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันัน้
กำไรหรือขาดทนุจากการแปลงคาบันทกึในงบกำไรขาดทนุ

(ค) เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดประกอบดวย ยอดเงินสด เงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคารซึง่จะตองชำระคนืเมือ่ทวงถามถอืเปนสวนหน่ึง
ของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลกูหนีผ้อนชำระ

ลกูหนีผ้อนชำระเปนลกูหนีส้ญัญาเชาซือ้ หกัดวยเงนิรบัจากคางวดผอนชำระ ดอกผลเชาซ้ือรอตดับญัช ีและคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

คาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัตกิารชำระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกบัการชำระหน้ีในอนาคตของลูกคา ลกูหน้ี
จะถูกตดัจำหนายบญัชเีมือ่ทราบวาเปนหนีสู้ญ

คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสญูพจิารณาจากลกูหนีท้ีค่างชำระ (สทุธจิากดอกผลเชาซ้ือรอตัดบญัช)ี อตัรารอยละของคาเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู มดีงันี้

วธิกีารคำนวณคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของบรษิทัยอยแตกตางไปจากวธิปีฏบิตัทิางบญัชทีีก่ำหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีเรือ่งการตัง้คาเผือ่หนี้
สงสัยจะสูญสำหรับธรุกจิสนิเช่ือเพ่ืออปุโภคและบริโภค (Consumer Finance) วธิปีฏบิตัทิางการบัญชีดงักลาวกำหนดใหบริษทัต้ังคาเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูเตม็จำนวนสำหรบัลกูหนีท้ีค่างชำระคางวดเกนิกวา 3 งวดขึน้ไปโดยไมนำหลักประกนัมาหกัจากยอดหนีค้งเหลอื และพจิารณา
การต้ังคาเผ่ือทัว่ไปสำหรับลกูหน้ีทีค่างชำระนอยกวา 3 งวด ซึง่ฝายบริหารไดพจิารณาและเห็นวานโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ของบริษทัเปนเกณฑทีส่ะทอนความเส่ียงทางดานสินเช่ือของบริษทัไดอยางเหมาะสม

(จ) ลกูหนีอ้ืน่

ลกูหนีอ้ืน่ แสดงในราคาตามบัญชหีกัคาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ

คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำหรบัลกูหนีอ้ืน่ประเมนิโดยการวเิคราะหประวตักิารชำระหนี ้และการคาดการณเกีย่วกบัการชำระหนีใ้นอนาคต
ของลกูคา ลกูหนีจ้ะถูกตดัจำหนายบญัชเีมือ่ทราบวาเปนหนีส้ญู
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(b) Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the dates of the
transactions.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the balance sheet date are translated to Thai Baht
at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are recognized in the
statement of income.

(c) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances. Bank overdrafts that are repayable
on demand are a component of financing activities for the purpose of the statement of cash flows.

(d) Installments receivables
Installments receivables under hire purchase contracts are stated at the original amount of the hire-purchase installments
less instalments received, unearned carrying charges and allowances for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts is assumed primarily on analysis of payment histories and future expectations of
customer payments. Bad debts are written off when incurred.

The allowance for doubtful accounts has been estimated from the arrears of installment receivable (net of unearned
carrying charges). The percentage of allowance for doubtful accounts as follows:

The Company’s method for calculating the allowance for doubtful accounts is different from the method prescribed in the
accounting guideline issued by the Federation of Accounting Professions Re: Providing allowance for doubtful accounts
for consumer finance business (‘FAP Guideline’). The FAP Guideline prescribes that allowance for doubtful accounts
should be made in the full amount of all outstanding receivables that are overdue for over 3 installment periods without
the deduction of collateral values from the remaining debt and that consideration should also be given to making a
general allowance for receivables which are overdue for less than 3 installment periods. However, the management
considers, and has concluded, that the Company’s method for calculating the allowance for doubtful accounts better
reflects the Company’s exposure to credit risk.
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(ฉ) สนิคาคงเหลอื

สนิคาคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรอืมูลคาสทุธิทีจ่ะไดรบัแลวแตราคาใดจะต่ำกวา

ตนทนุของสินคาคำนวณโดยใชวธิเีขากอนออกกอน ตนทนุสนิคาประกอบดวยตนทนุซือ้ และตนทนุอืน่เพ่ือใหสนิคาอยใูนสถานท่ีและสภาพปจจบุนั

มลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดำเนนิธรุกจิปกติหกัดวยคาใชจายท่ีจำเปนในการขาย

กลมุบรษิทัตัง้คาเผือ่มลูคาสนิคาลดลง สำหรบัสนิคาทีเ่สือ่มคณุภาพ เสยีหาย ลาสมยัและคางนาน

(ช) เงนิลงทุน

เงนิลงทุนในบริษทัยอย
เงนิลงทนุในบรษิทัยอยในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั บนัทกึบญัชีโดยใชวธิรีาคาทนุ

(ซ) ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ

สนิทรพัยทีเ่ปนกรรมสทิธิข์องกจิการ
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณแสดงดวยราคาทนุหกัคาเสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอยคา ยกเวนทีด่นิทีแ่สดงดวยราคาทีต่ใีหม ราคา
ทีต่ใีหมหมายถงึมลูคายตุธิรรมซึง่กำหนดจากราคาตลาดของสนิทรพัยทีม่อียจูรงิ ณ วนัทีม่กีารตรีาคาใหม

สนิทรัพยทีเ่ชา
การเชาซ่ึงกลมุบรษิทัไดรบัสวนใหญของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัยสนิทีเ่ชานัน้ ๆ ใหจดัประเภทเปนสญัญาเชา
การเงนิ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณทีไ่ดมาโดยทำสญัญาเชาการเงนิบนัทกึเปนสนิทรพัยดวยมลูคายตุธิรรมหรอืมลูคาปจจบุนัของจำนวนเงนิ
ขัน้ต่ำทีต่องจายตามสญัญาเชาแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา หกัดวยคาเสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาทีช่ำระจะแยก
เปนสวนทีเ่ปนคาใชจายทางการเงิน และสวนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพือ่ทำใหอตัราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอตัราคงท่ีสำหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสนิ คาใชจายทางการเงินจะบันทกึโดยตรงในงบกำไรขาดทุน

สนิทรัพยทีต่รีาคาใหม
การตรีาคาใหมดำเนินการโดยผปูระเมินราคาอิสระอยางสม่ำเสมอพอ เพือ่ใหมัน่ใจวาราคาตามบัญชีของสนิทรัพยทีไ่ดรบัการประเมินไม
แตกตางอยางเปนสาระสำคญัจากมลูคายตุธิรรม ณ วนัทีใ่นงบดลุ

มลูคาของสนิทรพัยสวนท่ีตเีพิม่ขึน้จะบันทึกไปยงัสวนของผถูอืหนุภายใต “สวนเกนิทนุจากการตีราคาสนิทรพัย” ยกเวนกรณทีีเ่คยประเมนิ
มลูคาของสนิทรพัยลดลงและรบัรขูาดทนุในงบกำไรขาดทนุแลว จะบันทกึเฉพาะสวนทีต่มีลูคาเพิม่ในครัง้หลงัเกนิกวาสวนทีเ่คยบนัทกึมลูคา
ลดลงของสินทรัพยชิน้เดยีวกนั ในกรณทีีม่ลูคาของสนิทรพัยลดลงจากการตีราคาใหมจะบนัทกึในงบกำไรขาดทุนสำหรบัมลูคาทีล่ดลงเฉพาะ
จำนวนทีล่ดลงมากกวาสวนเกินทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยทีเ่คยบนัทกึไวคร้ังกอนในสวนของผถูอืหนุของสนิทรพัยชิน้เดยีวกนันัน้ ในกรณี
ทีม่กีารจำหนายสินทรัพยทีเ่คยตีราคาใหม สวนเกินทนุจากการตีราคาของสินทรัพยทีจ่ำหนายจะโอนจากสวนของผถูอืหนุไปยังงบกำไรสะสม
และไมรวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสนิทรพัย

คาเส่ือมราคา
คาเส่ือมราคาบันทกึเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละ
รายการ ประมาณการอายกุารใชงานของสนิทรพัยแสดงไดดงันี้
อาคาร 20 ป
สวนปรับปรุงอาคาร 5 ป
เคร่ืองใชสำนกังานและอุปกรณ 5 ป
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(e) Other receivable
Other receivables are stated at carrying value less allowance for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts for other receivables is assumed primarily on analysis of payment histories and
future expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.

(f) Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value.

Cost is calculated using the first in first out principle, and comprises all costs of purchase and other costs incurred in
bringing the inventories to their present location and condition.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary
to make the sale.

An allowance is made for deteriorated, damaged, obsolete and slow-moving inventories.

(g) Investments
Investments in subsidiaries
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost method.

(h) Property, plant and equipment
Owned assets
Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses except for land
which are stated at its revalued amount. The revalued amount is the fair value determined on the market value of the
property at the date of revaluation.

Leased assets
Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as finance
leases. Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of its fair value and
the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation and
impairment losses. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so
as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly
to the statement of income.

Revalued assets
Revaluations are performed by independent professional valuers with sufficient regularity to ensure that the carrying amount
of these assets does not differ materially from that which would be determined using fair values at the balance sheet date.

Any increase in value, on revaluation, is credited to equity under the heading ‘revaluation surplus’ unless it offsets a
previous decrease in value recognised in the statement of income in respect of the same asset. A decrease in value is
recognised in the statement of income to the extent it exceeds an increase previously recognised in equity in respect of
the same asset. Upon disposal of a revalued asset, any related revaluation surplus is transferred from equity to retained
earnings and is not taken into account in calculating the gain or loss on disposal.
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กลมุบริษทัไมคดิคาเสือ่มราคาสำหรบัทีด่นิและสนิทรพัยทีอ่ยรูะหวางการกอสราง

(ฌ)คาเชาจายลวงหนา

คาเชาจายลวงหนาตดัจายเปนคาใชจายโดยวิธเีสนตรงตามเกณฑอายสุญัญาเชา

(ญ)สนิทรพัยไมมตีวัตน

คาลขิสทิธิซ์อฟทแวรแสดงดวยราคาทนุหกัคาตดัจำหนายสะสม คาตดัจำหนายบนัทกึเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทนุ คำนวณโดยวธิเีสน
ตรงตามเกณฑระยะเวลาทีค่าดวาจะไดรบัประโยชนเชงิเศรษฐกจิ 5 ป

(ฎ) การดอยคา

ยอดสนิทรพัยตามบญัชขีองกลมุบรษิทั ไดรบัการทบทวน ณ ทกุวนัทีใ่นงบดลุวา มขีอบงชีเ้ร่ืองการดอยคาหรอืไม ในกรณทีีม่ขีอบงชีจ้ะทำ
การประมาณมลูคาสินทรพัยทีค่าดวาจะไดรบัคนื

ขาดทนุจากการดอยคารบัรเูมือ่มลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัย หรือมลูคาตามบญัชีของหนวยสนิทรัพยทีก่อใหเกดิเงนิสดสงูกวามลูคาทีจ่ะได
รบัคนื ขาดทนุจากการดอยคาบนัทกึในงบกำไรขาดทนุ เวนแตเมือ่มกีารกลบัรายการการประเมนิมลูคาของสนิทรพัยเพ่ิมของสนิทรพัยชิน้
เดยีวกนัทีเ่คยรบัรใูนสวนของผถูอืหนุและมกีารดอยคาในเวลาตอมา ในกรณนีีใ้หรบัรใูนสวนของผถูอืหนุ

การคำนวณมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคืน
มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสินทรัพยทีไ่มใชสนิทรัพยทางการเงิน หมายถึงราคาขายสุทธขิองสินทรัพย หรือมลูคาจากการใชของสินทรัพย
แลวแตมลูคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมลูคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรบัในอนาคตจะคิดลดเปนมลูคา
ปจจุบนัโดยใชอตัราคดิลดกอนคำนงึภาษเีงนิไดเพือ่ใหสะทอนมลูคาทีอ่าจประเมนิไดในตลาดปจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่ง
ทีม่ตีอสนิทรพัย สำหรบัสนิทรพัยทีไ่มกอใหเกดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรัพยอืน่ ใหพจิารณามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืรวมกบั
หนวยสนิทรัพยทีก่อใหเกดิเงินสดทีส่นิทรพัยนัน้เกีย่วของดวย

การกลบัรายการดอยคา
ขาดทนุจากการดอยคาของสนิทรพัยทางการเงนิ จะถกูกลบัรายการเมือ่มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคืนเพ่ิมขึน้ในภายหลงั และการเพิม่ขึน้น้ัน
สมัพันธโดยตรงกบัขาดทนุจากการดอยคาทีเ่คยรบัร ูสำหรบัสนิทรพัยทางการเงนิทีบ่นัทกึโดยวธิรีาคาทนุตัดจำหนายและตราสารหนีท้ีจ่ดั
ประเภทเปนหลกัทรพัยเผือ่ขาย การกลับรายการจะถูกบนัทกึในงบกำไรขาดทุน

(ฏ) หนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบ้ียบนัทกึเร่ิมแรกในมูลคายตุธิรรมหักคาใชจายท่ีเกีย่วกับการเกิดหน้ีสนิ ภายหลังจากการบันทกึหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบ้ีย
จะบนัทกึตอมาโดยวธิรีาคาทนุตดัจำหนาย ผลตางระหวางยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบกำหนดไถถอน จะบนัทกึในงบกำไรขาดทนุ
ตลอดอายุการกยูมืโดยใชวธิอีตัราดอกเบ้ียทีแ่ทจรงิ

(ฐ) เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่แสดงในราคาทนุ

(ฑ) ผลประโยชนพนักงาน

ภาระหน้ีตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเม่ือเกิดขึน้
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Depreciation
Depreciation is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated useful lives of each part
of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:
Buildings 20 years
Leasehold improvement 5 years
Office furniture and equipment 5 years
No depreciation is provided on lands and assets under construction.

(i) Prepayment for outlet leases
Prepayment for outlet leases is amortized over the lease periods on the straight-line method.

(j) Intangible assets
Software licenses are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is charged to the statement of income
on a straight-line basis over an estimated useful life of five years.

(k) Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any
indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.

An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its
recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement of income unless it reverses a previous
revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity.

Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of non-financial assets is the greater of the assets’ net selling price and value in use. In
assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount
rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset
that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined
for the cash-generating unit to which the asset belongs.

Reversals of impairment
An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount can be
related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised. For financial assets carried at
amortised cost that are debt securities, the reversal is recognised in the statement of income.

(l) Interest-bearing liabilities
Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges. Subsequent to initial
recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any difference between cost and redemption
value being recognised in the statement of income over the period of the borrowings on an effective interest basis.

(m)Trade and other accounts payable
Trade and other accounts payable are stated at cost.

91



(ฒ)ประมาณการหน้ีสนิ

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปนผลมาจาก
เหตกุารณในอดีต และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชงิเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชำระภาระหนีส้นิดงักลาว และ
สามารถประมาณจำนวนภาระหน้ีสนิไดอยางนาเช่ือถือ ถาผลกระทบดังกลาวมีจำนวนท่ีเปนสาระสำคัญ ประมาณการหน้ีสนิพจิารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอตัราคิดลดในตลาดปจจบุนักอนคำนงึภาษีเงนิได เพือ่ใหสะทอนจำนวนทีอ่าจประเมิน
ไดในตลาดปจจุบนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตีอหนีส้นิ

สำรองเงินชดเชยพนักงานเมือ่เกษยีณอายุ
สำรองเงนิชดเชยพนกังานเมือ่เกษยีณอายคุำนวณจากอตัราเงนิชดเชยเมือ่เกษยีณอายขุองกลมุบรษิทั เงนิเดอืนในอนาคตของพนกังาน
ทีค่าดวาจะไดรบั ณ วนัท่ีเกษยีณอาย ุ อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน และอตัราคดิลดโดยคำนวณจากอตัราถวัเฉลีย่ของผลตอบแทน
ของกลมุบรษิทัสำหรบัหาปทีผ่านมา

(ณ)รายได

รายไดทีร่บัรไูมรวมภาษมีลูคาเพิม่และแสดงสทุธิจากสวนลดการคา

รายไดจากการขายประกอบดวย การขายเงนิสด การขายเชือ่และการขายโดยวธิผีอนชำระ บริษทับนัทกึรายไดสำหรับการขายเงนิสดและ
การขายเชือ่เมือ่ไดโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสนิคาทีม่นียัสำคญัไปใหกบัผซูือ้แลว และจะไมรบัรรูายไดถาฝาย
บริหารยังมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิคาทีข่ายไปแลวนัน้หรอืมคีวามไมแนนอนทีม่นียัสำคญัในการไดรบัประโยชน เชงิเศรษฐกจิจากการ
ขายสินคานัน้ ไมอาจวัดมลูคาของจำนวนรายไดและตนทนุทีเ่กดิขึน้ไดอยางนาเชือ่ถอื หรือมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนทีจ่ะตองรบั
คนืสนิคา

การขายโดยวิธผีอนชำระเปนการขายภายใตสญัญาเชาซือ้ ซึง่หน้ีสนิจากการผอนชำระค้ำประกันโดยสินคาทีข่าย รายไดจากการขายโดย
วิธีผอนชำระประกอบดวยราคาขายเงินสดและดอกเบ้ีย รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อมีการเซ็นสัญญาและบริษัทไดรับชำระเงิน
งวดแรกแลว สวนดอกเบ้ียบันทึกเปนดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชีและรับรูเปนรายไดตามงวดท่ีถึงกำหนดชำระ โดยใชวิธีผลรวมจำนวน
ตวัเลข (Sum of the month digits method) สำหรบัสญัญาทีเ่ริม่กอนป 2551และใชวธิอัีตราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิสำหรบัทกุสญัญาเชาซือ้
ทีเ่ร่ิมในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2551

บริษทัหยดุรบัรดูอกผลเชาซือ้จากการขายผอนชำระในกรณทีีล่กูหนีผ้ดินดัชำระหนีต้ัง้แต 3 งวดเปนตนไป

ดอกเบ้ียรบัและเงนิปนผลรบั
ดอกเบีย้รบับนัทกึในงบกำไรขาดทนุตามเกณฑคงคาง เงนิปนผลรบับนัทกึในงบกำไรขาดทนุในวันทีก่ลมุบรษิทัมสีทิธไิดรบัเงนิปนผล

(ด) คาใชจาย

สญัญาเชาดำเนนิการ
รายจายภายใตสญัญาเชาดำเนนิงานบันทกึในงบกำไรขาดทนุโดยวิธเีสนตรงตลอดอายุสญัญาเชา

รายจายทางการเงนิ
ดอกเบีย้จายและคาใชจายในทำนองเดยีวกนับันทกึในงบกำไรขาดทนุในงวดทีค่าใชจายดงักลาวเกดิขึน้ ดอกเบีย้ซึง่เปนสวนหนึง่ของคางวด
ตามสญัญาเชาการเงนิบนัทกึในงบกำไรขาดทุนโดยใชวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจริง
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(n) Employee benefits
Obligations for contributions to defined contribution pension plans are recognised as an expense in the statement of
income as incurred.

(o) Provisions
A provision is recognised in the balance sheet when the Group has a present legal or constructive obligation as a result
of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a
reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material, provisions are determined by
discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value
of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.

Provision for retirement costs
Provision for retirement costs is calculated based on the Group’s retirement rate, employees’ estimated future salary at retirement date,
rates of employee turnover and the discount rate based on the average of the Group’s return on assets for the past five years.

(p) Revenue
Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.

Revenue from the sale of goods consist of cash sales, credit sales and installment sales. Revenue from cash sales and
credit sales are recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer.  No
revenue is recognised if there is continuing management involvement with the goods or there are significant uncertainties
regarding recovery of the consideration due, associated costs or the probable return of goods.

Installment sales are based on hire-purchase contracts in which the installment sales receivable the related debts are
effectively secured by the products sold. Revenue from installment sales comprises revenue from the sales of products
and interest. Revenue form the sales of product is recognized when a contract is signed and the first payment is
received. Interest is recorded as unearned carrying charges and is recognized in income by using “the sum-of-the
months’ digits method” for contracts commencing prior to 2008 and using the effective rate method for all contracts
commencing on or after 1 January 2008.

After a customer has defaulted on three consecutive payments, the Company ceases to recognize the related earned
carrying charges.

Interest and dividend income
Interest income is recognised in the statement of income as it accrues. Dividend income is recognised in the statement
of income on the date the Group’s right to receive payments is established.

(q) Expenses
Operating leases
Payments made under operating leases are recognized in the statement of income on a straight line basis over the term of the lease.

Finance costs
Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they are incurred. The interest
component of finance lease payments is recognised in the statement of income using the effective interest rate method.
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4. รายการท่ีเกดิข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วของกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการเปนผูถือหุน หรือมี
ผถูอืหนุรวมกัน หรอืมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมขีึน้กบับคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วของกันไดกำหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ี
ตกลงกนัตามสญัญาหากไมมรีาคาตลาดรองรับ

ความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือเปนกิจการที่บริษัท
ควบคมุ หรือควบคมุรวมกนั หรอืเปนบุคคลหรอืกจิการทีม่รีายการบญัชีกบักลมุบริษทั มดีงันี้

นโยบายการกำหนดราคาสำหรบัรายการแตละประเภทอธบิายไดดงัตอไปนี ้ :

(ต) ภาษีเงนิได

ภาษเีงนิไดจากกำไรหรอืขาดทนุสำหรบัปประกอบดวยภาษเีงนิไดปจจบุนั ภาษเีงนิไดปจจบุนัไดแกภาษทีีค่าดวาจะจายชำระโดยคำนวณจาก
กำไรประจำปทีต่องเสยีภาษ ี โดยใชอตัราภาษีทีป่ระกาศใช ณ วนัทีใ่นงบดลุ ซึง่เกีย่วกบัรอบบญัชทีีค่ำนวณภาษเีงินได ตลอดจนการปรบั
ปรงุทางภาษทีีเ่ก่ียวกบัรายการในปกอนๆ
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(r) Income tax
Income tax on the profit or loss for the year comprises current tax. Current tax is the expected tax payable on the taxable
income for the year, using tax rates enacted at the balance sheet date and applicable to the reporting period, and any
adjustment to tax payable in respect of previous years.

4. Related party transactions and balances
Related parties are those parties linked to the Group and the Company as shareholders or by common shareholders or
directors.  Transactions with related parties are conducted at prices based on market prices or, where no market price
exists, at contractually agreed prices.

Relationships with related parties that control or jointly control the Company or are being controlled or jointly controlled
by the Company or have transactions with the Group were as follows:

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Name of entities Country of incorporation Nature of relationships

Retail Holding N.V. Netherlands Antilles Ultimate parent of the group

Singer (Thailand) B.V. The Netherlands Parent, 48% shareholding

Singer (Broker) Limited Thailand Subsidiary, 99.70% shareholding 

Singer Industries (Thailand) Limited Thailand Subsidiary, 99.88% shareholding 

Singer Asia Sourcing Limited Cayman Islands Common shareholder

Singer Asia Limited Cayman Islands Common shareholder

Singer Taiwan Limited Taiwan Common shareholder
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รายการท่ีสำคัญกบับคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวของกันสำหรับแตละปสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดดงันี้

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวของกัน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 มดีงันี้
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Significant transactions for the year ended 31 December 2008 and 2007 with related parties were as follows:

Balances as at 31 December 2008 and 2007 with related parties were as follows:

 2008 2007 2008 2007

Subsidiaries       

Management fee income - - 203,416 226,441

Interest expense - - 270,740 353,770

Other related parties       

Purchase of goods 5,506,642 9,231,459 5,506,642 9,231,459

Trademark license fee 1,827,465 1,686,890 1,827,465 1,686,890

Offshore service fee 18,447,088 17,781,516 18,447,088 17,781,516

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements
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เงนิกยูมืระยะส้ันจะถูกเรียกคืนเม่ือทวงถาม ดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป ไมมหีลักประกัน โดยเงินกยูมืระยะส้ันนีไ้มมกีารเคล่ือนไหวในระหวาง
ป 2550 และ 2551
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The short term is repayable on demand, bears interest at 6% per annum and is unsecured. There was no movement
in the loan balance during 2007 and 2008.
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สญัญาสำคญัท่ีทำกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั

บริษัทมีสัญญากับ Singer Asia Limited การใชเครื่องหมายการคา The Singer Company B.V. ที่จะจายคาธรรมเนียมการใช
เครือ่งหมายการคาในจำนวนรอยละ 0.1 ของยอดขายสทุธ ิเฉพาะสนิคาทีใ่ชเคร่ืองหมาย “Singer” เทานัน้ และคาธรรมเนียมการบรกิาร
เกีย่วกับขอมูลทางดานการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภณัฑในจำนวนรอยละ 1 ของยอดขายสุทธิ

5. เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลมุบริษทัและบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท

6. ลกูหน้ีผอนชำระ
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Significant agreements with related parties

The Company has agreements with Singer Asia Limited for the payment of trademark license fees in the amount of 0.1%
of net sales of Singer Brand products and of offshore service fees for marketing, product planning, design development
and other services in the amount of 1.0% of net sales.

5. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents of the Group and the Company as at 31 December 2008 and 2007 were denominated entirely
in Thai Baht.

6. Installments receivables
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การวเิคราะหอายขุองลกูหนีผ้อนชำระ มดีงันี้

ลกูหนีผ้อนชำระทัง้หมดของกลมุบรษิทัและบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เปนสกลุเงนิบาท

7. ลกูหน้ีอืน่

ลกูหน้ีอืน่ทัง้หมดของกลมุบรษิทัและบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท
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Aging analyses for installments receivable were as follows:

Installments receivables of the Group and the Company as at 31 December 2008 and 2007 were denominated entirely
in Thai Baht.

7. Other receivables

Other receivables of the Group and the Company as at 31 December 2008 and 2007 were denominated entirely in
Thai Baht.

Within credit terms 938,065,023 896,828,928 938,065,023 896,627,554

Overdue:     

Less than 3 months 269,864,537 413,957,502 269,864,537 413,957,502

 3-6 months 91,943,306 230,825,034 91,943,306 230,825,034

 6-9 months 56,049,417 149,159,184 56,049,417 149,159,184

 9-12 months 39,814,661 105,055,270 39,814,661 105,055,270

 Over 12 months 117,022,317 154,326,422 117,022,317 154,326,422

 Restructured debt 43,058,913 43,058,913 43,058,913 43,058,913

  1,555,818,174 1,993,211,253 1,555,818,174 1,993,009,879

Less allowance for doubtful accounts (244,798,000) (411,687,000) (244,798,000) (411,687,000)

Net 1,311,020,174 1,581,524,253 1,311,020,174 1,581,322,879

(in Baht)
Consolidated

financial statements
Separate

financial statements
 2008 2007 2008 2007

Receivable from employees 352,782,010 356,987,100 352,594,246 356,987,100

Less allowance for doubtful accounts (269,174,346) (263,814,400) (269,174,346) (263,814,400)

Others receivable, net 83,607,664 93,172,700 83,419,900 93,172,700

Bad and doubtful debts expenses  

for the year 34,090,456 78,578,772 34,090,456 78,578,772

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements
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8. สนิคาคงเหลอื

9. เงนิลงทุนในบริษัทยอย

เงนิลงทนุในบรษิทัยอย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 และเงนิปนผลรับสำหรบัแตละปมดีงันี้

10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน

เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืนเปนเงนิฝากธนาคารประเภทประจำซ่ึงเปนหลักประกันขัน้ต่ำตามขอกำหนดของกรมการประกนัภยั

ตนทนุของสนิคาคงเหลือทีบ่นัทกึเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชตีนทนุขายสำหรับปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 มจีำนวน 1,176.32
ลานบาท ( 2550 : 1,385.60 ลานบาท )
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8. Inventories

9. Investments in subsidiaries

Investments in subsidiaries as at 31 December 2008 and 2007, and dividend income from those investments for the
years then ended were as follows:

10. Other long-term investment

The other long-term investment is a fixed deposit is maintained as the minimum security required by the Department of Insurance.

The cost of inventories which is recognized as an expense and included in ‘cost of sale of goods’ for the year ended 31
December 2008 amounted to Baht 1,176.32 Million (2007: Baht 1,385.60 Million).

Fixed deposit - TISCO Bank Public 

     Company Limited 1,000,000 1,000,000 - -

Total 1,000,000 1,000,000 - -

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

Components 38,304,094 33,393,531 38,304,094 33,393,531

Finished goods 286,883,519 359,159,554 286,848,353 359,159,554

 325,187,613 392,553,085 325,152,447 392,553,085

Less allowance for obsolete  

and damage inventories (103,000,000) (162,000,000) (103,000,000) (162,000,000)

Net 222,187,613 230,553,085 222,152,447 230,553,085

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

(in Baht)
 Separate financial statements

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Singer (Broker) Limited 99.70% 99.70% 200,000 200,000 199,400 199,400 - 2,392,800

Singer Industries  

 (Thailand) Limited 99.88% 99.88% 5,000,000 5,000,000 4,994,000 4,994,000 - -

Total   5,200,000 5,200,000 5,193,400 5,193,400 - 2,392,800

 Paid-up capital Cost method  Dividend incomeOwnership Interest
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11. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ
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11. Property, plant and equipment
(in Thousand Baht)

Cost / revaluation           
At 1 January 2007 248,462 261,813 162,656 124,024 790 797,745
Additions -      -      1,396 2,472 2,030 5,898
Surplus on revaluation 87,212 -      -      -      -      87,212
Transfers -      -      2,443 -      (2,443) -     
Disposals (49,086) (36,959) (19,054) (13,565) -      (118,664)

At 31 December 2007 
and 1 January 2008 286,588 224,854 147,441 112,931 377 772,191
Additions -      -      7,896 3,605 32 11,533
Surplus on revaluation 3,334 -      -      -      -      3,334
Transfers -      -      341 -      (341) -     
Disposals (69,964) (81,689) (45,463) (829) -      (197,945)

At 31 December 2008 219,958 143,165 110,215 115,707 68 589,113 

Accumulated depreciation           
At 1 January 2007 -      164,941 132,446 102,049 -      399,436
Depreciation charge for the year -      12,066 14,505 8,300 -      34,871
Disposals -      (27,738) (18,053) (12,874) -      (58,665)

At 31 December 2007  
and 1 January 2008 -      149,269 128,898 97,475 -      375,642
Depreciation charge for the year -      10,502 10,124 7,705 -      28,331
Disposals -      (54,516) (44,067) (796) -      (99,379)

At 31 December 2008 -      105,255 94,955 104,384 -      304,594

Net book value           
Owned assets 286,588 75,585 18,543 13,327 377 394,420
Assets under finance leases -      -      -      2,129 -      2,129

Total at 31 December 2007 286,588 75,585 18,543 15,456 377 396,549

Owned assets 219,958 37,910 15,260 9,803 68 282,999
Assets under finance leases -      -      -      1,520 -      1,520

Total at 31 December 2008 219,958 37,910 15,260 11,323 68 284,519

Consolidated financial statements / Separate financial statements

Land and 
land 

improvement

Leasehold 
improvement

Office
furniture and 
equipment

Construction 
in progress TotalBuildings
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ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจำนวนแลว แตยังคงใชงาน
จนถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 มจีำนวน 152.12 ลานบาท ( 2550 : 152.07 ลานบาท )

ในระหวางป 2551 และ 2550 บรษิทัไดประเมินราคาท่ีดนิใหมโดยผปูระเมินราคาอิสระ มผีลทำใหมลูคาทีด่นิเพ่ิมขึน้ 3.33 ลานบาท
และ 87.21 ลานบาท ตามลำดบั

รายการเคลือ่นไหวของสวนเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิสำหรบัป 2551 และ 2550 มดีงันี้

ในระหวางป 2551 กลุมบริษัท/บริษัทมีการจำหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณใหกับบริษัทอื่นเปนจำนวนเงิน 123.14 ลานบาท
( 2550 : 65.66 ลานบาท ) และไดรบัรกูำไรจากการจำหนายท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณเปนจำนวนเงิน 60.86 ลานบาท ( 2550 : 33.69
ลานบาท)  ซึง่รวมอยใูนรายไดอืน่

12. สนิทรัพยไมมีตัวตน
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The gross amount of the Group’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31
December 2008 amounted to Baht 152.12 Million (2007: Baht 152.07 Million).

During 2008 and 2007, the Company’s land was reappraised by an independent valuer resulting in an increase in the
carrying value of land in the amount of Baht 3.33 Million and Baht 87.21 Million, respectively.

Movement of surplus on revaluation of land for the year 2008 and 2007 is as follows:

During 2008, the Group and the Company had disposals of property, plant and equipment to third parties in sales
amount of Baht 123.14 Million (2007: Baht 65.66 Million) and recognized gain on sale of property plant and equipment
of Baht 60.86 Million in other income (2007: Baht 33.69 Million).

12. Intangible assets

(in Thousand Baht)
Consolidated / Separate  

financial statements
  2008 2007

Balance at 1 January 150,320 91,141

Revalued 3,334 87,211

Disposals (36,287) (28,032)

Net increase (decrease) (32,953) 59,179

Balance at 31 December 117,367 150,320

Cost of software licenses       

At 1 January 36,908,386 29,966,165

Additions     3,230,435 6,942,221

At 31 December      40,138,821 36,908,386

Accumulated amortization       

At 1 January       11,553,862 5,269,581

Amortization charge for the year     7,198,337 6,284,281

At 31 December     18,752,199 11,553,862

Net book value       

At 31 December     21,386,622 25,354,524

(in Thousand Baht)
Consolidated / Separate  

financial statements
  2008 2007
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13. หน้ีสนิท่ีมีภาระดอกเบีย้

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบ้ียซึง่ไมรวมหน้ีสนิตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจายชำระ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม
ไดดงันี้
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13. Interest-bearing liabilities

The period to maturity of interest-bearing liabilities, excluding finance lease liabilities, as at 31 December were as
follows:

  Note
 

Current        

Bank overdrafts  101,513,844 86,701,476 101,513,844 86,701,476

Short-term loans from  

 financial institutions  640,500,000 566,500,000 640,500,000 566,500,000

Bank overdrafts and 

 short-term loans from  

 financial institutions  742,013,844 653,201,476 742,013,844 653,201,476

        

Current portion of long-term 

 loans from financial institutions  426,630,000 256,650,000 426,630,000 256,650,000

Short-term loans from related parties  4 -        -        4,500,000 4,500,000

Current portion of finance  

 lease liabilities   653,820 591,097 653,820 591,097

     1,169,297,664 910,442,573 1,173,797,664 914,942,573

        

Non-current        

Long-term loans from  

 financial institutions  -        426,630,000 -        426,630,000

Finance lease liabilities  990,342 1,644,163 990,342 1,644,163

   990,342 428,274,163 990,342 428,274,163

Total  1,170,288,006 1,338,716,736 1,174,788,006 1,343,216,736

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

Within one year 1,168,643,844 909,851,476 1,173,143,844 914,351,476

After one year but within five years - 426,630,000 - 426,630,000

Total 1,168,643,844 1,336,481,476 1,173,143,844 1,340,981,476

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements
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เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารมีอตัราดอกเบ้ียในอัตรา MOR ระหวางรอยละ 7.00 ถงึรอยละ 8.20 ตอป ( 2550 : รอยละ 7.10 ถงึรอยละ
8.00 ตอป ) และไมมหีลักประกัน

เงินกยูมืระยะส้ันจากสถาบันการเงินประกอบดวยเงินกยูมืธนาคาร โดยมีอตัราดอกเบ้ียรอยละ 6.00 ถงึรอยละ 8.88 ตอป ( 2550 : รอยละ
4.875 ถงึรอยละ 8.125 ตอป ) ซึง่มวีนัครบกำหนดชำระในชวงนอยกวา 1 เดือนถงึ 3 เดือนและไมมหีลกัประกนั

สญัญาเงินกยูมืระยะยาวจากสถาบันการเงินมรีายละเอียดดังนี้

สญัญาเงนิกยูมืระยะยาวเปนสญัญาเงินกทูีไ่มมหีลักประกนั
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The bank overdrafts bear interest at MOR rates ranging from 7.00% to 8.20% (2007: 7.10% to 8.00%) per annum and
are unsecured.

The short-term loans from financial institutions comprise bank loans which bear interest at MMR rates ranging from
6.00% to 8.88% (2007: 4.875% to 8.125%) per annum with maturity date during less than 1 month to 3 months and
they are unsecured loans.

The long-term loan agreements with financial institutions are as follows:

The long-term loans are unsecured.

(Million Baht)

 Interest rate  Repayment
 2008 2007

Outstanding balances

Fixed rate of 6.25% for 

the first year and MLR 

minus 1% for the remaining 

period

Fixed rate of 4.25% for 

the first 2 years and MLR 

minus 1.625% for the 

remaining period

12-month fixed deposit 

plus 2.25% per annum

Fixed rate of 4.97% per 

annum

Fixed rate of 6% per annum

12-month fixed deposit 

plus 2.5% per annum

MLR minus 1.5%

Quarterly installments of 

Baht 16.67 million each 

until February 2009 

Quarterly installments of 

Baht 16.67 million each 

until July 2008

Semi-annual installments of 

Baht 20 million each until 

November 2009

Repayable in a single bullet 

in January 2009

Repayable in a single bullet 

in February 2009

Quarterly installments of 

Baht 25 million each until 

Feb 2008

Quarterly installments of 

Baht 25 million each until 

September 2008

Facility 1

Facility 2

Facility 3

Facility 4

Facility 5

Facility 6

Facility 7

 16.6 83.3

 -      50.0

 60.0 100.0

 150.0 150.0

 200.0 200.0

 -      25.0

 -      75.0

 426.6 683.3
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วงเงนิที ่ 5 เงนิกยูมืระยะยาวจากบรษิทัประกนัชวีติแหงหนึง่จำนวน 200 ลานบาท ซึง่ถงึกำหนดชำระคนืทัง้จำนวนภายในกมุภาพนัธ
2552 นัน้ ไดรบัอนุมตัจิากบริษทัประกันชวีติดงักลาว ตามหนังสอืบนัทกึขอตกลงลงวันที ่ 6 กมุภาพันธ 2552 ใหปรบัเงือ่นไขการชำระ
เงินกยูมืทีถ่งึกำหนดชำระดังกลาว โดยกำหนดใหชำระเปนงวด 6 เดอืน กมุภาพันธ และสิงหาคม ตัง้แต 2555 จนถึง 2557 ชำระงวด
ละ 20 ลานบาทสำหรับป 2555 และชำระงวดละ 40 ลานบาทสำหรับป 2556 และ 2557 โดยมีอตัราดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอป ชำระ
ดอกเบ้ียทกุเดือน และมีอตัราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป เมือ่เงินตนกยูมืคงเหลือเทากบัหรือนอยกวา 100 ลานบาท โดยมีเง่ือนไขวาบริษทั
จะไมนำทรพัยสนิ (ทีไ่มใชธรุกรรมปกติทางการคา) ทัง้หมดท่ีมอียใูนวันทีท่ำบนัทกึขอตกลงไปทำการจำหนายจายโอน จำนอง จำนำ
วางประกัน หรือกระทำประการใดๆ อันใหเกิดภาระผูกพันหรือบุริมสิทธิ์ใดกับทรัพยสินดังกลาวเวนแตไดรับการยินยอมจากบริษัท
ประกนัชวีติดงักลาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยังมิไดเบิกใชเปนจำนวนเงินรวม 53.80 ลานบาท (2550 :
371.30 ลานบาท)

สัญญาเงินกูยืมทั้งหมดไดระบุขอปฏิบัติและขอจำกัดบางประการ เชน การดำรงอัตราสวนทางการเงินและอื่นๆ กลุมบริษัทและ
บรษิทัสามารถปฏิบตัติามขอปฏิบตัแิละขอจำกัดบางประการเหลานัน้ได

หนีสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน

หนีส้นิตามสัญญาเชาการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มรีายละเอยีดดงันี้

บริษทัไดลงนามในสญัญาเชาการเงนิทีบ่อกเลกิไมไดเพือ่เชายานพาหนะ ซึง่มกีำหนดชำระคาเชาเปนงวดเดอืน จำนวน 48 งวดเดอืน
ณ วนัส้ินสุดของสญัญา บรษิทัมีสทิธิทีจ่ะเลอืกซือ้ยานพาหนะในราคาตามมลูคาคงเหลอืของทรพัยสนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551
สวนของหน้ีสนิตามสัญญาเชาการเงินทีถ่งึกำหนดชำระภายในหนึง่ปแสดงไวในสวนของหน้ีสนิหมนุเวยีน

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบ้ียทัง้หมดของกลมุบริษทัและบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท
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Facility 5 - long-term loan from a life insurance company of Baht 200 Million which is due in February 2009 has been
rescheduled in accordance with the memorandum dated 6 February 2009 issued by the said life insurance company.
Under the memorandum, the principal repayment will be paid semi-annually in February and August from 2012 to 2014,
each installment of Baht 20 Million for 2012 and Baht 40 Million in 2013 and 2014 at the interest rate 7% per annum
and 6% per annum once the loan principal balance is less than Baht 100 Million.  Furthermore, the Company’s assets
(not in normal business operations) at the memorandum date will not be sold, transferred, mortgaged or any actions
that will cause privilege rights over the assets unless the Company receives consent from the life insurance company.

As at 31 December 2008 the Group and the Company had unutilized credit facilities totaling Baht 53.80 Million (2007:
Baht 371.30 Million).

All loan agreements contain certain debt covenants and restrictions imposed by the borrowers regarding maintenance
of certain financial ratios and others. The Group and the Company can comply in accordance with those debt covenants
and restrictions.

Finance lease liabilities

Finance lease liabilities as at 31 December were payable as follows:

The Company has entered into a non-cancellable finance lease agreement for vehicle which is payable over 48 month
periods.  At the end of the lease, the Company has the option to purchase the vehicles at the residual value. As at 31
December 2008, the current portion of finance lease liabilities was shown under current liabilities.

Interest-bearing liabilities of the Group and the Company as at 31 December 2008 and 2007 were denominated entirely
in Thai Baht.

(in Baht)

 2008 2007

 Principal Interest Payments Principal Interest Payments

Within one year 653,820 72,120 725,940 591,097 134,843 725,940
After one year but within five years 990,342 10,482 1,000,824 1,644,163 82,602 1,726,765

Total 1,644,162 82,602 1,726,764 2,235,260 217,445 2,452,705

Consolidated financial statements / Separate financial statements
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14. เจาหน้ีการคา

ยอดเจาหน้ีการคา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงนิตราไดดงันี้

สกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิาทีแ่ปลงคาเปนเงนิบาทจำนวนเงนิ 3.98 ลานบาท (2550 : 0.07 ลานบาท) เทยีบเทาเงนิสกลุสหรฐัอเมรกิา
จำนวน 113,533 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2550 : 2,018 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา)

15. หน้ีสนิหมุนเวียนอ่ืน
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14. Trade accounts payable

  Note
 

Related parties 4 1,552,455 17,605 1,552,455 17,605

Other parties   177,671,589 71,940,972  176,778,413 70,897,967

Total    179,224,044 71,958,577 178,330,868 70,915,572

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

The currency denomination of trade accounts payable as at 31 December was as follows:

The amount of United States Dollars (USD) which are converted to Baht 3.98 million (2007: 0.07 million) are equivalent
to USD 113,533 dollars (2007: 2,018 Dollars)

15. Other current liabilities

Thai Baht (THB)  175,241,038 71,890,208 174,347,862 70,847,203

United States Dollars (USD)    3,983,006 68,369 3,983,006 68,369

Total  179,224,044 71,958,577 178,330,868 70,915,572

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

Accrued advertising and sales promotion  15,656,857 48,035,239 15,635,875 48,035,239

Accrued commission  9,815,633 12,093,655 9,725,000 12,093,655

Interest payable  6,888,543 7,102,017 6,888,543 7,102,017

Dividend payable 3,422,595 3,424,529 3,422,595 3,424,529

Vat payable  5,501,961 8,490,321 5,492,470 8,490,321

Income tax payable  80,984 87,886 - -

Others  62,359,707 64,417,859 62,161,935 63,960,683

Total  103,726,280 143,651,506 103,326,418 143,106,444

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements
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16. สำรองเงนิชดเชยพนักงานเม่ือเกษียณอายุ

17. ทุนเรอืนหนุ

ในการประชมุวสิามญัของผถูอืหนุของบรษิทั เมือ่วันที ่ 19 กนัยายน 2550 ผถูอืหนุมมีตอินมุตัเิพิม่ทนุเรอืนหนุจาก 270 ลานบาท เปน
283.5 ลานบาท ประกอบดวยหนุสามัญ 283.5 ลานหนุ หนุละ 1 บาท และเม่ือวนัที ่4 ตลุาคม 2550 บรษิทัไดจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบั
กรมพฒันาธรุกจิการคา กระทรวงพาณชิย

18. สวนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

สวนเกินมลูคาหนุ
ตามบทบัญญตัแิหงพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหนุสงูกวามลูคาหนุทีจ่ดทะเบียน
ไว บริษทัตองนำคาหนุสวนเกนินีต้ัง้เปนทนุสำรอง (“สวนเกนิมลูคาหนุ”) สวนเกนิมลูคาหนุนีจ้ะนำไปจายเปนเงนิปนผลไมได

118



16. Provision for retirement cost

17. Share capital

At an extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 19 September 2007, the shareholders
approved the increase in the share capital of the Company from 270 Million to 283.5 Million ordinary shares with a par
value of Baht 1.  On 4 October 2007, the Company registered the increase with the Department of Business Development,
the Ministry of Commerce.

18. Reserves

Share premium
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received
in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”).  Share premium is not available
for dividend distribution.

At 1 January  166,319,342 185,740,793 166,319,342 185,740,793

Provision used  (3,810,310) (9,219,358) (3,810,310) (9,219,358)

Provision reversed  (6,800,000) (10,202,093) (6,800,000) (10,202,093)

At 31 December  155,709,032 166,319,342 155,709,032 166,319,342

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

(Thousand share/Thousand Baht)
  Par value
  per share 
  (in Baht)

 2008 2007

 Number Baht Number Baht

Authorized

At 1 January         

 - ordinary shares 1 283,500 283,500 270,000 270,000

Increase of new share 1 - - 13,500 13,500

At 31 December        

- ordinary shares 1 283,500 283,500 283,500 283,500

Issued and paid         

At 1 January         

- ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000

At 31 December           

- ordinary shares 1 270,000 270,000 270,000 270,000
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การตรีาคา
สวนเกินทนุจากการตีราคาท่ีบนัทกึไปยังสวนของผถูอืหนุ  รวมผลสะสมของสวนเกินจากการตีราคาท่ีดนิ

สำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญตัแิหงพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”)
อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทนุจดทะเบยีน เงนิสำรองนีจ้ะนำไปจายเปนเงนิปนผลไมได

19. ขอมูลทางการเงนิจำแนกตามสวนงาน

กลมุบรษิทัไดนำเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานธุรกจิและสวนงานภูมศิาสตร รปูแบบหลักในรายงานสวนงานภูมศิาสตร
พจิารณาจากระบบการบรหิารการจดัการและโครงสรางการรายงานทางการเงนิภายในของกลมุบรษิทัเปนเกณฑในการกำหนดสวนงาน

กลมุบริษทัดำเนนิธุรกจิเฉพาะในประเทศเทานัน้ ดงันัน้ฝายบรหิารจงึพจิารณาวา กลมุบรษิทัมสีวนงานทางภมูศิาสตรเพยีงสวนงานเดยีว

20. คาใชจายในการขายและบรหิาร

21. คาใชจายพนกังาน
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Revaluation surpluses
Revaluation surpluses recognised in equity relate to surpluses arising from the revaluations of land.
Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 Section 116 requires that a company shall allocate not less than
5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until
this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available
for dividend distribution.

19. Segment information
Segment information is presented in respect of the Group’s business and geographic segments. The primary format,
geographic segments, is based on the Group’s management and internal reporting structure.
Management considers that the Group operates in a single geographical area, namely in Thailand, and has, therefore,
only one major geographic segment.

20. Selling and administrative expenses

21. Personnel expenses

Personnel expenses 635,415,608 633,254,685 634,320,575 632,116,503

Management service fee 20,274,552 19,468,406 20,274,552 19,468,406

Rental expense 53,666,245 62,593,127 53,666,245 62,593,127

Bad debt written off and recovery (46,407,937) 191,007,234 (46,407,937) 191,007,234

Depreciation and amortization 35,529,133 41,155,484 35,529,133 41,155,484  

Loss on repossession 137,488,965 217,678,725 137,488,965 217,678,725

Others  349,405,133 356,348,257 349,214,557 356,025,055

Total 1,185,371,699 1,521,505,918 1,184,086,090 1,520,044,534

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

Wages and salaries  525,694,607 544,638,400 524,599,574 543,500,218

Contribution to defined contribution plans  

 and social security 31,034,337 30,774,179 31,034,337 30,774,179

Sales incentive 77,800,000 51,977,000 77,800,000 51,977,000

Others  886,664 5,865,106 886,664 5,865,106

Total  635,415,608 633,254,685 634,320,575 632,116,503

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements
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กลมุบรษิทัไดจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีสำหรบัพนกังานดงัตอไปนี้

กลมุบรษิทัไดจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีสำหรบัพนกังานของกลมุบรษิทับนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเปนสมาชกิของ
กองทนุ โดยพนกังานจายเงนิสะสมในอตัรารอยละ 5 ถงึอตัรารอยละ 10 ของเงนิเดือนทกุเดือน และกลมุบรษิทัจายสมทบในอตัรา
รอยละ 5 ถงึอตัรารอยละ 10 ของเงนิเดอืนของพนกังานทกุเดอืน กองทนุสำรองเลีย้งชพีนีไ้ดจดทะเบยีนเปนกองทนุสำรองเลีย้ง
ชพีตามขอกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผจูดัการกองทุนทีไ่ดรบัอนุญาต

กองทนุบำเหนจ็พนกังานซึง่เปนกองทนุทีจ่ดัตัง้ภายใตการกำกบัดูแลของบรษิทั กองทนุนีจ้ดัตัง้เพือ่ผลประโยชนของพนกังานทีม่รีาย
ไดสวนใหญมาจากคานายหนา

22. ดอกเบ้ียจาย

23. ภาษเีงนิได

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารษัฎากร ฉบบัที ่ 387 พ.ศ. 2544  ลงวนัที ่ 5 กนัยายน 2544
ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปน
รอยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบ
ระยะเวลาบัญชแีรกท่ีเริม่ในหรือหลังวนัทีพ่ระราชกฤษฎีกานีใ้ชบงัคับ และยังไดรบัสทิธใินการลดภาษีเงนิไดนติบิคุคลแหงพระราชกฤษฎีกา
ตามความในประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 475 แตไมเกนิรอบระยะเวลาบัญช ี2553 ทีส้ิ่นสดุในหรือหลังวนัที ่31 ธนัวาคม 2553

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัมขีาดทนุสะสมทางภาษทีีย่งัไมไดใชประโยชนทางภาษเีปนจำนวนประมาณ 1,944 ลานบาท

24. ขาดทนุตอหนุ

ขาดทุนตอหนุสำหรับแตละปสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 คำนวณจากขาดทุนสำหรับปทีเ่ปนสวนของผถูอืหนุของบริษทั
และจำนวนหนุสามญัทีอ่อกจำหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคำนวณดงันี้
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The Group has established provident funds for its employees as follows:

The defined contribution plans comprise provident funds established by the companies in the Group for their
employees. Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at
rates ranging from 5% to 10% of their basic salaries and by the Group at rates ranging from 5% to 10% of the
employees’ basic salaries. The provident funds are registered with the Ministry of Finance as juristic entities and are
managed by a licensed Fund Manager.

A nonfunded plan for the benefit of employees whose income is substantially in the form of commissions.

22. Interest expense

23. Income tax expense

Royal Decree No. 387 B.E. 2544 dated 5 September 2001 grants companies listed on the Stock Exchange of Thailand
a reduction in the corporate income tax rate from 30% to 25% for taxable profit not exceeding Baht 300 Million for the
five consecutive accounting periods beginning on or after enactment. The listed companies that received income tax
reduction under this Royal Decree are also eligible to continue the period of tax reduction under Royal Decree No. 475
but shall not beyond the 2010 accounting period ending on or after 31 December 2010.

As at 31 December 2008, the Company has unutilized tax loss carried forward of Baht 1,944 Million.

24. Loss per share

The calculations of loss per share for the year ended 31 December 2008 and 2007 were based on the loss for the years
attributable to equity holders of the Company and the number of ordinary shares outstanding during the years as follows:

Note

Interest paid and payable to:         

    Related parties 4 - - 270,740 353,770

    Financial institutions    70,984,947 103,449,935 70,984,947 103,449,935

    Others    4,152,633 3,647,723 4,152,633 3,647,723

Total   75,137,580 107,097,658 75,408,320 107,451,42

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

Loss attributable to equity holders of the Company  (81,604) (500,224) (82,543) (498,927)

Number of ordinary shares outstanding  270,000 270,000 270,000 270,000

Loss per share (in Baht) (0.30) (1.85) (0.31) (1.85)

(in Thousand Baht / Thousand shares)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements
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26. เคร่ืองมือทางการเงนิ

นโยบายการจดัการความเสีย่งทางดานการเงนิ
กลมุบริษทัมคีวามเส่ียงจากการดำเนินธรุกจิตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และ
จากการไมปฏบิตัติามขอกำหนดตามสัญญาของคสูญัญา กลมุบริษทัไมมกีารถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ปนตราสารอนุพนัธ เพือ่
การเกง็กำไรหรอืการคา

ความเสีย่งดานอตัราดอกเบ้ีย
ความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่สงผลกระทบ
ตอการดำเนนิงานและกระแสเงินสดของกลมุบรษิทั เนือ่งจากดอกเบ้ียของเงินกยูมืระยะส้ันสวนใหญมอีตัราลอยตัวและเงินกยูมืระยะ
ยาวสวนใหญมอีตัราคงที ่กลมุบรษิทัมีความเสีย่งดานอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิจากเงนิกยูมื (ดหูมายเหตขุอ 13) คงที ่กลมุบรษิทัไดลดความ
เสีย่งดังกลาวโดยทำใหแนใจวาดอกเบ้ียทีเ่กดิจากเงินกยูมืสวนใหญมอีตัราคงท่ี

25. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี

ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบญัชไีดประกาศใชมาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2550) เรือ่ง สญัญาเชา ซึง่ใหถอืปฏบิตักิบั
งบการเงนิสำหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2551 มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรบัปรงุนีใ้ชแทนมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัที ่29 (ฉบับเดมิ) และมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่7 เร่ือง การบญัชเีกีย่วกบัการเชาซ้ือ – ของดานผใูหเชาซือ้

ดงันัน้ เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2551 กลมุบริษทัไดเปล่ียนนโยบายการบัญชสีำหรับทกุสญัญาเชาซ้ือทีเ่ริม่ในหรือหลังวนัที ่ 1 มกราคม
2551 โดยรบัรรูายไดดอกเบีย้ดวยวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแทจรงิ สำหรบัสญัญาทีเ่ริม่กอนป 2551 ยงัคงรบัรรูายไดดอกเบีย้ดวยวธิผีลรวม
จำนวนตวัเลขตอไป

รายไดดอกเบีย้รบัจากสญัญาเชาซือ้ตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิซึง่ไดสะทอนอยใูนงบการเงนินอยกวาจำนวนทีร่บัรรูายไดดอกเบีย้รบั
ตามสญัญาเชาซือ้ตามวธิผีลรวมตวัเลขเปนจำนวนเงนิประมาณ 15 ลานบาท สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 งบการเงนิ
ของบริษทัสำหรับปสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2550 ไมไดรบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชนีี้

ยอดคงเหลอืลกูหนีแ้ละดอกผลเชาซือ้รอตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 มดีงันี้
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26. Financial instruments
Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and
from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not hold or issue derivative
financial instruments for speculative or trading purposes.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Group’s
operations and its cash flow because short-term loan interest rates are mainly float and are long-term loan interest rates
are mainly fixed. The Group is primarily exposed to interest rate risk from its borrowings (Note 13). The Group mitigates
this risk by ensuring that the majority of its borrowings are at fixed interest rates.

25. Changes in accounting policies

During 2007, the Federation of Accounting Professions issued Thai Accounting Standard (TAS) 29 (revised 2007) -
Leases which is effective for accounting periods beginning on or after 1 January 2008.   The revised TAS replaces the
original version of TAS 29 and TAS 7 - Accounting for Hire Purchase – Lessor.

Accordingly, on 1 July 2008, the Group changed its accounting policy for all contracts commencing on or after
1 January 2008 to recognise interest on the effective interest rate method.  For contracts that commenced prior to 2008,
the Group has continued to recognize interest by using the monthly sum of the digits method.

Interest income from installment sales accounted for using the effective rate method, as reflected in the accompanying
financial statements was less than the amount using the sum-of-the-months’ digits by approximately Baht 15 million for
the year ended 31 December 2008. The financial statements for the year ended 31 December 2007 have not been
affected by this change in accounting policy.

Balances of instalment receivables and unearned carrying charge as at 31 December 2008 are as follows:
(in Thousand Baht)

Consolidated/Separate financial statements

Instalments receivable  1,461,865 558,852 2,020,717

Less unearned carrying charge  (374,677) (90,222) (464,899)

Net  1,087,188 468,630 1,555,818

For contracts
commencing on or

after 1 January 2008,
using effective

interest rate method
(new)

For contracts
commencing

before 2008, using
sum-of-the-months'digits

(old)

Total
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อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิของหนีส้นิทางการเงนิท่ีมภีาระดอกเบีย้ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม และระยะทีค่รบกำหนดชำระหรอืกำหนดอตัรา
ใหมมดีงันี้

»‚ 2551

ËÁØ¹àÇÕÂ¹

à§Ô¹¡ŒÙÂ×Á¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 5.37 - 6.93 742,013,844 426,630,000 1,168,643,844

ÃÇÁ  742,013,844 426,630,000 1,168,643,844

»‚ 2550

ËÁØ¹àÇÕÂ¹      

à§Ô¹¡ŒÙÂ×Á¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 5.44 - 6.54 653,201,476 256,650,000 909,851,476

äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹       

à§Ô¹¡ŒÙÂ×Á¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 6.93 -         426,630,000 426,630,000

ÃÇÁ  653,201,476 683,280,000 1,336,481,476

ß∫°“√‡ß‘π√«¡

Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬
∑’Ë·∑å®√‘ß

(√åÕ¬≈–μãÕªÇ)
¿“¬„π 1 ªÇ À≈—ß®“° 1 ª’

·μã¿“¬„π 5 ª’ √«¡
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The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at 31 December and the periods in which those
liabilities mature or re-price were as follows:

(in Baht)

 Consolidated financial statements

2008

Current

 Loans payable - Financial institutions 5.37 - 6.93 742,013,844 426,630,000 1,168,643,844

Total   742,013,844 426,630,000 1,168,643,844

2007

Current       

 Loans payable - Financial institutions 5.44 - 6.54 653,201,476 256,650,000 909,851,476

Non-current        

 Loans payable - Financial institutions 6.93 -         426,630,000 426,630,000

Total   653,201,476 683,280,000 1,336,481,476

Effective
interest rate

(% per annum)
Within 1 year After 1 year but 

within 5 years Total

(in Baht)

 Separate financial statements

2008

Current

 Loans payable - Financial institutions  5.37 - 6.93 742,013,844 426,630,000 1,168,643,844

 Loans payable - Related parties 6.00 4,500,000 -         4,500,000

Total     746,513,844 426,630,000 1,173,143,844

2007

Current

 Loans payable - Financial institutions  5.44 - 6.54 653,201,476 256,650,000 909,851,476

 Loans payable - Related parties  6.00 4,500,000 -         4,500,000

Non-current       

 Loans payable - Financial institutions  6.93 -         426,630,000 426,630,000

Total   657,701,476 683,280,000 1,340,981,476

Effective
interest rate

(% per annum)
Within 1 year After 1 year but 

within 5 years Total
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ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ
กลมุบริษทัมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึง่เกิดจากการซ้ือสนิคาทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม กลมุบรษิทัและบรษิทัมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศอนัเปนผลมาจากการมสีนิทรพัยและ
หนีส้นิทีเ่ปนเงินตราตางประเทศดังนี้

ความเส่ียงทางดานสนิเชือ่
ความเสีย่งทางดานสนิเชือ่ คอื ความเสีย่งทีล่กูคาหรอืคสูญัญาไมสามารถชำระหนีแ้กกลมุบรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไวเมือ่ครบกำหนด

ฝายบริหารไดกำหนดนโยบายทางดานสนิเชือ่เพือ่ควบคมุความเสีย่งทางดานสนิเชือ่จากการขายสินคาตามสญัญาเชาซ้ือ ซึง่มสีนิคาทีข่าย
เปนหลกัประกันโดยสม่ำเสมอ โดยมกีารประเมนิและกำหนดจำนวนสนิเช่ือทีเ่หมาะสมแกลกูคา ความเสีย่งสงูสดุทางดานสนิเช่ือแสดง
ไวในราคาตามบัญชขีองสนิทรพัยทางการเงินแตละรายการ ณ วนัทีใ่นงบดุล

ความเสีย่งจากสภาพคลอง
กลมุบรษิทัมกีารควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพยีงพอตอการ
ดำเนนิงานของกลมุบรษิทั และเพือ่ทำใหผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดลดลง

มลูคายตุธิรรม
มลูคายตุธิรรม หมายถงึ จำนวนเงนิท่ีผซูือ้และผขูายตกลงแลกเปล่ียนสนิทรพัยหรือชำระหนีส้นิกนั ในขณะทีท่ัง้สองฝายมคีวามรอบรู
และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นกนั และสามารถตอรองราคากนัไดอยางเปนอสิระในลกัษณะของผทูีไ่มมคีวามเกีย่วของกัน

มลูคายตุธิรรมของสินทรัพยและหน้ีสนิทางการเงินเปนมลูคาทีใ่กลเคียงกับราคาท่ีบนัทกึในบัญชี

27. การเสนอขายหนุท่ีออกใหมแกกรรมการหรือพนกังาน

ทีป่ระชมุวสิามญัผถูอืหนุของบรษิทัเมือ่วนัท่ี 19 กนัยายน 2550 ไดมมีตอินมุตัใิหออกและเสนอขายใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหนุสามญั
ทีอ่อกใหมของบริษทัแกกรรมการคนหน่ึงของบริษทัจำนวน 13.5 ลานหนวย ตามเง่ือนไขของโครงการ ผถูอืใบสำคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือ
หนุสามัญมีสทิธใินการซ้ือหนุสามัญของบริษทัในอัตราสวนใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 1 หนวยตอหนุสามัญ 1 หนุโดยมีราคาการใชสทิธ ิ 1.78
บาทตอหนุตามระยะเวลาการใชสทิธิ ดงันี้

1) ภายหลังวนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2551 ใชสทิธิไดไมเกนิรอยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หนุสามญั

2) ภายหลังวนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2552 ใชสทิธิไดไมเกนิรอยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หนุสามญั

3) ในเวลาใดๆภายหลงัวันที ่ 28 กมุภาพนัธ 2553 ใชสทิธไิดตามใบสำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หนุสามญัทีไ่ดรบัจดัสรร
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Foreign currency risk
The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases which are denominated in foreign currencies.

At 31 December, the Group and the Company were exposed to foreign currency risk in respect of financial liabilities
denominated in the following currencies:

Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle its financial
and contractual obligations to the Group as and when they fall due.

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit
evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. The products are sold under hire
purchase agreements and the installment accounts receivable are secured by the products sold.  The maximum
exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the balance sheet.

Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by
management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

Fair values
The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing
parties in an arm’s length transaction.

The fair value of all financial assets and liabilities is taken to approximate the carrying value.

27. Employee stock ownership program

At an extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 19 September 2007, the shareholders
approved the issuance 13.50 million share warrants and the offer of the warrants to a director of the Company.  Under
the terms of the program, the warrant holder has the right to purchase ordinary shares of the Company at the ratio of
1 warrant to 1 ordinary share, at the exercise price of Baht 1.78 per share, as follows:

1) from 28 February 2008 to 28 February 2009, to exercise rights for at not more than 25% of the warrants
2) from 28 February 2009 to 28 February 2010, to exercise rights for not more than 50% of the warrants and
3) at any time after 28 February 2010, to exercise rights for all warrants.

(in Baht)

 Consolidated/Separate  
financial statements

 2008 2007

United States Dollars        

Trade accounts payable 14 3,983,006 68,369

Gross balance sheet exposure   3,983,006 68,369

Note
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28. ภาระผกูพันท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกีย่วของกนั

กลมุบรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชาอาคารสำนกังาน อาคารรานสาขา คลงัสนิคา ยานพาหนะ และอปุกรณสำนกังาน ซึง่คา
เชา อายกุารเชาและเงือ่นไขเปนไปตามทีร่ะบไุวในสญัญา

29. มาตรฐานการบญัชไีทยท่ียังไมไดใช

กลมุบริษทัยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชทีีป่รบัปรงุใหมดงัตอไปน้ี ณ วนัทีใ่นงบดุล เนือ่งจากยังไมมกีารบังคบัใช มาตรฐานการบัญชทีี่
ปรบัปรงุใหมดงัตอไปนีก้ำหนดใหถอืปฏบิตักิบังบการเงนิสำหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรือหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป

มาตรฐานการบญัชฉีบับที ่36 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบญัชฉีบับที ่54 (ปรบัปรงุ 2550) เรือ่ง สนิทรัพยไมหมนุเวยีนถอืไวเพือ่ขายและการดำเนนิงานทีย่กเลกิ

บรษิทัคาดวาการกำหนดใหใชมาตรฐานการบญัชทีีป่รบัปรงุใหมดงักลาวขางตน จะไมมผีลกระทบตองบการเงนิรวมหรอืงบการเงนิเฉพาะ
กจิการอยางมสีาระสำคัญ

30. การจดัประเภทรายการใหม

รายการในงบการเงนิของป 2550 บางรายการไดจดัประเภทใหมใหสอดคลองกบัรายการในงบการเงนิของป 2551 ดงันี้

การจดัประเภทรายการใหมนีเ้นือ่งจากผบูรหิารเหน็วามคีวามหมาะสมสอดคลองกบัลกัษณะการใชและประเภทของสนิทรพัยทีเ่ปนคา
ลขิสิทธิซ์อฟทแวร

 ß∫°“√‡ß‘π√«¡ ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√

 2551 2550 2551 2550

ÀÒÂã¹Ë¹Öè§»‚ 48,497,171 80,351,656 48,497,171 80,351,656

ËÅÑ§¨Ò¡Ë¹Öè§»‚áμ‹äÁ‹à¡Ô¹ËŒÒ»‚  64,475,679 31,003,157 64,475,679 31,003,157

ËÅÑ§¨Ò¡ËŒÒ»‚  1,532,104 - 1,532,104 -

ÃÇÁ  114,504,954 111,354,813 114,504,954 111,354,813
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28. Commitments with non-related parties

The Company has commitment relating to rental agreements of office buildings, shop buildings, warehouse, vehicles
and office equipment.  The rental fees, terms and conditions are as described in the agreements.

29. Thai Accounting Standards (TAS) not yet adopted

The Group has not adopted the following revised TAS that have been issued as of the balance sheet date but are not
yet effective. These revised TAS will become effective for financial periods beginning on or after 1 January 2009.

TAS 36 (revised 2007) Impairment of Assets

TAS 54 (revised 2007) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

The adoption and initial application of these revised TAS is not expected to have any material impact on the consolidated
or separate financial statements.

30. Reclassification of accounts

Certain accounts in the 2007 financial statements have been reclassified to conform to the presentation in the 2008
financial statements as follows.

The reclassifications have been made in accordance with the function and nature of assets which are the software
licenses.

Non-cancellable operating lease commitments 

Within one year 48,497,171 80,351,656 48,497,171 80,351,656

After one year but within five years  64,475,679 31,003,157 64,475,679 31,003,157

After five years  1,532,104 - 1,532,104 -

Total  114,504,954 111,354,813 114,504,954 111,354,813

(in Baht)

 2008 2007 2008 2007

Consolidated 
financial statements

Separate
financial statements

Balance sheet            
Property, plant and equipment 420,176 (23,627) 396,549 420,176 (23,627) 396,549
Intangible assets 1,728 23,627 25,355 1,728 23,627 25,355
  -    -

(in Thousand Baht)

 Consolidated financial statements Separate financial statements

Before
reclass.

After
reclass.

2007

Reclass Before
reclass.

After
reclass.Reclass
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