
“คาํเตอืน: การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ” 
 คําเตือน: ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี%ยวกับผู้ออกตราสารหนี (และเงื%อนไขของตราสารหนี ( รวมทั (งความเหมาะสมใน
การลงทนุ และความเสี%ยงที%เกี%ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสือชี (ชวนนี ( มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะนําให้ลงทนุในตราสารหนี (ที%เสนอขาย หรือมิได้ประกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี (ที%เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสือชี (ชวนนี (แต่อย่างใด ทั (งนี ( 
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสือชี (ชวนนี (เป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายตราสารหนี (  

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสือชี (ชวนมีข้อความหรือรายการที%เป็นเท็จหรือขาดข้อความที%ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั ผู้ ถือตราสารหนี (ที%
ได้ซื (อตราสารหนี (ไม่เกินหนึ%งปีนบัแต่วนัที%แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสือชี (ชวนนั (นมีผลใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี (
ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั (งนี ( ภายในหนึ%งปีนบัแต่วนัที%ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่าง
หนงัสือชี (ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที%ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที%แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสือชี (ชวนมีผลใช้บงัคบั  
ทั (งนี (การเสนอขายหลกัทรัพย์จะกระทําได้ก็ต่อเมื%อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสือชี (ชวนที%ได้ยื%นต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์มีผลใช้บงัคบัแล้ว และจะกระทําโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี (ชวนให้แก่ผู้ลงทนุ   
 บคุคลทั%วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสือชี (ชวนได้ที%ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เลขที% 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทกุวนัทําการของสํานกังาน ระหว่างเวลา 9.00 น.- 12.00 น. และ 
13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

 
 
 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED  
 (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

เสนอขาย 

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) ครัBงที� 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”  
โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบชืุ%อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จํานวนที%เสนอขายรวมไมเ่กิน 1,500,000 (หนึ%งล้านห้าแสน) หนว่ย คิดเป็นมลูคา่ทั (งสิ (นไมเ่กิน 1,500,000,000 (หนึ%งพนัห้าร้อยล้าน) บาท 
มลูคา่ที%ตราไว้หนว่ยละ 1,000 บาท ราคาที%เสนอขายหนว่ยละ 1,000 บาท อตัราดอกเบี (ยคงที%ร้อยละ 6.00 (หกจดุศนูย์ศนูย์) ตอ่ปี  

 อาย ุ3 (สาม) ปี จา่ยดอกเบี (ยทกุ 3 (สาม) เดือนตลอดอายหุุ้นกู้  

เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(โปรดศกึษารายละเอียดการจองซื (อและสทิธิในการการจองซื (อของผู้ลงทนุ ในสว่นที% 4 ข้อ 3 การจอง จําหนา่ย และการจดัสรรหุ้นกู้ ) 

อนัดบัความนา่เชื%อถือของผู้ออกหุ้นกู้  “BBB-” แนวโน้มอนัดบัเครดิต “ลบ” โดยบริษัท ทริส เรทติ (ง จํากดั  
เมื%อวนัที% 12 กนัยายน  พ.ศ. 2561 (ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มกีารจดัอนัดบัความนา่เชื%อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบนัการจดัอนัดบัความ

นา่เชื%อถือที%สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบตลอดอายหุุ้นกู้ ) 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ 
               บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั และบริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี% กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 
                                        นายทะเบียนหุ้นกู้                               ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 
                                    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)             บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

ระยะเวลาในการจองซื (อ:ระหวา่งวนัที% 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในเวลาทําการของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  

วนัที%ยื%นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสอืชี (ชวนคือ วนัที% S กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
วนัที%แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี (และร่างหนงัสอืชี (ชวนมีผลบงัคบัใช้คือ วนัที% 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี B (รายครัBง) (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสอืชี Bชวน 
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สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสารหนี � (Factsheet)            แบบ Factsheet ตราสารหนี �ทั#วไป และคําอธิบาย 
                                                                                                                                                                  ข้อมลู ณ วนัที# +,  กรกฎาคม พ.ศ. 2342 
 

สว่นที# + สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสารหนี � (Fact Sheet)  หน้าที# 1 

 

 

ข้อมูลสรุปนี �เป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสอืชี �ชวน ซึ�งเป็นเพยีงข้อมลูสรุปเกี�ยวกบั 
การเสนอขาย ลกัษณะและความเสี�ยงของหลกัทรัพย์และของบริษัทที�ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ดงันั �น ผู้
ลงทนุต้องศึกษา ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี �ชวนฉบับเตม็ ซึ�งสามารถขอได้จากผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษา

ข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนังสอืชี �ชวนที�บริษัทยื�นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต.  ได้ที� website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
สรุปข้อมูลสาํคญัของตราสาร (Factsheet) 

 “หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ครั�งที� B/DEFD ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. DEFE ” 
 ออกโดย บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  

ข้อมูลที�สาํคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบชืุ#อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ 
ไม่มีหลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จาํนวนหน่วยที�เสนอขาย ไม่เกิน +,3@@,@@@ (หนึ#งล้านห้า
แสน) หนว่ย 

สกลุเงนิ บาท มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วย +,@@@ (หนึ#งพนั) บาท 
การจัดอนัดบัความ
น่าเชื�อถอื 

� ไม่ม ี     � ผู้คํ �าประกนั/ผู้ รับอาวลั 
� ตราสาร ���� ผู้ออกตราสาร   
ผู้ ออกตราสารได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื#อถือ "BBB-" แนวโน้ม “Negative”  จัด
อนัดบัโดยบริษัท ทริสเรทติ �ง จํากัด เมื#อวนัที# 
+2 กันยายน พ.ศ. 234+ ทั �งนี � ผู้ออกหุ้นกู้ จะ
จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื#อถือของผู้
ออ ก หุ้ นกู้ จ า ก สถ า บัน จัด อันดับ ค ว า ม
น่าเ ชื#อ ถือที#สํานักงาน ก.ล.ต. ใ ห้ความ
เห็นชอบอยา่งต่อเนื#องตลอดอายหุุ้นกู้  

มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน +,3@@,@@@,@@@ (หนึ#งพนัห้า
ร้อยล้าน) บาท 

ราคาเสนอขาย +,@@@ (หนึ#งพนั) บาท 
ข้อจํากัดในการขาย/โอน 
(ถ้าม)ี 

เนื#องจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้เสนอขายหุ้น
กู้ที#ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/
หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายตราสารหนี �ที#ออกใหม่ 
ดงันั �น ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นาย 
ทะเบียนหุ้ นกู้ จะไม่รับจดทะเบียน
การโอนหุ้ นกู้ ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่
บุคคลอื#นที# ไ ม่ใ ช่ผู้ ลงทุนดังกล่าว  
เ ว้ น แ ต่ เ ป็ น ก า ร โ อ น ท า ง ม ร ด ก
(รายละเอียดตามข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 
R.S เรื#องข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ ) 

ประเภทการเสนอขาย � PO                �  PP  (II) 
� PP (HNW)     �  PP (II&HNW) 
 
 
II หมายถึง ผู้ลงทนุสถาบนั 
HNW หมายถึง ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
 
 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ไม่มี ผู้ ออกหุ้ นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มี
สิทธิเรียกให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
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อัตราดอกเบี �ย � คงที#ร้อยละ 4.@@ (หกจดุศนูย์ศนูย์) ต่อปี 
� ลอยตวั............ 
ทั �งนี �จํานวนดอกเบี �ยคํานวณโดยการนําผล
คณูของจํานวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ในแต่
ละหน่วยกับอัตราดอกเบี �ยหุ้ นกู้ ไปคูณกับ
จํานวนวันสําหรับงวดดอกเบี �ยนั �นหารด้วย 
S43 

การคํ �าประกัน/หลักประกนั ไม่มี 

งวดการจ่ายดอกเบี �ย ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะชําระดอกเบี �ยทุกๆ S (สาม) 
เดือน โดยจะชําระทกุวนัที# 23 มกราคม, 23 
เมษายน, 23 กรกฎาคม และ 23 ตุลาคม 
ของ ทุก ปีตลอดอา ยุหุ้ นกู้  โ ดย จะชํ าระ
ดอกเบี �ยงวดแรกในวันที# 23 ตุลาคม พ.ศ.
2342 และชําระดอกเบี �ยงวดสดุท้ายในวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ทั �งนี �หากวนักําหนด
ชําระดอกเบี �ยไม่ตรงกับวัน ทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ ให้เลื#อนวนัชําระเงินไปเป็น
วันทําการถัดไป โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่จําต้อง
จ่ายดอกเบี �ยหรือเงินเพิ#มใดๆ สําหรับการ
เลื#อนนี � เว้นแต่ในกรณีดอกเบี �ยงวดสดุท้าย 
ซึ#งจะต้องนําจํานวนวนัทั �งหมดที#เลื#อนออกไป
จนถึง (แต่ไม่รวม) วันชําระดอกเบี �ยที#เลื#อน
ออกไปมารวมคํานวณดอกเบี �ยด้วย 
 

ข้อกาํหนดในการดาํรง
อัตราส่วนทางการเงนิ (ถ้าม)ี 

ผู้ อ อ ก หุ้ น กู้ จ ะ ดํ า ร ง อั ต ร า ส่ ว น 
“หนี �สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ ถือหุ้ น” 
(Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่
เกิน S:+ (สามต่อหนึ#ง) เท่า  ณ วัน
สิ �นงวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนัสิ �นปี
บัญชีตลอดอายุของหุ้ นกู้   (โดยมี
รายละเอยีดและคํานิยามที#เกี#ยวข้อง
ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ จ า ก
ข้อกําหนดสทิธิ ข้อ  ,.3) 

วันจ่ายดอกเบี �ยงวดแรก วนัที# 23 ตลุาคม พ.ศ. 2342   
อายุตราสาร S (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย จํากดั 

(มหาชน) 
วันที�ออกตราสาร วนัที# 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2342 ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 
วันที�ครบกาํหนดไถ่ถอน วนัที# 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2343 ผู้จดัการจาํหน่ายหุ้นกู้ บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี# กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัที# 22-2R กรกฎาคม พ.ศ. 2342 
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สั �น 

ความเสี#ยงตํ#า 
 

Non-investment           

grade 

3 

R 

+ 

2 

………………………………………………….…..… 

@ 

ลาํดบัการได้รับชาํระหนี �กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกจิการ 

 

 
                                                     

ความเสี#ยงของตราสาร/ความเสี#ยงของบริษัท 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

 
  *อนัดบัความน่าเชื#อถือของผู้ออกหุ้นกู้     

   

คาํเตอืนที�สาํคญั 
-      ผู้ออกหุ้นกู้ มีความเสี#ยงด้านบญัชีลกูหนี �เช่าซื �อและการทจุริตของพนกังาน ทําให้พอร์ตสนิเชื#อของบริษัทมีระดบัหนี �เสยีที#สงู อาจสง่ผลกระทบต่อผล
การดาํเนนิงานของบริษัทได้ และความเสี#ยงด้านการดํารงอตัราสว่นทางการเงิน ธุรกิจให้สินเชื#อจําเป็นต้องใช้เงินทนุค่อนข้างสงู ซึ#งบริษัทฯจัดหาแหล่ง
เงินทนุจากการกู้ ยืมจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และการออกหุ้นกู้  ซึ#งการจัดหาเงินด้วยวิธีดงักลา่วก่อให้เกิดความเสี#ยงที#บริษัทฯจะไม่สามารถดํารง
อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื#อนไขที#ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ ไม่เกิน S:+ (สามต่อหนึ#ง) เท่าได้ ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจความเสี#ยง
ดงักลา่วประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 

-      ตลาดตราสารหนี �ในประเทศไทยมีสภาพคลอ่งตํ#า การขายตราสารก่อนครบกําหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั �นอาจได้รับมลูค่าขาย ตราสารลดลงหรือ
เพิ#มขึ �นได้ โดยขึ �นอยู่กบัสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั �น  
- ตราสารนี �ได้มีการจํากดัให้เสนอขายและเปลี#ยนมือได้เฉพาะตอ่ในกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ เท่านั �น ผู้ ถือหุ้นกู้ จะไม่สามารถ
ขายหรือโอนหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลใด ๆ ที#ไม่ได้จดัอยู่ในกลุม่ผู้ลงทนุดงักลา่วได้ เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
- การจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือของผู้ออกหุ้นกู้ เป็นเพยีงข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงทนุเทา่นั �น  มใิช่เป็นการให้คําแนะนําให้ซื �อ ขาย หรือถือครอง
หุ้นกู้ ที#เสนอขาย ทั �งยงัมไิด้เป็นการรับประกนัความสามารถในการชําระหนี �ของผู้ออกหุ้นกู้แตอ่ย่างใด ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจเกี#ยวกบัลกัษณะของหุ้น
กู้ รวมถึงวิเคราะห์ความเสี#ยงและความสามารถในการชําระหนี �ของผู้ออกหุ้นกู้ก่อนตดัสินใจลงทนุ 

- ตราสารอาจมีผลตอบแทนสงูแต่ก็มีความเสี#ยงสงูด้วยเช่นกนั ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจเกี#ยวกับลกัษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี#ยงและ
ความสามารถในการชําระหนี �ของผู้ออกตราสารก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 

อายุตราสาร (ปี) 

ยาว 

ความเสี#ยงสงู 

อนัดบัความน่าเชื�อถอื 

AAA        AA unrated  A          BBB 

S 
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ลักษณะพเิศษและความเสี�ยงที�สาํคญัของตราสาร 

ลักษณะพเิศษและความเสี�ยงของหุ้นกู้ 

        หุ้นกู้ ไม่มีลกัษณะพเิศษและไม่มีความเสี#ยงของหุ้นกู้ในลกัษณะพิเศษใดๆ กลา่วคอื มีการกําหนดอตัราดอกเบี �ยหุ้นกู้ ในอตัราคงที#อย่างชัดเจนและ
แนน่อน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระคืนเงินต้นเตม็จํานวนไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่มข้ีอกําหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นหรือสินทรัพย์อื#นใด และไม่
มีเหตกุารณ์หรือเงื#อนไขใดที#อนญุาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด นอกจากนั �น สทิธิหรือลําดบัในการรับชําระหนี �ของผู้ ถือหุ้นกู้ยงัเท่าเทียมกับลาํดบั
ในการรับชําระหนี �ของเจ้าหนี �สามญัที#ไม่มีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ 
 
ข้อแตกต่างของข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้ กบัข้อกาํหนดสิทธิมาตรฐานของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
        ข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที#ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ที#เสนอขายในครั �งนี � (“ข้อกําหนดสทิธิ”) มีข้อแตกต่างที#สาํคญัในเรื#องของเหตกุารณ์ที#
ถือวา่เป็นเหตผุดินดัตามข้อกําหนดสิทธิซึ#งกําหนดไว้แตกต่างกบัเหตผิุดนดัตามที#ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานกังาน ก.ล.ต. (“ข้อกําหนด
สิทธิมาตรฐาน”) โดยข้อกําหนดสทิธิได้ระบเุพิ#มข้อยกเว้นสาํหรับกรณีเกิดเหตผิุดนดัต่างๆ ดงันี �  

(1) กรณีที#ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนดัไม่ชําระเงินใดๆ ข้อกําหนดสิทธิได้ระบเุพิ#มข้อยกเว้นให้ไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัในกรณี ดังนี � “การไม่ชําระเงินดงักลา่วมี
สาเหตจุากความล่าช้า/ขัดข้องของระบบการโอนเงินซึ#งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้ นกู้  รวมถึงความล่าช้าอันเกิดจากเหตุสดุวิสัยซึ#งเป็น
เหตกุารณ์ที#ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น ความล่าช้าของเจ้าหน้าที#ไปรษณีย์   ไปรษณีย์ และ ผู้ออกหุ้นกู้ มีเงินเพียงพอที#จะชําระเงินเมื#อถึง
กําหนดชําระ ทั �งนี � ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ชําระเงินดงักลา่วภายใน 3 (ห้า) วนัทาํการนบัจากวนัถึงกําหนดชําระนั �น” (ตามข้อกําหนดสทิธิ ข้อ ++.+(ก)) 

       (2)  กรณีที#ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิในข้ออื#นๆ นอกจากการผิดนดัไม่ชําระเงิน ข้อกําหนดสิทธิได้ระบเุพิ#มข้อยกเว้นกรณีผู้ออกหุ้นกู้
ไม่สามารถดํารงไว้ซึ#งอตัราส่วนจํานวนรวมของหนี �สนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที#กําหนดในข้อ ,.3 ของข้อกําหนดสิทธิ ให้มีเวลาแก้ไขให้เสร็จสิ �นภายใน
วนัสิ �นสดุงวดบญัชีสาํหรับไตรมาสถดัไป (ตามข้อกําหนดสทิธิ ข้อ ++.+ (ข)) 

(3) กรณีที#ผู้ออกหุ้นกู้ผดินดัชําระหนี � ข้อกําหนดสทิธิได้ระบเุพิ#มข้อยกเว้นให้ไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัในกรณี ดงันี � “(+) เป็นการผิดนดัชําระหนี �ในเจ้าหนี �
การค้าและการผิดนดัชําระหนี �ดังกลา่วยงัไม่มีข้อยตุิ หรือ (2) เป็นการผิดนดัในมลูหนี �ใด ๆ ที#ไม่กระทบต่อการชําระเงินต้นและดอกเบี �ยของหุ้นกู้ตาม
ข้อกําหนดสทิธิ” (ตามข้อกําหนดสทิธิ ข้อ ++.+ (ค)) 

(4) กรณีผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี �ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชําระเงินครั �งเดียวหรือหลายครั �งรวมกันเกินกว่า 
3@@,@@@,@@@ (ห้าร้อยล้าน) บาท ข้อกําหนดสิทธิได้ระบเุพิ#มข้อยกเว้นให้ไม่ถือเป็นเหตผิุดนดัในกรณี ดงันี � “กรณีผู้ออกหุ้นกู้ มีความสามารถชําระหนี �
ดงักลา่วได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที#กําหนดไว้ในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี �ขาดอนัเป็นที#สดุของอนญุาโตตลุาการนั �นและการชําระหนี �ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ” (ตามข้อกําหนดสทิธิ ข้อ ++.+ (ง)) 

(5) กรณีมีการเริ#มดําเนินการเพื#อขอฟื�นฟกูิจการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือเพื#อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที#เกี#ยวข้อง หรือได้มีคําสั#งหรือ
มติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  ข้อกําหนดสิทธิได้ระบุเพิ#มข้อยกเว้นให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัในกรณีเกี#ยวกับการปรับ
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจหรือการควบรวมกิจการ และระบเุพิ#มเรื#องกรณีมีการยึด/อายดัทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามคําพิพากษาหรือคําสั#งโดยชอบ
ด้วยกฎหมายที#จะถือเป็นเหตผิุดนดัจะต้องเป็นการยึดหรืออายดัทรัพย์สินที#มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการชําระหนี �
ตามหุ้นกู้ ด้วย (ตามข้อกําหนดสทิธิ ข้อ ++.+ (จ)) 

               ทั �งนี � โปรดพจิารณาข้อกําหนดสทิธิและเงื#อนไขของข้อกําหนดสทิธิ ตามที#ระบไุว้ในเอกสารแนบ + ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย

ตราสารหนี �  (แบบ 4u-DEBT-II & HNW) และร่างหนงัสอืชี �ชวนการเสนอขายตราสารหนี � 
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ความเสี�ยงทั�วไป 

ความเสี�ยงเกี�ยวกบัผู้ออกหุ้นกู้ 

  B. ปัจจัยความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัผู้ออกหุ้นกู้ ได้แก่ ความเสี#ยงในด้านการตลาดและการขาย ความเสี#ยงด้านคณุภาพบญัชีลกูหนี �เช่าซื �อและการ

ทจุริตของพนักงาน ความเสี#ยงทางด้านการเงิน ความเสี#ยงในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริหาร ความเสี#ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความเสี#ยงเกี#ยวกบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์การดําเนินการของรัฐบาล ความเสี#ยงด้านหลกัประกนัธุรกิจ ความเสี#ยงด้านความต่อเนื#องในการดํารงธุรกิจ 

(Business Continuity Plan) ความเสี#ยงจากทรัพยากรบุคคล ความเสี#ยงจากการยึดสินค้าคืน ความเสี#ยงด้านปฏิบติัการ ความเสี#ยงจากสญัญา

ค่าธรรมเนยีมชื#อการค้าและเครื#องหมายการค้า 

  D. ความเสี�ยงด้านการดาํรงอัตราส่วนทางการเงนิ 

             การดาํเนินงานของบริษัทจําเป็นต้องใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืมทั �งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ตลอดจนนกัลงทนุ  ซึ#งต้องปฏิบตัิตามเงื#อนไข

การดํารงอตัราส่วนทางการเงิน กับสถาบนัการเงิน  และจากภาระหนี �ที#เพิ#มขึ �น ทําให้บริษัทเกิดความเสี#ยงจากการปฏิบตัิตามการดํารงอตัราส่วนทาง

การเงิน (Covenant)  ซึ#งได้มีการกําหนดเงื#อนไขสาํคญัที#บริษัทต้องปฏิบตัิอนัได้แก่  +. อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน S:+ 

(สามต่อหนึ#ง) เท่า  2. อตัราสว่นของลกูหนี �เช่าซื �อทั �งหมดที#มียอดค้างชําระเกินกว่า S เดือนต่อลกูหนี �เช่าซื �อทั �งหมดไม่เกินร้อยละ +@  S. อตัราสว่นลกูหนี �

เช่าซื �อสทุธิต่อหนี �สนิที#มดีอกเบี �ย ไม่น้อยกว่า +.S3:+ (หนึ#งจดุสามห้า) เทา่ R. อตัราสว่นทนุหมนุเวียน ไม่น้อยกว่า +.3@:+ (หนึ#งจดุห้าศนูย์)  ซึ#งอตัราส่วน

ของลกูหนี �เช่าซื �อทั �งหมดที#มียอดค้างชําระเกินกว่า S เดือนต่อลกูหนี �เช่าซื �อทั �งหมด อตัราส่วนลกูหนี �เช่าซื �อสทุธิต่อหนี �สินที#มีดอกเบี �ย และอตัราส่วนทนุ

หมนุเวียน  ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดเงื#อนไขที#ให้ไว้กบัทางสถาบนัการเงิน ทางบริษัทได้ยื#นจดหมายขอผ่อนผนัอตัราส่วนดงักล่าวและได้รับการอนโุลม

ข้อกําหนดจากสถาบนัการเงินเป็นที#เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนัอยู่ในกระบวนการเจรจาขอปรับภาระหนี �สินจากระยะสั �นเป็นระยะยาว และปรับอตัราส่วน

ทางการเงิน (Covenant) ให้เหมาะสมกบัการดาํเนนิธุรกิจในปัจจบุนั   บริษัทฯจึงมคีวามเสี#ยงอาจไม่สามารถดาํรงอตัราสว่นทางการเงินตามข้อกําหนด

และเงื#อนไขกบัสถาบนัการเงินไว้ได้ ซึ#งถ้าสถาบนัการเงินไม่ผ่อนผนัให้และเรียกชําระหนี �คืนอาจเข้าข่ายผิดนดัหุ้นกู้ ได้ (Cross default)  (พิจารณาข้อมลู

เพิ#มเติมจากปัจจยัเสี#ยงในแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชี �ชวน) 

 ทั �งนี �หลกัเกณฑ์ตามที#ระบใุนข้อกําหนดสิทธิฯในการออกหุ้นกู้  จะต้องดํารงอัตราส่วนหนี �สินที#มีภาระดอกเบี �ยต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest  
Bearing Debt to Equity Ratio)  ไม่เกิน S:+ (สามต่อหนึ#ง) เท่า จากงบการเงินปี 234@ ปี 234+ และไตรมาสที# + ปี 2342  อยู่ที# @.{2 +.{R และ +.4u 
ตามลาํดบั จงึมีความเสี#ยงที#บริษัทฯจะไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินตามข้อกําหนดสทิธิและหน้าที#ของผู้ออกหุ้นกู้ของหุ้นกู้ ในแต่ละชดุไว้ได้   

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ#มทนุออกใหม่ จํานวน  +S+.3@ ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ R.{u บาท  เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทฯได้รับชําระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในวนัที# 22 เมษายน 2342 จํานวน 4RS ล้านบาท สง่ผลให้สว่นของผู้
ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินไตรมาส +/2342 เพิ#มขึ �น จาก +,3,R.R+ ล้านบาท เป็น 2,2+,.R+ ล้านบาท ซึ#งทําให้อตัราสว่นหนี �สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น
ตามนิยามของข้อกําหนดสทิธิและหน้าที#ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ปรับตวัลดลง   สําหรับการออกหุ้นกู้ ในครั �งนี �เพื#อชําระคืนหุ้นกู้ที#จะครบกําหนดใน
เดือน ตลุาคม 2342 จํานวน S@@ ล้านบาท และสว่นที#เหลอืจากการเสนอขายหุ้นกู้จะนําไปใช้ในการขยายธุรกิจที#ดําเนินการอยู่ในปัจจบุนั ซึ#งถ้าไมมี่การ
ลงทนุใหม่ๆเพิ#มขึ �นอย่างมีนยัสําคญั จะไม่ทําให้อตัราส่วนหนี �สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเปลี#ยนแปลงสงูขึ �น และยังอยู่ภายใต้เงื#อนไขข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  
นอกจากนี �บริษัทมีมาตรการที#จะรักษาสดัส่วนหนี �สนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและโครงสร้างเงินทนุให้อยู่ในระดบัที#เหมาะสม 
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M.   ความเสี�ยงด้านคุณภาพบญัชีลูกหนี �เช่าซื �อและการทุจริตของพนักงาน 

   บัญชีลกูหนี �เช่าซื �อถือเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ จึงได้มีการบริหารจัดการพอร์ตลกูหนี �โดยแยกเป็นแต่ละผลิตภัณฑ์เพื#อที#จะ

สามารถวิเคราะห์ความเสี#ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุม่ลกูหนี �แบง่ออกเป็น S กลุม่ คอื +.สนิเชื#อเช่าซื �อเครื#องใช้ไฟฟ้า 2.สินเชื#อรถทําเงิน S.สินเชื#อเช่า

ซื �อเครื#องจักร  จากฐานข้อมลู ณ ไตรมาส +/2342 พอร์ตลกูหนี �มีมลูค่าลดลงจากปี 234+  ซึ#งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที#กําหนดไว้  โดยพอร์ตลกูหนี �

สินเชื#อเช่าซื �อเครื#องใช้ไฟฟ้าเท่ากบั R{% สินเชื#อรถทาํเงินมีสดัส่วนเป็นอนัดบัสองเท่ากบั Su% และสดุท้ายคือสนิเชื#อเช่าซื �อเครื#องจกัรเทา่กบั +S%  

   ในการดาํเนินธุรกิจให้บริการสนิเชื#อ บริษัทฯต้องเผชิญกบัความเสี#ยงเกี#ยวกับคณุภาพลกูหนี �ซึ#งมีการผิดนดัชําระหนี �ของลกูหนี �จนกลายเป็น

หนี �เสยี ซึ#งที#ผ่านมาบริษัทฯพยายามคมุอตัราการเกิดหนี �เสยีมาโดยตลอด (ค่าเฉลี#ยในอดีตอยู่ที#ประมาณ +@%)  รวมทั �งปัญหาการทจุริตของพนกังาน

สืบเนื#องจากระบบการจดัเก็บค่าสินค้าแบบเดิม  พนกังานขายของบริษัทจะทําหน้าที#ขายและเก็บเงินค่าสินค้ากับลกูค้าเองโดยตรง และพนกังานจะ

นําส่งเงินค่าสินค้าให้บริษัทเป็นรายสัปดาห์ เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตจากการที#พนักงานไม่นําเงินส่งเข้าบริษัท เฉลี#ยปีละประมาณ 23-S3 ล้าน

บาท  ส่งผลให้เกิดบญัชีปลอมของลกูหนี �เป็นจํานวนมาก จึงทาํให้พอร์ตสนิเชื#อของบริษัทฯมีระดบัหนี �เสยีปรับตวัสงูขึ �นผิดปกติ (ประมาณ +3-2@%) ในปี 

234@ -234+ ทําให้ผลการดาํเนนิงานเกิดการขาดทนุตอ่เนื#องในช่วงที#ผ่านมา  อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการตั �งค่าเผื#อหนี �สงสยัจะสญูในอตัราร้อย

ละ {{  ของจํานวนเงินที#พนกังานทจุริตทั �งหมด โดยบริษัทสามารถตดิตามและจดัเก็บหนี �ในกรณีนี �เฉลี#ยในอตัราร้อยละ +2-+3 

                ทั �งนี � ตั �งแต่ปี พ.ศ.  233u เป็นต้นมา บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที#ดแีละมปีระสทิธิภาพมากยิ#งขึ �น โดยบริษัทได้ดาํเนินการเปลี#ยนแปลง
ระบบการรับชําระเงินค่าสินค้า เพื#ออํานวยความสะดวกให้ลกูค้า และเพื#อป้องกนัการการทจุริตของพนกังาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ �น เช่น ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดัการฐานข้อมลูเพื#อมาอนมุตัิสินเชื#อที#สํานกังานใหญ่แทนที#สาขา รวมถึงจัดเก็บข้อมลูใน Server ของสว่นกลางแทนการ
บนัทึกข้อมลูผ่านกระดาษ และจัดเก็บที#แต่ละสาขา เป็นต้น และมีการเปลี#ยนระบบการชําระเงินโดยให้ลกูค้าชําระเงินค่างวดผ่านช่องทาง Counter 
Service และ Mobile Banking แทนการจ่ายเงินสดกับพนกังานขาย ซึ#งข้อมลูพนกังานกระทําการทจุริตในปี พ.ศ. 233{ จนถึงปี พ.ศ. 234+ มีความ
เสยีหายจํานวน  S{.,, 3@.4, +3.{  และ 3.R ล้านบาท ตามลาํดบั (ในปี พ.ศ. 233u มีความเสยีหายจํานวน 3@.4 ล้านบาท เนื#องจากบริษัทเพิ#งเปลี#ยน
ระบบการจดัเก็บในเดือน ตลุาคม 233u)   
                   การปรับปรุงระบบการปฏิบติังานดงักล่าวทําให้ระดบัหนี �เสียของพอร์ตมีสถานการณ์ดีขึ �น ณ สิ �นไตรมาส +/2342 อยู่ที# +2 % ซึ#งบริษัทฯ 

คาดว่าจะสามารถลดระดบัหนี �เสียได้อย่างต่อเนื#อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯยงัมีความเสี#ยงหากระดับหนี �เสียเพิ#มขึ �นในอนาคตซึ#งอาจกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานได้ (พิจารณาข้อมลูเพิ#มเติมจากปัจจยัเสี#ยงในแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสอืชี �ชวน) 

ความเสี�ยงของตราสาร 

B.  ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk)  

ผู้ ถือหุ้นกู้ มีความเสี#ยงที#อาจจะไม่ได้รับชําระดอกเบี �ยหรือเงินต้น ในกรณีที#ธรุกิจและผลการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไปตามที#คาดหมาย 
หรือทรัพย์สนิของผู้ออกหุ้นกู้  มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี � ดงันั �น ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี �ของผู้ออกหุ้นกู้ จากข้อมลูที#ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี �และร่างหนงัสือชี �ชวน ในการประเมินความเสี#ยงด้าน
เครดิตของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทนุสามารถดกูารจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ที#จัดทําโดยสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื#อถือประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ ถ้าการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือของหุ้นกู้ตํ#า แสดงว่าความเสี#ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สงู ผลตอบแทนที#ผู้ลงทนุได้รับควร
จะสงูด้วยเพื#อชดเชยความเสี#ยงที#สงูของหุ้นกู้ดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดบัความน่าเชื#อถือมิได้เป็นการให้คําแนะนําให้ซื �อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที#เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดบัความ
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น่าเชื#อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี#ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้ นกู้  ผู้ ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้ นกู้ รวมถึงการปรับปรุง
เปลี#ยนแปลงการจัดอนัดบัความน่าเชื#อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สถาบนัจัดอนัดบัความ
น่าเชื#อถือที#เกี#ยวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 
 

D.  ความเสี�ยงด้านราคา (Price Risk)  
ความเสี#ยงที#ผู้ ถือหุ้นกู้อาจขายหุ้นกู้ ได้ตํ#ากว่ามลูค่าที#ตราไว้หรือราคาที#ซื �อมา เมื#อผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องการขายหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

กล่าวคือหากอัตราดอกเบี �ยของตลาดสงูขึ �น ราคาหุ้ นกู้ จะลดลง ทั �งนี �โดยทั#วไปราคาของหุ้นกู้ ที#มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยในตลาดมากกว่า 

 
M.  ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเสี#ยงที#เกิดขึ �นเมื#อผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ในตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาที#ตนเองต้องการ เนื#องจาก
การซื �อขายเปลี#ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั �งนี � ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้นําหุ้นกู้ ไปซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้
สามารถซื �อขายหุ้นกู้ ในตลาดรองได้ที#ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื#นใด ที#มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี � 
นอกจากนี � ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ในตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ เนื#องจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจํากัดการโอนไว้กับสํานักงาน 
ก.ล.ต. ให้จํากดัการโอนหุ้นกู้ เฉพาะภายในกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
 

รายละเอยีดตามที#ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี � (แบบ 4u-DEBT-II&HNW) และร่างหนงัสือชี �ชวน  ส่วนที# S ผู้ออกตรา

สารหนี �  หวัข้อปัจจยัความเสี#ยง 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื#องหมายการค้า  “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื#องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี �ยงัจําหนา่ยสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื#องมือและอปุกรณ์ทางการเกษตร ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมนํ �ามัน
แบบหยอดเหรียญ เครื#องทํานํ �าหวานเกล็ดหิมะ และเป็นตัวแทนจําหน่ายโทรศพัท์เคลื#อนที#ยี#ห้อต่างๆ  เพื#อสนองตอบต่อความต้องการของลกูค้าได้
อย่างครอบคลมุ และหลากหลายทั �งกลุ่มลกูค้าบ้าน และกลุ่มลกูค้าเชิงพาณิชย์  ผ่านร้านค้าปลีก ซึ#งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตวัแทน
จําหน่ายต่างๆ   มากกว่าร้อยละ {@ ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื �อ โดยบริษัทให้เช่าซื �อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด ซึ#งบริษัท  
ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ uu.uu 

วัตถปุระสงค์การใช้เงนิ 

บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการนําเงนิที#ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั �งนี �เพื#อชําระคนืหุ้นกู้ที#จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดอืน ตลุาคม 2342 มลูคา่ S@@ ล้านบาท 
ส่วนที#เหลือจากการเสนอขายหุ้นกู้จะนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการดําเนินงาน และ/หรือ รองรับการขยายธรุกิจของบริษัท  
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง D ปีและตั �งแต่ไตรมาสB ถงึไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที�มีผลการดําเนินงานจริง 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   หน่วย :  ล้านบาท 

ข้อมูล งวด M เดอืน 
สิ �นสุดวนัที� 
MB/M/DEFD 

ปี DEFB   ปี DEFY 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,@22.4u 3,@u2.3R S,3@@.3+ 

หนี �สนิรวม (ล้านบาท) S,RR{.2, S,34{.,, +,u22.{S 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) +,3,R.R+ +,32S.,4 +,3,,.4{ 

รายได้รวม (ล้านบาท) 4@S.S4 2{{{.@2 2,S4S.R+ 

ค่าใช้จา่ยรวม (ล้านบาท) 342.Su 2uS,.Su 2,Su+.33 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) R@.@3 ({@.,4) (u.,4) 
อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ร้อยละ) 4.4R (2.{@)  (@.R+) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) +.S@ +.23 R.,u 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) @.u3 @.uS R.@2 
อตัราระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี#ย (วนั) 4@{.SS R2u.R+ S4{.4u 
อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.+u 2.SR +.22 
อตัราสว่นหนี �สนิเฉพาะที#มภีาระดอกเบี �ยจ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest  
Bearing Debt to Equity Ratio) (เท่า) +/ 

+.4u +.{R @.{2 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย (Interest Coverage Ratio) 2/ (เท่า)  2.+@ @.3R @.S2 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย (Cash Basis) S/ (เท่า) 4.+{ (+2.33) (3.@+) 
อตัราสว่นความสามารถชําระหนี � (Debt Service Coverage Ratio) R/ (เทา่) @.S, @.+2 @.u4 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)3/ (เท่า) +.@, ({.@+) (@.S2) 
อตัราสว่นหนี �สนิสทุธิต่อกําไรก่อนดอกเบี �ยจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสื#อมราคาและคา่ตดั
จําหน่าย 4/  (เท่า) 

4.4u 2S.{2 23.4, 

อตัราสว่นตั�วเงินจ่ายต่อหนี �สนิที#มีภาระดอกเบี �ยจ่าย (เท่า) @.++ @.++ @.@@ 
อตัราสว่นหนี �สนิที#มีภาระดอกเบี �ยที#ครบกําหนดภายใน + ปี ต่อหนี �สินที#มีภาระ
ดอกเบี �ยจ่าย (เทา่) 

@.Ru @.32 @.@, 

อตัราสว่นเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินต่อหนี �สนิรวม (เทา่) @.@4 @.+@ @.@R 
                                                                                                                      
หมายเหตุ  
+/อตัราส่วนหนี �สินเฉพาะที#มีภาระดอกเบี �ยจ่ายตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) คํานวณตามหลกัเกณฑ์ที#ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ ข้อ ,.3 โดย
บริษัทมีหน้าที#ดํารงอตัราส่วน “หนี �สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่เกิน S : + (สามต่อหนึ#ง) เท่า ณ วนัสิ �นสดุรอบปีบญัชี โดย
“หนี �สนิ” หมายถึง หนี �สนิที#มีภาระดอกเบี �ยตามงบการเงินรวมแตไ่ม่รวมถึงหนี �ในทางการค้าปกต ิและ“สว่นของผู้ ถือหุ้น” หมายถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวม 
2/ อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย คาํนวณจาก คาํนวณจากกําไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) /คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
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สว่นที# + สรุปข้อมลูสาํคญัของตราสารหนี � (Fact Sheet)  หน้าที# 9 

 
S/ อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย (Cash Basis)  ตามคูมื่อจดัทําแบบแสดงรายการข้อมลู แบบ 34-+ คํานวณจาก (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน +ดอกเบี �ยจ่ายจาก
การดําเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบี �ยจ่ายจากการดาํเนินงาน จากการลงทนุและการจดัหาเงินทนุ) 
R/ อตัราสว่นความสามารถชําระหนี � คาํนวณจากกําไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสื#อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) / คา่ใช้จ่ายทางการเงิน+ส่วน
ของเงินกู้ยมืระยะยาวที#ครบกําหนดในหนึ#งปี 
3/ อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) คาํนวณจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจ่ายชําระหนี �สิน+รายจ่ายลงทนุ+ซื �อสนิทรัพย์+เงินปันผลจ่าย)  
4/ อตัราสว่นหนี �สนิสทุธิตอ่กําไรก่อนดอกเบี �ยจ่าย ภาษีเงินได้ คา่เสื#อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย คาํนวณจาก หนี �สนิทั �งหมดที#มีภาระดอกเบี �ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
หารด้วย กําไรก่อนหกัดอกเบี �ย ภาษี ค่าเสื#อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) 

 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
1. ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ#มเติมและรับหนงัสือชี �ชวนได้ที# 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกัด 
ที#อยู่ : Z[/D อาคารซีอาร์ซี ชั �น Z, BD ออลซีซั#นสเ์พลส ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร BYMMY  
โทรศพัท์ :  YD FZ[ [BE\ 
โทรสาร :        YD FZ[ [YYF 
Website : www.globlex.co.th 
Email : bond@globlex.co.th 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลสั จาํกดั 
ที#อยู่ :             อาคารสาธรซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น S,u และ++, +,3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร +@+2@ 
โทรศพัท์ :       @2 4{@ R@@R  

โทรสาร :         Y2 4{@ +@+R  

Website :       www.asiaplus.co.th 
Email :    capitalmarket@asiaplus.co.th 

             บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
             ที#อยู่ :             +S2 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ + ชั �น S ทาวเวอร์ S ชั �น 2@ ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ +@SS@ 
             โทรศพัท์ :       @2 2@3 ,@{R และ @2 2@3 ,@{4 
             โทรสาร :         @2 42, S,{, 
             Website :       http://www.cgsec.co.th 
             Email :           duangruthai.wi@countrygroup.co.th 
2. หากผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สามารถตดิต่อได้ที# 
            บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)        

ที#อยู่ :              เลขที# ,2 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั �น +, ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร +@3@@ 
โทรศพัท์ :         @2 S32 R,,, 
Website :         www.singerthai.co.th 

 

ประวัติการผิดนัดชาํระหนี � 

� ไม่มี                     � มี   ถ้ามี โปรดอธิบาย  .............................................................................................................................. 
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ส่วนที! 2  
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

              บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ จําหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้เครื�องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จกัรเย็บ
ผ้า เครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี 2ยงัจําหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้ แช่ เครื�องมือและอปุกรณ์ทางการเกษตร ตู้
เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมนํ 2ามนัแบบหยอดเหรียญ และเครื�องทํานํ 2าหวานเกล็ดหิมะ เพื�อสนองตอบต่อความ
ต้องการของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุ และหลากหลายทั 2งกลุ่มลกูค้าบ้าน และกลุ่มลกูค้าเชิงพาณิชย์    

การขายแบบเช่าซื 2อโดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร์มากกว่า 10,000 คน กระจายตามสาขามากกว่า 190 สาขาทั�วประเทศไทย ซึ�ง
ถือวา่บริษัทมีเครือขา่ยการกระจายสนิค้า จกัรเย็บผ้า เครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเชิงพาณิชย์ที�ครอบคลมุไปทั�วทกุภาคใน
ประเทศไทย 

สาํหรับสนิค้าซิงเกอร์สามารถแบง่แยกเป็น 2 กลุม่ผลติภณัฑ์ดงันี 2 :- 

ผลิตภณัฑ์เครื!องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่:- 

•    ผลติภณัฑ์จกัรเย็บผ้า เช่น จกัรเย็บผ้า เข็มจกัร นํ 2ามนัหลอ่ลื�นอเนกประสงค์ชนิดหยอด และแบบสเปรย์พ่น กรรไกร 
เป็นต้น 

•    ผลิตภณัฑ์กลุ่มเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้ เย็น เครื�องซกัผ้า เตาแก๊ส เครื�องปรับอากาศ เป็นต้น 

•    ผลติภณัฑ์กลุม่ภาพ และเสยีง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) กลอ่งรับสญัญาณดิจิตอล และโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น 

ผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ ได้แก่:- 

•   กลุม่ตู้แช่ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื�องดื�ม ตู้แช่เบียร์ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่เบเกอรี�และเครื�องทํานํ 2าหวานเกลด็หิมะ  

•   กลุม่สนิค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมนํ 2ามนัแบบหยอดเหรียญ ตู้ นํ 2าดื�มหยอดเหรียญ 
เป็นต้น 

•    สนิค้าเครื�องมือทางการเกษตร เช่น เครื�องสบูนํ 2า เครื�องพน่ยาสะพายหลงั และเครื�องสข้ีาว 

เมื�อวันที� 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้ น โดยผู้ ถือหุ้ นใหญ่รายเดิม คือ SINGER 

(Thailand) B.V. ที�ถือหุ้น 40% ได้ขายหุ้นที�ถืออยูอ่อกไปทั 2งหมด และมีบริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) ได้เป็น  ผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหม่
โดย มีสดัสว่นการถือหุ้น 24.99% ในปี 2559 บริษัทได้นําโทรศพัท์เคลื�อนที� เข้ามาจําหนา่ยในช่องทางการจําหนา่ยของบริษัท ทั 2งใน
รูปแบบการขายผา่นหน้าร้านซิงเกอร์ และการขายผ่านเครือข่ายร้านซิงเกอร์ทั�วประเทศในรูปแบบ Direct Sales ซึ�งบริษัทได้มีการ
ปรับเปลี�ยนวิธีการขาย การกระจายสนิค้า และการเก็บเงินใหม่ให้สอดคล้องและรองรับการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ที�แตกต่าง
จากการขายเครื�องใช้ไฟฟ้าที�เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 

นอกจากนี 2บริษัท ยงัได้รับประโยชน์จากธุรกิจบริหารหนี 2ของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) ใน
การบริหารลกูหนี 2เช่าซื 2อ และตามเก็บหนี 2ค้างชําระของบริษัทอีกด้วย 

การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างในครั 2งนี 2 เป็นจดุเปลี�ยนที�สาํคญัอีกจดุหนึ�งของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการผนึกกําลงักบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหม ่นําจดุแข็งของทั 2ง 2 ฝ่ายมารวมกนัเพื�อขยายฐานธุรกิจเพื�อรองรับการเติบโตในอนาคต  

 ดงันั 2นการจัดจําหน่ายสินค้าของบริษัทนบัตั 2งแต่ช่วงครึ�งปีหลงัปี 2558 เป็นต้นมา ได้เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมที�จัด
จําหนา่ยภายใต้ผลติภณัฑ์ภายใต้เครื�องหมายการค้า "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงินผอ่น แบง่กลุม่สนิค้าออกเป็น 2 กลุม่
หลกั คือ ผลิตภณัฑ์เครื�องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ และที�เพิ�มเติมเข้ามาคือผลิตภณัฑ์ภายใต้เครื�องหมาย
การค้าอื�นๆ เช่น โทรศพัท์เคลื�อนที� Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทั 2งอปุกรณ์เสริมตา่งๆ  
 บริษัทให้เช่าซื 2อผา่นทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ซึ�ง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 การขายของ
บริษัท เป็นรูปแบบการขายตรงผ่านเครือข่ายร้าน/สาขา  พนักงานขายของบริษัท และผ่านผู้ แทนจําหน่ายซึ�งกระจายอยู่ทั�ว
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ประเทศ สินค้าสว่นใหญ่ที�บริษัทซิงเกอร์จําหน่าย บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยการสั�งให้
ผู้ผลติภายในประเทศผลติให้เกือบทั 2งหมด 

 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทเป็นดงันี 2 

 
 
 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดปี 2560-2561 และไตรมาส 1 ปี 2562 

ผลการดาํเนินงานปีการเงนิ  2561 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 80.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนที�มีขาดทนุสทุธิเท่ากบั 9.8 ล้าน
บาท สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายหนี 2สญูและหนี 2สงสยัจะสญูและต้นทนุทางการเงินที�สงูขึ 2น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้เติบโต
ขึ 2น โดยรายได้ทั 2งหมดของบริษัทฯเพิ�มขึ 2นจากปี 2560 ที� 2,363.4 ล้านบาท เป็น 2,888.0 ล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ�มขึ 2นเท่ากับ 
22.2% มาจากรายได้จากการขายสินค้าหลกัเพิ�มขึ 2น 36.4% รายได้จากดอกเบี 2ยรับจากบญัชีเช่าซื 2อเพิ�มขึ 2น 5% และรายได้อื�นๆ
เพิ�มขึ 2น 81.4%  ในขณะที�รายได้จากการให้บริการลดลง 52.0% สาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการรับฝากขายที�ลดลงถึง 86.6% จาก
การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างและระบบการขายของพนกังานขายที�ใช้ระบบ Application ในการยืนยนัตวัตนลกูค้า ถึงแม้บริษัทจะมี
รายได้จากการรับฝากขายลดลงจากการเปลี�ยนแปลงระบบการขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื�อมั�นเป็นอย่างยิ�งว่า ระบบการขายที�
รัดกมุขึ 2นนี 2จะช่วยสง่เสริมกระบวนการควบคมุคณุภาพลกูหนี 2 โดยสําหรับสินค้าที�มีราคาสงูจะใช้ระบบการอนมุตัิเครดิตจากศนูย์
อนมุตัิสินเชื�อสว่นกลางและการจดัเก็บเงินค่าผ่อนชําระสินค้าผ่านช่องทางบริการรับชําระต่างๆ อีกทั 2งขยายช่องทางการรับชําระ
ผ่านพนกังานขายตั 2งแต่เดือนมีนาคม 2561 โดยพนกังานขายจะรับชําระค่าผ่อนชําระจากลกูค้า และรายงานพร้อมนําสง่เงินผ่าน
ระบบ MOBILE BANKING ของสถาบนัการเงินตา่งๆ ซึ�งเพิ�มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลกูค้า และเพิ�มประสิทธิภาพในการ
บริหารลกูหนี 2ของบริษัทฯ  
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 สําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ในปี 2561 มีการนําสินค้ารุ่นใหม่ๆเข้าสูต่ลาดและได้รับความนิยมมาก เช่น Smart TV, Stereo และ
เครื�องซกัผ้า 2 ถงัรุ่นใหม่ เป็นต้น สําหรับรายได้ดอกเบี 2ยรับจากบญัชีเช่าซื 2อและเงินให้กู้ยืมในปี 2561 เพิ�มขึ 2น 12.0 ล้านบาท จาก 
635.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 647.4 ล้านบาท ในปี 2561 โดยเติบโตจากการขยายธุรกิจสินเชื�อจํานําทะเบียนรถและสินเชื�อเช่าซื 2อ
เครื�องจกัร  
 ณ สิ 2นเดือนธันวาคม ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าสํารองสินค้าคงเหลือเท่ากับ 45.0 ล้านบาท เพิ�มขึ 2นจากค่าสํารอง ณ สิ 2นเดือน
ธนัวาคม ปี 2560  ซึ�งเทา่กบั 33.1 ล้านบาท เพิ�มขึ 2นเป็นจํานวน 11.9 ล้านบาท เนื�องจากมีจํานวนสนิค้าที�ยดึคืนสงูกวา่ อยา่งไรก็ตาม
บริษัทฯ มีนโยบายที�จะดําเนินการขายสนิค้าที�มีเคลื�อนไหวช้าออก เพื�อลดสาํรองสนิค้าเสื�อมมลูคา่ 
 ณ สิ 2นเดือนธันวาคม ปี 2561 บริษัทฯมีหนี 2สญูและหนี 2สงสยัจะสญู 446.2 ล้านบาท เพิ�มขึ 2น 74.0 ล้านบาท จากปี 2560 ที� 
372.2 ล้านบาท เนื�องจากลกูหนี 2บญัชีเก่าที�ยงัคงไม่มีความสามารถในการชําระงวดที�ค้างเดิม อย่างไรก็ตาม ค่าสํารองค่าเผื�อหนี 2
สงสยัจะสญูลดลง 99.6 ล้านบาท จาก 274.6 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 175.0 ล้านบาท  

รายได้จากการขาย 

 ในปี 2561 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯมีมูลค่าเท่ากับ 1,876 ล้านบาท (เพิ�มขึ 2น 501 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 2น
เทา่กบัร้อยละ 36.4% เมื�อเทียบกบัปีก่อน)  ทั 2งนี 2เมื�อเทียบกบัปี 2560 จะพบวา่ยอดขายเพิ�มขึ 2นทั 2งการขายสนิค้ากลุม่เครื�องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านและสนิค้าเชิงพาณิชย์เกือบทกุชนิดสนิค้า ขณะที�การขายตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือและจกัรเย็บผ้ามีการขายลดลง  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 โดยภาพรวมปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิทั 2งสิ 2น 80.8 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัยอดขาดทนุสทุธิ 9.8 ล้านบาท ของปี
ก่อน พบวา่ บริษัทฯ มีกําไรสทุธิลดลงเทา่กบั 71.1 ล้านบาท 

 
ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ผลประกอบการไตรมาสที� 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิ 40.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปี
ก่อนที�มีขาดทุนสทุธิเท่ากบั 184.5 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากรายได้ดอกเบี 2ยรับจากสญัญาเช่าซื 2อและเงินให้กู้ ยืมเพิ�มขึ 2น 55.2 

ล้านบาทหรือเพิ�มขึ 2นร้อยละ 40.6%  ในขณะที�คา่ใช้จ่ายหนี 2สญูและหนี 2สงสยัจะสญูที�ลดลง 130.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 64.8% 

เนื�องจากบริษัทยอ่ยมีการปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาสนิเชื�อให้มีความรัดกมุ เพื�อลกูหนี 2ที�มีคณุภาพมากยิ�งขึ 2น 

กาํไรสุทธิ 

 โดยภาพรวมไตรมาสที� 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิเพิ�มขึ 2นเทา่กบั 224.5 ล้านบาท 

แผนการดาํเนินธุรกิจสาํหรับปี 2562 

 บริษัทฯตั 2งเป้าหมายเติบโตในสว่นของธุรกิจสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั จากยอดปลอ่ยสินเชื�อในปี 2561 ที� 950 ล้าน
บาท โดยจะเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั�นคงให้กับลกูหนี 2ตามสญัญาเช่าซื 2อและลกูหนี 2เงินให้กู้ยืมที�มีทะเบียนรถเป็นประกนัของ
บริษัทฯ เนื�องจากเป็นสนิเชื�อที�มีหลกัทรัพย์เป็นรถยนต์ทําให้มีคณุภาพหนี 2ดี ประกอบกบัการเข้ามาควบคมุกํากบัโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะทําให้การแข่งขนัมีความเป็นธรรมและเป็นโอกาสให้บริษัทฯสามารถสร้างประเภทสินเชื�อใหม่ๆเพื�อจบัตลาดกลุ่ม
ใหม่ๆ ได้มากขึ 2น 

 นอกจากธุรกิจสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกันแล้ว ธุรกิจเดิมของซิงเกอร์คือธุรกิจเช่าซื 2อเครื�องใช้ไฟฟ้า ก็มีการกํากับ
ควบคมุคณุภาพ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื�อควบคมุในขั 2นตอนการขายที�มีประสิทธิภาพมากขึ 2น และช่องทาง
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การเก็บเงินที�เพิ�มเติมให้พนกังานขายได้เข้าไปให้บริการและติดต่อรับชําระเงินได้ โดยบริษัทฯยงัสามารถเน้นการปลอ่ยสินเชื�อใน
กลุม่สนิค้าที�มีผลกําไร (มาร์จิ 2น) สงู และมีความเสี�ยงตํ�า นอกจากนั 2นยงัคงเน้นการขยายซิงเกอร์แฟรนไชส์อย่างต่อเนื�องเพื�อขยาย
พื 2นที�ครอบคลมุการขายให้เข้าถึงลกูค้ามากที�สดุ 

 
สรุปปัจจัยความเสี!ยงของบริษัท 

การลงทนุในตราสารหนี 2ของบริษัทฯ ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสี�ยงอนัอาจจะเกิดขึ 2นกบับริษัทฯ ซึ�งหากเกิดขึ 2น
อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และ/หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที�จะทําให้ไม่เป็นไปตามที�ควรจะเป็นใน
สถานการณ์ปกติ โดยปัจจยัความเสี�ยงหลกัที�เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ มีดงันี 2 

1. ความเสี!ยงในด้านการตลาดและการขาย 

 สนิค้าเครื�องใช้ไฟฟ้า เนื�องจากมีการแข่งขนัในธุรกิจที�มีแนวโน้มสงูขึ 2นจากการเปิดการค้าเสรี (AEC) สง่ผลให้ข้อจํากดั
เรื�องภาษีนําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศลดลงอยา่งมาก ทําให้ผู้ประกอบการจากตา่งประเทศเข้าสูก่ารตลาดเครื�องใช้ไฟฟ้าง่ายขึ 2น
ประกอบกบัช่องทางการขายขยายมากขึ 2น มีรูปแบบการขายสินค้าแบบออนไลน์ ปัจจยัดงักล่าวจึงสง่ผลให้เกิดการแข่งขนัใน
ธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื�องใช้ไฟฟ้าสงูขึ 2น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ 2นโดยผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ ซึ�ง
อาจมีผลกระทบกับยอดขายของบริษัท ดงันั 2นบริษัทจึงได้พฒันาช่องทางการขายเป็นแบบ Farmer Model และ Franchise 
เพื�อให้ตวัแทนฝ่ายขายสามารถรักษาสมัพนัธภาพกบัลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื�องและขยายฐานลกูค้าได้มากขึ 2น 

ธุรกิจสินเชื!อรถทาํเงนิ คือธุรกิจสนิเชื�อทะเบียนรถ ซึ�งมีการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงและมีแนวโน้มจะมีผู้ให้บริการในตลาด
เพิ�มมากขึ 2น เนื�องจากเป็นธุรกิจที�ให้ผลตอบแทนสงู ขึ 2นอยูก่บัวา่ผู้ให้บริการรายใดจะมีกลยทุธ์ในการดงึดดูลกูค้ามากกวา่กนั  เช่น
อตัราดอกเบี 2ย ระยะเวลาการผอ่นชําระ  และบริการที�รวดเร็ว  เป็นต้น  แตด้่วยนโยบายของบริษัทในธุรกิจรถทําเงิน คือ การเป็นที�
หนึ�งในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที�ต้องการบริการสนิเชื�อที�ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอยา่งแท้จริง จึงได้มีการกําหนด
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และกําหนดกลยทุธ์ในการแขง่ขนั เพื�อตอบสนองความต้องการลกูค้าโดยเน้นเรื�องความรวดเร็ว และบริการ
จึงทําให้บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าได้กว้างขึ 2น ประกอบกบัมีระบบการทํางานและทีมงานที�มีความเชี�ยวชาญในธุรกิจโดยตรง  

ธุรกิจเช่าซื Lอเครื!องจักร (Captive Finance) คือบริการสินเชื�อเช่าซื 2อเครื�องจกัรแก่ลกูค้าผู้ซื 2อเครื�องจกัรกบัผู้ผลิตและผู้
นําเข้า (Dealer) โดยบริษัทได้สร้างทีมงานขายที�มีประสบการณ์และความชํานาญในธุรกิจนี 2เพื�อดแูลกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย และ
กระบวนการขายตั 2งแต่ต้นจนจบ และสร้างพนัธมิตรทางการค้ากับผู้ นําเข้าเครื�องจักร โดยมีการลงนามในบนัทึกข้อตกลงซึ�งมี
เงื�อนไขหลกัในการรับซื 2อเครื�องจกัรคืน  

 

2. ความเสี!ยงด้านคุณภาพบัญชีลูกหนี Lเช่าซื Lอและการทุจริตของพนักงาน 

 บญัชีลกูหนี 2เช่าซื 2อถือเป็นหวัใจสําคญัของการดําเนินธุรกิจ จึงได้มีการบริหารจัดการพอร์ตลกูหนี 2โดยแยกเป็นแต่ละ
ผลิตภณัฑ์เพื�อที�จะสามารถวิเคราะห์ความเสี�ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มลกูหนี 2แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1.สินเชื�อเช่าซื 2อ
เครื�องใช้ไฟฟ้า 2.สนิเชื�อรถทําเงิน 3.สนิเชื�อเช่าซื 2อเครื�องจกัร  จากฐานข้อมลู ณ ไตรมาส 1/2562 พอร์ตลกูหนี 2มีมลูคา่ลดลงจากปี 
2561  ซึ�งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้  โดยพอร์ตลกูหนี 2สินเชื�อเช่าซื 2อเครื�องใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 48% สินเชื�อรถทําเงินมี
สดัสว่นเป็นอนัดบัสองเทา่กบั 39% และสดุท้ายคือสนิเชื�อเช่าซื 2อเครื�องจกัรเทา่กบั 13%  

 ในการดําเนินธุรกิจให้บริการสนิเชื�อ บริษัทฯต้องเผชิญกบัความเสี�ยงเกี�ยวกบัคณุภาพลกูหนี 2ซึ�งมกีารผิดนดัชําระหนี 2ของ
ลกูหนี 2จนกลายเป็นหนี 2เสยี ซึ�งที�ผา่นมาบริษัทฯพยายามคมุอตัราการเกิดหนี 2เสยีมาโดยตลอด (คา่เฉลี�ยในอดีตอยูที่�ประมาณ 10%)  

รวมทั 2งปัญหาการทจุริตของพนกังาน สืบเนื�องจากระบบการจดัเก็บค่าสินค้าแบบเดิม  พนกังานขายของบริษัทจะทําหน้าที�ขาย
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และเก็บเงินคา่สนิค้ากบัลกูค้าเองโดยตรง และพนกังานจะนําสง่เงินค่าสินค้าให้บริษัทเป็นรายสปัดาห์ เป็นเหตใุห้เกิดการทจุริต
จากการที�พนกังานไม่นําเงินสง่เข้าบริษัท เฉลี�ยปีละประมาณ z{-|{ ล้านบาท  สง่ผลให้เกิดบญัชีปลอมของลกูหนี 2เป็นจํานวน
มาก จึงทําให้พอร์ตสินเชื�อของบริษัทฯมีระดบัหนี 2เสียปรับตวัสงูขึ 2นผิดปกติ (ประมาณ 15-20%) ในปี 2560 -2561 ทําให้ผลการ
ดําเนินงานเกิดการขาดทนุต่อเนื�องในช่วงที�ผ่านมา  อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการตั 2งค่าเผื�อหนี 2สงสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 
}}  ของจํานวนเงินที�พนกังานทจุริตทั 2งหมด โดยบริษัทสามารถติดตามและจดัเก็บหนี 2ในกรณีนี 2เฉลี�ยในอตัราร้อยละ ~z-~{ 

                ทั 2งนี 2 ตั 2งแตปี่ พ.ศ.  z{{� เป็นต้นมา บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ 2น โดยบริษัทได้
ดําเนินการเปลี�ยนแปลงระบบการรับชําระเงินค่าสินค้า เพื�ออํานวยความสะดวกให้ลกูค้า และเพื�อป้องกันการการทุจริตของ
พนกังาน โดยเปลี�ยนจากการให้พนกังานขายเก็บเงินค่าสินค้ากับลกูค้าเองโดยตรง เป็นวิธีการสง่ใบแจ้งหนี 2ให้กบัลกูค้าทกุราย 
และลกูค้าสามารถชําระค่าสินค้าผ่านช่องทางการรับชําระของธนาคารต่างๆ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  และหากลกูค้ามีความ
ประสงค์ที�จะให้พนกังานขายไปเก็บเงินกบัลกูค้าเอง บริษัทก็ได้ดําเนินการจดัทําแอปพลเิคชั�นสาํหรับให้พนกังานเป็นผู้ รับชําระคา่
สินค้า เมื�อลกูค้าชําระค่าสินค้า พนกังานต้องสง่ข้อความ (SMS) ให้ลกูค้าผ่านแอปดงักลา่ว เพื�อเป็นหลกัฐานว่าได้รับชําระค่า
สินค้าเรียบร้อยแล้ว และข้อความดงักลา่วจะถกูส่งเข้าระบบส่วนกลางของบริษัทด้วย โดยพนกังานผู้ รับชําระมีหน้าที�สง่เงินค่า
สนิค้าให้บริษัทในทกุสิ 2นวนั หากพนกังานไมนํ่าสง่ ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ตรวจสอบจากสว่นกลางแจ้งพนกังานให้นําสง่ภายในวนั
นั 2นๆ   ซึ�งข้อมลูพนกังานกระทําการทจุริตในปี พ.ศ. z{{}- จนถึงปี พ.ศ. z{�~ มีความเสียหายจํานวน  |}.�, {�.�, ~{.}  และ 
{.� ล้านบาท ตามลาํดบั (ในปี พ.ศ. z{{� มีความเสยีหายจํานวน {�.� ล้านบาท เนื�องจากบริษัทเพิ�งเปลี�ยนระบบการจดัเก็บใน
เดือน ตุลาคม z{{�)  จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการกํากับดูแลและการควบคุมระบบภายในที�ดีขึ 2นอย่างยิ�ง เป็นเหตุให้จํานวน
คา่เสยีหายจากกรณีพนกังานทจุริตลดลงอย่างมีนยัสําคญั และบริษัทยงัมีนโยบายควบคมุค่าเสียหายกรณีพนกังานกระทําการ
ทจุริตไมใ่ห้เกิน อตัราร้อยละ �.~ ของยอดขาย โดยบริษัทมีกระบวนการในการดําเนินคดีกบัพนกังานที�ทจุริตทั 2งทางแพ่งและทาง
อาญา และเมื�อศาลมีคําพิพากษาแล้ว บริษัทยังติดตามหนี 2กรณีนี 2อย่างใกล้ชิด ด้วยการติดตามบงัคับคดี จนครบถ้วนตาม
กระบวนการ  

                   การปรับปรุงระบบการปฎิบตัิงานดงักลา่วทําให้ระดบัหนี 2เสยีของพอร์ตมสีถานการณ์ดขีึ 2น ณ สิ 2นไตรมาส 1/2562 อยู่
ที� 12 % ซึ�งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดระดบัหนี 2เสียได้อย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯยงัมีความเสี�ยงหากระดบัหนี 2เสีย
เพิ�มขึ 2นในอนาคตซึ�งอาจกระทบตอ่ผลการดําเนินงานได้ ดงันั 2น บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการตา่งๆ เพื�อลดความเสี�ยง ดงันี 2 

 

1) การลดความเสี!ยงด้านคุณภาพสินเชื!อของพอร์ต 

•   กําหนดมาตรการการกํากับดูแลบัญชีลกูหนี 2อย่างเข้มงวดตั 2งแต่ขั 2นตอนของการพิจารณาความน่าเชื�อถือ (Credit 
Scoring) การติดตาม การประเมินผล ตลอดจนการฟ้องร้อง การดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนดัชําระหนี 2 

•   ในสินเชื�อเช่าซื 2อเครื�องใช้ไฟฟ้าฯ มีการปรับระบบการขายโดยใช้รูปแบบ Farmer Model โดยให้พนกังานขายมีสว่น
ร่วมในการรับผิดชอบการผิดนดัชําระหนี 2ของลกูหนี 2ในพอร์ตของตน โดยพนกังานขายจะได้รับสว่นแบ่งจากค่างวดทกุ
งวด แตจ่ะถกูหกัคา่คอมมิชชั�นหากลกูหนี 2ในพอร์ตไมชํ่าระคา่งวด  

•   ในสนิเชื�อรถทําเงิน จะให้วงเงินสนิเชื�อที� 60% ของมลูคา่รถ (ประเมินจากข้อมลูราคารถยนต์ใช้แล้ว) ซึ�งหากเกิดการ
ผิดนดัชําระหนี 2 บริษัทฯประเมินว่าราคาขายของรถจะยงัครอบคลมุความเสียหายที�เกิดขึ 2น หรือช่วยบรรเทาความ
เสยีหายให้เหลอืน้อยที�สดุ  

•   ในสนิเชื�อเช่าซื 2อเครื�องจกัรใหม่ บริษัทฯทําข้อตกลงร่วมกนัระหว่างผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ (Dealer) หากเกิดการผิด
นดัชําระหนี 2ของลกูค้า  ทาง Dealer จะต้องรับซื 2อเครื�องจกัรคืน หรือรับผิดชอบแทนผู้ เช่าซื 2อ ซึ�งช่วยลดความเสี�ยงด้าน
สภาพคลอ่งของสนิค้าที�ยดึมาได้  
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•   บริษัทได้จดัตั 2งหน่วยงานที�มีความชํานาญเฉพาะทางในการบริหารบญัชีที�มีการค้างชําระ มีหน้าที�รับผิดชอบในการ
ดําเนินการบริหารหนี 2ที�มีปัญหา ซึ�งจะพิจารณาเลือกวิธีที�ดีที�สดุในการรับชําระหนี 2 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อปรับปรุง
คณุภาพสนิทรัพย์ เพื�อลดความสญูเสยีให้น้อยที�สดุ 

•   บริษัทมีหน่วยงานที�มีหน้าที�รับผิดชอบในการดําเนินการขายสินเชื�อด้อยคุณภาพตามแนวทางที�ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 
 

2) การแก้ปัญหาทุจริตของพนักงาน 

• มีการเปลี�ยนระบบการปฏิบตัิงานใหมท่ั 2งหมดโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยมากขึ 2น เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การจดัการฐานข้อมลูเพื�อมาอนมุตัิสนิเชื�อที�สาํนกังานใหญ่แทนที�สาขา รวมถึงจดัเก็บข้อมลูใน Server ของสว่นกลาง
แทนการบนัทกึข้อมลูผา่นกระดาษ และจดัเก็บที�แตล่ะสาขา เป็นต้น  

•  มีการเปลี�ยนระบบการชําระเงินโดยให้ลกูค้าชําระเงินค่างวดผ่านช่องทาง Counter Service และ Mobile Banking  
แทนการจ่ายเงินสดกบัพนกังานขาย 

•  ในด้านการกํากบัดแูล บริษัทยงัคงเน้นให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทจุริต (Zero Tolerance) ที�เริ�ม
นํามาใช้ตั 2งแตปี่ 2553 อยูอ่ยา่งตอ่เนื�อง 

        ในปี 2561 บริษัทมีมูลค่าความเสียหายจากการกระทําทุจริตที�พบลดลงอย่างมีนยัสําคัญเนื�องมาจากมาตรการการ
ตรวจสอบอยา่งเข้มข้น   และในปี 2562 บริษัทจะประเมินในเรื�องของการประกนัภยัจากการทจุริตภายในองค์กร ว่าการกระทํา
ทจุริตที�ลดลงเกิดจากการควบคมุของบริษัท เมื�อนําไปเปรียบเทียบกบัการทําประกนัเพื�อนําเสนอกบัผู้บริหารตอ่ไป  

 

3. ความเสี!ยงทางด้านการเงนิ 

บริษัทมีความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติและมีนโยบายการจดัการความเสี�ยงทางด้านการเงินดงันี 2 
 

           3.1 ความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงอัตราดอกเบี Lย  
            บริษัทมีนโยบายการกู้ยืมจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทนุสถาบนั  ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัรา
ดอกเบี 2ยตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทนุ   ดงันั 2น บริษัทจะไมเ่จาะจงกู้ เงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดสถาบนัหนึ�ง
เทา่นั 2น เพื�อกระจายความเสี�ยงและต้นทนุของแหลง่เงินกู้  ทั 2งนี 2เงินทนุสว่นใหญ่มาจากการเสนอขายหุ้นกู้ซึ�งมีอตัราดอกเบี 2ยคงที� 
โดย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินรวมทั 2งสิ 2น  512.57 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.86 ของหนี 2สิน
รวม) ในขณะที�มีหุ้นกู้ ที�ยงัไม่ไถ่ถอนรวมทั 2งสิ 2น 2,150 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.35 ของหนี 2สินรวม)  นอกจากนี 2 บริษัทมีรายได้
จากดอกเบี 2ยรับของสนิเชื�อเช่าซื 2อ ซึ�งมีการเติบโตขึ 2นทกุปีตามยอดการปลอ่ยสนิเชื�อ ทําให้มีกําไรจากสว่นตา่งของอตัราดอกเบี 2ยที�
เพิ�มขึ 2นด้วย  
 
             3.2 ความเสี!ยงด้านการดาํรงอัตราส่วนทางการเงนิ 

 การดําเนินงานของบริษัทจําเป็นต้องใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมทั 2งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ตลอดจนนกัลงทนุ  ซึ�ง
ต้องปฎิบตัิตามเงื�อนไขการดํารงอตัราสว่นทางการเงิน กบัสถาบนัการเงิน  และจากภาระหนี 2ที�เพิ�มขึ 2น ทําให้บริษัทเกิดความเสี�ยง
จากการปฎิบตัิตามการดํารงอตัราสว่นทางการเงิน (Covenant)  ซึ�งได้มีการกําหนดเงื�อนไขสาํคญัที�บริษัทต้องปฏิบตั ิดงันี 2  
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เงื!อนไขทางการเงนิ 

อัตราส่วนที!
ต้องดาํรงตาม
เงื!อนไขกับ

สถาบันการเงนิ 

อัตาราส่วน  
ณ 31 ธันวาคม 

2560 

อัตาราส่วน  
ณ 31 ธันวาคม 

2561 

อัตาราส่วน  
ณ วันที! 31 

มีนาคม 2562 

อตัราส่วนหนี 2สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3:1 เทา่ 1.22 2.34 2.19  

อตัราส่วนของลกูหนี 2เช่าซื 2อทั 2งหมดที�มียอดค้าง
ชําระเกินกว่า 3 เดือนตอ่ลกูหนี 2เช่าซื 2อทั 2งหมด 

ไม่เกินร้อยละ 10 11.66 10.48 12.12 

อตัราส่วนลกูหนี 2เช่าซื 2อสทุธิตอ่หนี 2สินที�มีดอกเบี 2ย  
 ไม่น้อยกว่า
1.35:1 เทา่ 

1.65 1.27 1.29 

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน 
ไม่น้อยกวา่
1.50:1 เทา่ 

4.78 1.25 1.30 

           
 ซึ�งอตัราสว่นของลกูหนี 2เช่าซื 2อทั 2งหมดที�มียอดค้างชําระเกินกวา่ 3 เดือนตอ่ลกูหนี 2เช่าซื 2อทั 2งหมด อตัราสว่นลกูหนี 2เช่าซื 2อ
สทุธิตอ่หนี 2สนิที�มีดอกเบี 2ย และอตัราสว่นทนุหมนุเวียน  ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดเงื�อนไขที�ให้ไว้กบัทางสถาบนัการเงิน ทางบริษัท
ได้ยื�นจดหมายขอผอ่นผนัอตัราสว่นดงักลา่วและได้รับการอนโุลมข้อกําหนดจากสถาบนัการเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ปัจจบุนัอยูใ่น
กระบวนการเจรจาขอปรับภาระหนี 2สินจากระยะสั 2นเป็นระยะยาว และปรับอตัราส่วนทางการเงิน (Covenant) ให้เหมาะสมกับ
การดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั   บริษัทฯจึงมีความเสี�ยงอาจไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินตามข้อกําหนดและเงื�อนไขกับ
สถาบนัการเงินไว้ได้ ซึ�งถ้าสถาบนัการเงินไมผ่อ่นผนัให้และเรียกชําระหนี 2คืนอาจเข้าขา่ยผิดนดัหุ้นกู้ ได้ (Cross default)   

  ทั 2งนี 2หลกัเกณฑ์ตามที�ระบใุนข้อกําหนดสิทธิฯในการออกหุ้นกู้  จะต้องดํารงอตัราส่วนหนี 2สินที�มีภาระดอกเบี 2ยต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้น (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio)  ไมเ่กิน 3:1 (สามตอ่หนึ�ง  (เท่า   จากงบการเงินปี 2560 ปี 2561 และไตร
มาสที� 1 ปี 2562  อยู่ที� 0.82 1.84 และ 1.69 ตามลําดบั จึงมีความเสี�ยงที�บริษัทฯจะไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินตาม
ข้อกําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ของหุ้นกู้ ในแตล่ะชดุไว้ได้   

 อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุออกใหม ่จํานวน  131.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.89 บาท  เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  )Right Offering) บริษัทฯได้รับชําระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในวนัที� 22 เมษายน 
2562 จํานวน 643 ล้านบาท สง่ผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินไตรมาส 1/2562 เพิ�มขึ 2น จาก 1,574.41 ล้านบาท 
เป็น 2,217.41 ล้านบาท  ซึ�งทําใหอตัราสว่นหนี 2สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นตามนิยามของข้อกําหนดสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ ถือหุ้นกู้ปรับตวัลดลง สําหรับการออกหุ้นกู้ ในครั 2งนี 2เพื�อชําระคืนหุ้นกู้ ที�จะครบกําหนดในเดือน ตลุาคม 2562 จํานวน 300 
ล้านบาท  และส่วนที�เหลือจากการเสนอขายหุ้นกู้ จะนําไปใช้ในการขยายธุรกิจที�ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนั ซึ�งถ้าไม่มีการลงทุน
ใหม่ๆเพิ�มขึ 2นอย่างมีนัยสําคัญ จะไม่ทําให้อัตราส่วนหนี 2สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเปลี�ยนแปลงสูงขึ 2น และยังอยู่ภายใต้เงื�อนไข
ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  นอกจากนี 2บริษัทมีมาตรการที�จะรักษาสดัสว่นหนี 2สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและโครงสร้างเงินทนุให้อยู่ใน
ระดบัที�เหมาะสม  

 

               3.3 ความเสี!ยงจากอตัราแลกเปลี!ยนเงนิตราต่างประเทศ 

               ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ 2นมีผลกระทบกบัการดําเนินงานของบริษัทในด้านของการนําเข้าสินค้าจาก
ตา่งประเทศ โดยเฉลี�ยมีมลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษัท โดยปัจจบุนับริษัทมีนโยบายในการจดัซื 2อสินค้าจากผู้ผลิต
ในประเทศเป็นหลกั ดงันั 2นจึงมีผลกระทบเล็กน้อยกับต้นทุนของสินค้าที�นําเข้าอนัเพียงบางรายการ อาทิ อุปกรณ์จักรเย็บผ้า 
อยา่งไรก็ตามบริษัทสามารถลดผลกระทบดงักลา่วได้จากการปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทนุ ประกอบกบัการลดอตัราภาษี
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นําเข้าของอปุกรณ์จกัรเย็บผ้าจากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement- FTA) ซึ�ง
โดยสว่นใหญ่มีอตัราภาษีอากรนําเข้าที�ร้อยละ 0 

 
                3.4 ความเสี!ยงทางด้านสินเชื!อ 

       คือ ความเสี�ยงที�ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี 2แก่บริษัทตามเงื�อนไขที�ตกลงไว้เมื�อครบกําหนด  ซึ�ง
เกี�ยวเนื�องกบัลกูหนี 2การค้า ลกูหนี 2ตามสญัญาเช่าซื 2อ ลกูหนี 2เงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ และลกูหนี 2เงินให้กู้ยืมระยะสั 2น ทั 2งนี 2 
ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี�ยงนี 2โดยการกําหนดนโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเชื�อที�เหมาะสม ดงันั 2น บริษัทจึงไมค่าดวา่จะ
ได้รับความเสยีหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี 2 การให้สินเชื�อของบริษัทไม่มีการกระจุกตวัเนื�องจากบริษัทมี
ฐานของลกูค้าจํานวนมากและหลากหลาย ความเสี�ยงสงูสดุทางด้านสินเชื�อแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของลกูหนี 2การค้า ลกูหนี 2
ตามสญัญาเช่าซื 2อ ลกูหนี 2เงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ และลกูหนี 2เงินให้กู้ยืมที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

4. ความเสี!ยงในด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

สินค้าเครื�องใช้ไฟฟ้า สินค้าสว่นใหญ่ที�บริษัทจําหน่ายมาจากการจ้างผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) 

ซึ�งต้องอาศยัผู้ผลิตที�มีประสบการณ์และความชํานาญในการผลิต  และมีการบริหารจดัการเรื�องการขออนญุาตจากสํานกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตสุาหกรรม (สมอ.) โดยบริษัทได้ให้มีการติดต่อกบัผู้ผลิตหลายรายไม่เจาะจงเฉพาะรายใดรายหนึ�งในการ
ดําเนินธุรกิจ เพื�อไมใ่ห้การผลติของบริษัทถกูผกูขาดโดยผู้ผลิตรายใดรายหนึ�งเท่านั 2น อีกทั 2งทําให้เกิดอํานาจต่อรองในการสั�งซื 2อ
สนิค้าเพื�อให้ได้ต้นทนุที�เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ  จึงได้กําหนดกระบวนการ และเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้ผลติ  เพื�อให้มั�นใจว่า
ผู้ผลติมีคณุภาพและมาตรฐาน  รวมถึงพิจารณาในปัจจยัเรื�องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ�งอาจกระทบในเรื�องความทนัสมยั
ของผลิตภณัฑ์ด้วย นอกจากนี 2บริษัทมีการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจว่าหากในกรณีที�มีการเคลื�อนไหว
สินค้าช้าและสินค้านั 2นอาจไม่เป็นที�นิยมในตลาดแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการส่งเสริมการขายเพื�อระบายสินค้าเช่น จดัโปรโมชั�น
พิเศษ 

ผลิตภณัฑ์ทางการเงินอื�นๆ  เช่น สินเชื�อจํานําทะเบียนรถ “รถทําเงิน”, สินเชื�อเช่าซื 2อเครื�องจกัรใหม่ เพื�อให้มั�นใจว่า
ผลติภณัฑ์ หรือบริการทางการเงินที�บริษัทพฒันาขึ 2นนั 2นได้ปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์กการดําเนินการของรัฐบาล และมีการวิเคราะห์
ความเสี�ยงและแผนการจัดการอย่างเหมาะสม จึงกําหนดให้มีขั 2นตอนการขออนุมตัิในเรื�องการออกผลิตภณัฑ์หรือบริการจาก
ผู้บริหารและคณะกรรมการที�เกี�ยวข้องก่อนการขายหรือให้บริการ มีการขอคําปรึกษาจากที�ปรึกษากฎหมายภายนอกเพิ�มเติมเพื�อ
ประกอบการตดัสนิใจของผู้บริหารหากมีประเด็นที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องข้อกฎหมาย เช่น การขอใบอนญุาตการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

          
             ปัจจยัความเสี�ยงอื�น ๆ เพิ�มเติม สามารถศกึษาเพิ�มเติมได้ที� สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี 2 หวัข้อ ปัจจยัความเสี�ยง 
 

คําเตือนที!สําคัญ ผู้ออกหุ้นกู้มีความเสี�ยงด้านบญัชีลกูหนี 2เช่าซื 2อและการทุจริตของพนกังาน ทําให้พอร์ตสินเชื�อของบริษัทมี
ระดบัหนี 2เสยีที�สงู อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้ และความเสี�ยงด้านการดํารงอตัราสว่นทางการเงิน ธุรกิจ
ให้สนิเชื�อจําเป็นต้องใช้เงินทนุค่อนข้างสงู ซึ�งบริษัทฯจดัหาแหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และการออก
หุ้นกู้  ซึ�งการจดัหาเงินด้วยวิธีดงักลา่วก่อให้เกิดความเสี�ยงที�บริษัทฯจะไม่สามารถดํารงอตัราสว่นหนี 2สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นตาม
เงื�อนไขที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ ไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ�ง) เท่าได้ ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจความเสี�ยงดงักลา่วประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุ 
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บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   “หุ้นกู้ของบริษัท 
ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ครั 2งที� 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ” จํานวนที�เสนอขายรวมไม่เกิน 1,500,000 
(หนึ�งล้านห้าแสน) หน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ�งพนัห้าร้อยล้าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 โดย
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ซึ�งในการออกหุ้นกู้ครั 2งนี 2เป็นไปตามมติที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ประจําปี 
2555 เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2555 และมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 25561 เมื�อวนัที� 20 เมษายน พ.ศ. 2561  

 บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั 2งนี 2เพื�อชําระคืนหุ้นกู้ ที�จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือน 
ตลุาคม 2562 มลูคา่ 300 ล้านบาท สว่นที�เหลอืจากการเสนอขายหุ้นกู้จะนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน และ/
หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

 
(ผูล้งทนุควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที� 3 และส่วนที� 4 ก่อนตดัสินใจจองซื%อตราสารหนี%) 
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ส่วนที! 3.1 

การประกอบธุรกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) “บริษัท” เป็นผู้ จําหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้เครื�องหมายการค้า “ซิงเกอร์” 
เช่น จักรเย็บผ้า เครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี ;ยงัจําหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ เครื�องมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตร ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมนํ ;ามนัแบบหยอดเหรียญ เครื�องทํานํ ;าหวานเกล็ดหิมะ และเป็นตวัแทน
จําหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ยี�ห้อต่างๆ  เพื�อสนองตอบต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุ และหลากหลายทั ;งกลุ่ม
ลกูค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์  ผ่านร้านค้าปลีก ซึ�งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจําหน่ายต่างๆ   
มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื ;อ โดยบริษัทให้เช่าซื ;อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด ซึ�ง 
บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

1.1   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปัจจัยสาํคัญ และกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้ นําการขายพร้อมบริการด้านสนิเชื�อและเช่าซื ;อสาํหรับผู้บริโภคในประเทศ 

พันธกิจ พฒันาคณุภาพชีวิตของคนไทยด้วยสนิค้าและการบริการที�ดีมีคณุภาพ ด้วยราคาที�ซื ;อหาได้ 

คุณค่า บริษัทไมไ่ด้มีเป้าหมายเพียงแคมุ่ง่หวงัผลกําไร  แตต้่องเป็นบริษัทที�มีการบริหารจดัการที�ดี และมีคณุค่า
ที�ควรรักษาและใสใ่จ ดงันี ; 

บคุลากร เราเชื�อมั�นในพลงัของบคุลากร ซึ�งเป็นกุญแจของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจบริการของเรา 
ดงันั ;นบุคลากรของซิงเกอร์ประเทศไทยจะต้องมีทั ;งความสขุ และภาคภมูิใจในบริษัท รวมทั ;งมี
โอกาสที�จะก้าวหน้าในหน้าที�การงาน 

ลูกคา้ เรามีเป้าหมาย ที�จะมีลูกค้าใช้บริการของเราตลอดชีวิตด้วยการสร้างฐานลูกค้าที�มีความ
จงรักภกัดี สนิค้าคณุภาพดี ชําระเงินที�ตรงเวลา ติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด และสมํ�าเสมอ 

ผูถื้อหุน้ เราให้ผลตอบแทนที�คุ้มคา่ และคุ้มแก่การลงทนุ 
คู่คา้ เราพฒันาคูค้่าเพื�อเป็นพนัธมิตรให้ก้าวหน้า และเติบโตไปด้วยกนั 
คู่แข่ง เรายอมรับ และให้เกียรต ิสาํหรับความมุง่มั�นในการสร้างมลูคา่ตลาดร่วมกนั 
ชมุชน เราดาํเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม จริยธรรม พร้อมตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่ชมุชน 
การสื�อสาร เราเชื�อมั�นในประสทิธิภาพของการสื�อสารแบบ 2 ทางภายในองค์กร 
ภาวะผูนํ้า เราเชื�อมั�นในประสทิธิผลของภาวะผู้ นํา ไมเ่พียงแตจ่ะเป็นผู้จดัการที�ดีเทา่นั ;น บคุลากรทกุระดบั 

จะต้องมีความมุง่มั�นสูค่วามเป็นผู้ นําที�ดีเลศิ 

 กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

บริษัทได้ปรับกลยทุธ์ และโมเดลธุรกิจใหม่จากเดิมที�มุ่งเน้นไปที�กลุม่ลกูค้าครัวเรือนเป็นหลกั มาเป็นกลุม่ลกูค้าเชิง
พาณิชย์ให้มากขึ ;น โดยจะเน้นการขายสินค้าให้ลกูค้านําไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื�อลดความเสี�ยงจากการพึ�งพาลกูค้า
ครัวเรือนเพียงกลุม่เดียว 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 สว่นที� 3.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  – หน้าที� 2  

 บริษัทได้หนัมาจบักลุม่ลกูค้าร้านโชหว่ยที�อยูใ่นหมูบ้่านตา่งๆ ทั�วประเทศซึ�งคาดวา่มีจํานวนหลายแสนราย โดยแตล่ะ
หมู่บ้านจะมีร้านโชห่วยเฉลี�ย 10 - 20 ร้าน ซึ�งกลุม่นี ;เป็นกลุม่เป้าหมายของบริษัท และบริษัทได้ตั ;งเป้าหมายที�จะเข้าไปช่วย
ยกระดบัร้านโชหว่ยเหลา่นี ; ให้มีศกัยภาพในการแขง่ขนัเพิ�มมากขึ ;น 

1.2  การเปลี!ยนแปลงและพัฒนาการที!สาํคัญ 
ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอร์แหง่สหรัฐอเมริกา ได้แตง่ตั ;งบริษัท เคียมฮั�วเฮง จํากดั เป็นผู้จดัจําหนา่ยจกัรเย็บผ้าซิง

เกอร์ในประเทศไทย  ตอ่มาในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอร์แหง่สหรัฐอเมริกา จึงได้ตั ;งสาขาขึ ;นในประเทศไทย ใช้ชื�อวา่  บริษัท 
ซิงเกอร์ โซอิ ;ง แมชีน จํากดั วตัถปุระสงค์เพื�อจําหน่ายจักรเย็บผ้า และผลิตภณัฑ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัจกัรเย็บผ้าที�นําเข้าจาก
ต่างประเทศ บริษัทได้ริเริ�มนําเอาบริการเช่าซื ;อ โดยผ่อนชําระเป็นงวดมาใช้ครั ;งแรกในปี 2468  และบริการดงักล่าวนี ; ได้
กลายเป็นลกัษณะประจําของซิงเกอร์ทั ;งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในเอเชีย  นบัแต่นั ;นมาตลอดระยะเวลา 50 ปีเศษ 
บริษัทคงจําหน่ายเฉพาะจกัรเย็บผ้า และผลิตภณัฑ์เกี�ยวกบัจกัรเย็บผ้าเท่านั ;น  จนกระทั�งปี 2500  บริษัทจึงได้เริ�มจําหน่าย
เครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยเริ�มจากตู้ เย็นเป็นอนัดบัแรก ตอ่มาเมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน 2512  จึงได้มีการจดทะเบียนก่อตั ;ง 
"บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั" เป็นบริษัทจํากดัภายใต้กฎหมายไทย เพื�อเข้ารับช่วงธุรกิจของ "บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ ;ง แมชีน 
จํากดั"  ซึ�งหยดุดําเนินกิจการในระยะเวลาต่อมา โดยมีทนุจดทะเบียนแรกเริ�ม 60 ล้านบาท ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียน 
702 ล้านบาท เป็นทนุที�เรียกชําระเต็มมลูค่าหุ้นแล้ว 401,505,235 บาท และบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในปี 2527  ในวนัที� 4 มกราคม 2537 บริษัทได้ทําการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น "บริษัท
มหาชนจํากดั" ตั ;งแตแ่รกตั ;งบริษัทจนถึงปัจจบุนับริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต รับผิดชอบตอ่สงัคม มีสว่นร่วม
ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื�อวนัที� 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ถือเป็นวาระอนัเป็นมหามงคลอย่างยิ�ง เมื�อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั ;ง (พระครุฑพ่าห์) ให้ บริษัท  
ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั  (มหาชน) นบัเป็นเกียรติประวตัิและเป็นสริิมงคลสงูสดุแก่บริษัท และพนกังานทกุทา่น 
เหตกุารณ์สาํคญั 

- ในปี 2552 บริษัทได้มีการมุ่งเน้น นําระบบขออนมุตัิเครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) โดยผ่านศนูย์
อนมุตัิเครดิต (Center Credit Officers) จนทําให้ยอดขายสินค้าของบริษัทลดลงไปประมาณ 20 กว่า
เปอร์เซ็นต์เมื�อเทียบกบัปีก่อน  แตบ่ริษัทก็ยงัคงมุง่เน้นที�จะทําตอ่ไปเพื�อให้ได้บญัชีเช่าซื ;อที�มีคณุภาพ 

- ปี 2554 เป็นปีที�บริษัทได้ขยายตลาดเข้าสู่กลุม่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุม่ผู้ประกอบการรายเล็กใน
ต่างจงัหวดัอย่างมีนยัสําคญั  สดัสว่นการขายสินค้าเข้าสูต่ลาดนี ;เพิ�มสงูขึ ;นอย่างเห็นได้ชดั เช่น กลุม่ตู้แช่ 
ทั ;งตู้แช่เครื�องดื�ม ตู้แช่แข็ง ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ เป็นต้น 

- ปี 2554 บริษัทได้รับรางวลั Set Awards 2011 “บริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี�ยม”  (Best 
Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายลกูค้ากลุม่ครัวเรือนที� 60% และกลุม่ผู้ประกอบเชิงพาณิชย์ที� 
40% โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มตู้แช่เครื�องดื�มและตู้แช่แข็งมีสดัสว่นการขายมากเป็นอนัดบัหนึ�ง ตามด้วย
เครื�องซกัผ้าและเครื�องปรับอากาศ และในปีตอ่ๆ ไป บริษัทก็ยงัคงมุง่มั�นที�จะพฒันาตลาดนี ;ให้เพิ�มมากขึ ;น 

- ปี 2555 บริษัทได้จดัตั ;ง บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั เมื�อวนัที�  27  มิถนุายน 2555  มีทนุจด
ทะเบียนที�ชําระแล้วทั ;งสิ ;น 850 ล้านบาท เพื�อรับโอนธุรกิจและทรัพย์สินที�เกี�ยวกบับญัชีลกูหนี ;เช่าซื ;อสินค้า
ทั ;งหมด และดําเนินธุรกิจเช่าซื ;อสนิค้าตอ่จาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 สว่นที� 3.1 (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  – หน้าที� 3  

- ปี 2555 บริษัท ได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัท จากบริษัท อตุสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
มาเป็น บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จํากดั เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2555  มีทนุจดทะเบียน 5 ล้านบาท  เพื�อ
ดําเนินธุรกิจการให้บริการซอ่มแซมเครื�องใช้ไฟฟ้า และพร้อมที�ให้บริการด้วยใจสําหรับเครื�องใช้ไฟฟ้า และ
อปุกรณ์ตา่งๆ ทกุชนิด ทกุยี�ห้อถึงบ้าน   

- ปี 2555 บริษัทได้รับรางวลั Set Awards 2012 “บริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี�ยม” (Best 
Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เป็นปีที� 2 

- ปี 2556 บริษัทได้รับรางวลัดีเดน่ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ในงาน Set Awards 2013  (Outstanding Investor 
Relation Awards) จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ติดตอ่กนัเป็นปีที� 3  

- บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุน เมื�อวันที� 19  ธันวาคม 2556 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วทั ;งสิ ;น 1,450  ล้านบาท โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

- ปี 2558 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระหว่างปีได้แก่ Singer (Thailand) B.V. (ถือหุ้นร้อยละ 40.0) เป็นนิติ
บคุคลจดัตั ;งขึ ;นในประเทศเนเธอร์แลนด์ จนถึงวนัที� 4 มิถนุายน 2558 
และ เมื�อวนัที� 5 มิถุนายน 2558 Singer (Thailand) B.V. ได้ขายหุ้นทั ;งหมด และบริษัท เจ มาร์ท จํากัด 
(มหาชน) ซึ�งเป็นนิติบคุคลจดัตั ;งขึ ;นในประเทศไทย ได้ซื ;อหุ้นบริษัท ร้อยละ 24.99  จึงเป็นผลให้บริษัท       เจ
มาร์ท จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

- บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากดั  ได้ดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียน เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบนัมีทนุ
จดทะเบียนที�ชําระแล้วทั ;งสิ ;น 4 ล้านบาท (จํานวนหุ้นสามญั 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดยมี บริษัท ซิงเก
อร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

- ปี 2559 เมื�อวนัที� 25 กรกฏาคม 2559 บริษัทในเครือของบมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ทั ;ง 3 บริษัท ได้ดําเนินการ
จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบริษัทเป็นดงันี ; 
� บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั เปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั 
� บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั  จํากดั เปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั 
� บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากดั เปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากดั 

- ปี 2559 บริษัทได้รับรางวลัดีเด่นด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ในงาน Set Awards 2016 (Outstanding Investor 
Relations Awards) จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นปีที� 5 

- ปี 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ได้เริ�มดําเนินธุรกิจ
ให้บริการสนิเชื�อจํานํารถทกุประเภท ในไตรมาสแรก ปี 2560 ภายใต้สโลแกน “รถทําเงิน” เป็นการให้บริการ
สนิเชื�อแก่ลกูค้าทั ;งนิติบคุคลและรายย่อยทั�วไปที�มีกรรมสิทธิpในรถยนต์ โดยประเภทของรถยนต์ที�สามารถ
นํามาขอใช้บริการได้แก่ รถยนต์นั�งสว่นบคุคล รถยนต์เพื�อการพาณิชย์ รถบรรทกุ 6 ล้อและรถบรรทกุ 10 
ล้อ 

- ปี 2562 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) โดยมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท เมื�อวนัที� 27 
กมุภาพนัธ์  2562  
� อนุมตัิให้บริษัทเพิ�มทุนจดทะเบียนในจํานวนไม่เกิน 432 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 

432,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ เพื�อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมโดยการให้สิทธิซื ;อหุ้นในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 4 หุ้นใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
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4.89 บาท ทั ;งนี ;ให้จดัสรรเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุน 216,000,000 หุ้นในมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และจดัสรรหุ้นสามญั 108,000,000 หุ้น เพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื ;อหุ้น
สามญัของบริษัทครั ;งที� 1 (“SINGER-W1”) และจัดสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 108,000,000 หุ้น 
จดัสรรเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื ;อหุ้นสามญัของบริษัทครั ;งที� 2 (“SINGER-
W2”) บริษัทได้จดัสรรสทิธิที�จะซื ;อหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ใช้สทิธิจองซื ;อและได้รับจดัสรร
หุ้นสามญัหุ้นที�ออกใหมใ่นอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัที�ได้รับจดัสรรตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

� วนัที� 22 เมษายน 2562  บริษัทได้รับชําระเงินจํานวน 643 ล้านบาท จากการออกหุ้นสามญัและจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทนุ 131,505,235 หุ้น ในมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

� เปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
702,000,000 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วเป็นเงิน 401,505,235 บาท  

� เปลี�ยนแปลงสดัสว่นโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) จากเดิมถือหุ้นอยู่
ที� 24.99% เป็น 30.26% เนื�องจากการเพิ�มทนุตามอตัราสว่นที�จดัสรรครบตามจํานวน 

 

1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
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บริษัทย่อย 

� บริษัท เอสจี แคปปิตอล จาํกดั  (SGC) 
บริษัท เอส จี แคปปิตอล จํากดั (SGC) ถือหุ้น 99.99% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ�มเปิดดําเนินการ เมื�อวนัที�  

27  มิถนุายน 2555 ภายใต้ชื�อ บริษัท ซิงเกอร์ ลสีซิ�ง จํากดั มีทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วทั ;งสิ ;น 1,450  ล้านบาท ตั ;งอยูเ่ลขที� 
72 อาคาร กสท. (โทรคมนาคม) ชั ;น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. โดยได้มีการรับโอนธุรกิจ เช่าซื ;อ รวม
ทรัพย์สินที�เกี�ยวกบับญัชีลกูหนี ;เช่าซื ;อสินค้าทั ;งหมด และดําเนินธุรกิจให้เช่าซื ;อสินค้าต่อจาก  บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย 
และได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน  2555  เพื�อ
ให้บริการสินเชื�อเช่าซื ;อในผลิตภณัฑ์ต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ซิงเกอร์  อีกทั ;งยงัสามารถที�จะขยายธุรกิจเช่าซื ;อไปยงัสินค้า
ภายใต้ยี�ห้ออื�นๆ สําหรับกลุ่มลกูค้าทั ;งภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลกูค้าทั�วไป รวมถึงการขยายตวัไปยงัธุรกิจการให้
สนิเชื�อตา่งๆ ในอนาคต เพื�อความเติบโตที�ยั�งยืน 

เมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบริษัท จากเดิม บริษัท 
ซิงเกอร์ ลีสซิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั เปลี�ยนชื�อบริษัทเป็น  บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด (SGC) ทั ;งนี ;บริษัทได้ทําการ
เปลี�ยนแปลงเฉพาะชื�อนิติบคุคลเทา่นั ;น 

ทั ;งนี ;เพื�อให้การคดัเลือกลกูค้าที�มีคุณภาพและมีมาตรการให้สินเชื�อที�ดี บริษัทจึงเข้าเป็นสมาชิกกับ บริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จํากดั เต็มรูปแบบเมื�อวนัที�  23  มกราคม  2556  ทําให้สามารถดําเนินการตรวจสอบเครดิตลกูค้าได้ทั ;ง
บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

 
SGC มีกลยุทธ์หลกัในการดาํเนินธุรกิจ คือ 
1. ยดึลกูค้าเป็นจดุศนูย์กลาง (Customer Centric) ทําความเข้าใจความต้องการของลกูค้า และนําเสนอ

สนิเชื�อที�มีเงื�อนไขตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าอยา่งแท้จริง  
2. เป็นที�หนึ�งในใจลกูค้า (Top of Mind) โดยมุง่เน้นที�คณุภาพของบคุลากร สร้างทีมงานที�มีจิตใจรักการบริการ 

(Service Mind) เพื�อให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ที�ดีที�สดุ และบอกตอ่ๆ กนั 
3. ไมแ่ขง่ขนัด้านราคา 
4. ดแูลคณุภาพลกูหนี ;อยา่งใกล้ชิด และกําหนด Target NPL สาํหรับแตล่ะผลติภณัฑ์ 

 

SGC ให้บริการสนิเชื!อแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย และกลุ่มลกูค้าผู้ประกอบการโดยมี 3 ผลิตภณัฑ์ ดังนี ' 

1. สินเชื!อเช่าซื 'อเครื!องใช้ไฟฟ้าและเครื!องใช้ในครัวเรือน  (SINGER Hire Purchase) 

SGC เป็นผู้ให้บริการสนิเชื�อเช่าซื ;อเครื�องใช้ไฟฟ้าและเครื�องใช้ในครัวเรือนแก่ลกูค้าที�ซื ;อผลิตภณัฑ์       ซิง
เกอร์ และผลิตภณัฑ์ที�ขายผ่าน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยลกูค้าที�มีความประสงค์จะซื ;อสินค้าแบบ
ผอ่นชําระ จะทําสญัญาเป็นลกูหนี ;เช่าซื ;อของ SGC  

ลกูค้าที�ได้รับพิจารณาสินเชื�อ จะต้องผ่านเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด โดยมีระยะเวลาการผ่อนตั ;งแต่ 12 – 36 
เดือน  
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สนิค้าและบริการแบง่ออกเป็น  3  กลุม่หลกั คือ 
a) เครื�องใช้ไฟฟ้าและเครื�องใช้ในครัวเรือน (Home Appliances) ได้แก่ ตู้ เย็น เครื�องซกัผ้า โทรทศัน์ 

เครื�องกรองนํ ;า เป็นต้น 
b) เครื�องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Get Rich) ได้แก่ ตู้ นํ ;ามนัหยอดเหรียญ ตู้แช่ เครื�องซกัผ้าหยอด

เหรียญ เครื�องทํากาแฟ ตู้เติมเงินโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 
c) โทรศพัท์มือถือ (Mobile Phone) 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของสนิค้าประเภท Home Appliances และ Mobile คือ ลกูค้ารายยอ่ยทั�วประเทศ ที�
ต้องการซื ;อเครื�องใช้ไฟฟ้าและโทรศพัท์มือถือ แบบเงินผอ่นที�คา่งวดไมส่งูและมกีารบริการที�เป็นกนัเอง โดย
ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือเกษตรกรที�ไมม่เีอกสารทางด้านการเงินและอาจไมม่ีโอกาสเข้าถึง
สนิเชื�อของสถาบนัการเงิน 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของสนิค้าเชิงพาณิชย์  (Get Rich) คือผู้ประกอบการร้านค้าในชมุชน อาทิ ร้านขาย
ของชํา ร้านอาหาร หอพกั และผู้ประกอบการรายใหญ่ที�ต้องการสิ�งอํานวยความสะดวกให้แก่พนกังานและ
ลกูจ้าง 

ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย 

SGC นําเสนอสนิเชื�อผา่นทางตวัแทนขายของ บมจ. ซงิเกอร์ ซึ�งกระจายอยูแ่หลง่ชมุชนทั�วประเทศ เมื�อ
ลกูค้าประสงค์จะซื ;อสนิค้าด้วยเงินผอ่น ทางตวัแทนขายจะนําเสนอสนิเชื�อและเงื�อนไขตา่งๆ พร้อมกบั
นําเสนอเอกสารให้ศนูย์อนมุตัเิป็นผู้ พิจารณา เมื�อได้รับอนมุตัิสนิเชื�อแล้ว ลกูค้าจะมีสถานะเป็นลกูหนี ;เชา่
ซื ;อและผอ่นชําระกบั SGC 

Farmer Model 

ตั ;งแตเ่ดือน มีนาคม 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้ปรับกระบวนการขายเป็นระบบที�ผู้ขายสนิค้าเป็นผู้ดแูลและ
รับผิดชอบการเก็บเงินของบญัชีที�ขาย หรือเรียกวา่ Farmer Model ภายใต้ระบบการขายใหมนี่ ; ผู้ขายจะมี
หน้าที�ติดตามและเก็บคา่งวดจากลกูค้าบญัชีที�ตนเองขายหรือติดตามและให้ลกูค้าจา่ยคา่งวดตามช่องทาง
รับชําระตา่งๆ โดยผู้ขายที�เก็บคา่งวดจากลกูค้าจะต้องนําสง่เงินเข้าสว่นกลางผา่นระบบแอปพลเิคชั�น  โม
บายแบงค์กิ ;งของสถาบนัการเงินตา่งๆ และรายงานการนําสง่เงินผา่นแอปพลเิคชั�นของบริษัท ภายในสิ ;นวนั
ของแตล่ะวนั  

ผลตอบแทนของผู้ขายภายใต้ระบบใหมจ่ะแปรผนัตามคณุภาพของลกูหนี ;บญัชีที�ตนเองรับผิดชอบดแูล ซึ�ง
ตา่งจากระบบการขายก่อนหน้านี ; ที�ผู้ขายได้รับผลตอบแทนจากการขายเพียงอยา่งเดียวโดยไมต้่อง
คํานงึถึงคณุภาพของลกูหนี ; 

การพิจารณาสนิเชื�อ  

สนิเชื�อเชา่ซื ;อเครื�องใช้ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาผา่นทางศนูย์อนมุตัิที�กระจายอยู ่10 เขตทั�วประเทศ โดย
มีคณะกรรมการเฉพาะคอยดแูลกํากบัเรื�องนโยบายเครดิต วิธีปฏิบตัิของศนูย์อนมุตัิและการอบรมตวัแทน
ขาย(Credit Operation Committee and Branch Operation Committee) 
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2. สินเชื!อจาํนําทะเบียนรถ ทั 'งแบบโอนเล่ม (HP / Leasing) และแบบไม่โอนเล่ม (Automobile Title-

Backed Loan)  
SGC ให้บริการสนิเชื�อจํานําทะเบียนรถทั ;งแบบโอนเลม่ (HP / Leasing) และแบบไมโ่อนเลม่ (Automobile 
Title-Backed Loan) ภายใต้ชื�อ “รถทําเงิน” โดยได้เริ�มให้บริการตั ;งแตเ่ดือนมิถนุายน 2560  
 

 
 
นโยบายการดําเนินธุรกิจ 

นโยบายหลกัของ รถทําเงิน คือ การเป็นที�หนึ�งในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที�ต้องการบริการสนิเชื�อที�
ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอยา่งแท้จริง โดยทีมงานที�มีความเชี�ยวชาญด้านผลติภณัฑ์สนิเชื�อ 
มุง่เน้นการให้บริการที�เป็นเลศิ และรวดเร็ว 
 
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการแข่งขนั 
1. ลกูค้าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ประเภทบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล  

ผลติภณัฑ์หลกัที�นําเสนอ คือ สนิเชื�อจํานําทะเบียนรถแบบไมโ่อนเลม่ วงเงิน 10 - 30 ล้านบาท 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
- พิจารณาจดัสนิเชื�อให้เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย(Customization)  
- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนมุตัิและและการโอนเงิน 
- ให้บริการโดยผู้ จัดการเขตและทีมผู้ จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะในการ
ให้บริการผู้ ประกอบการรายใหญ่ เน้นความชัดเจนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้ข้อมูลที�
ตรงไปตรงมา เพื�อสร้างความมั�นใจแก่ลกูค้า 
 

2. ลกูค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง ประเภทบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 
ผลติภณัฑ์หลกัที�นําเสนอคือ สนิเชื�อจํานําทะเบียนรถแบบทั ;งแบบโอนเลม่และไม่โอนเลม่ วงเงิน     3 - 
10 ล้านบาท 
กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
- พิจารณาจดัสนิเชื�อให้เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนมุตัิและการโอนเงิน 
- ให้บริการโดยผู้ จัดการสาขาและทีมผู้ จัดการธุรกิจสมัพันธ์ที�มีความรู้ด้านสินเชื�อ สามารถให้
คําแนะนําเกี�ยวกบัผลติภณัฑ์ที�เหมาะสมกบัลกูค้าได้ชดัเจน ตรงไปตรงมา 
 

3. ลกูค้าผู้ประกอบการขนาดเลก็ และลกูค้ารายยอ่ย ประเภทบคุคลธรรมดา 
ผลิตภณัฑ์หลกัที�นําเสนอคือ สินเชื�อจํานําทะเบียนรถทั ;งแบบโอนเล่มและไม่โอนเลม่ วงเงิน 5 หมื�น
บาท -  3 ล้านบาท 
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กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
- ความรวดเร็วในการบริการ การพิจารณาอนมุตัิและการโอนเงิน 
- ให้บริการโดยผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ที�มีความรู้ด้านสนิเชื�อ สามารถให้คาํแนะนําเกี�ยวกบั
ผลติภณัฑ์ที�เหมาะสมกบัลกูค้าได้ชดัเจน ตรงไปตรงมา 
- Push Marketing – ให้บริการลกูค้าถงึสถานที� 

 
ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย 
ทีมผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ของรถทําเงินประจําอยู่ออฟฟิศ 15 แห่งทั�วประเทศ เพื�อให้สามารถบริการลกูค้า
ได้ทั�วถึงทกุจงัหวดั ยกเว้น 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
ปัจจุบนับริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด ดําเนินการ เรื�องการขอใบอนุญาต P-Loan เพื�อให้เป็นไปตาม
ประกาศ เรื�อง การกํากบัดแูลธุรกิจสนิเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
3. สินเชื!อเช่าซื 'อเครื!องจักรใหม่ ( Captive Finance) 

โมเดลการดําเนินธุรกิจ 
SGC ให้บริการสนิเชื�อเช่าซื ;อเครื�องจกัรใหมแ่ก่ลกูค้าผู้ซื ;อเครื�องจกัรกบัผู้ผลติและผู้ นําเข้า (Dealer) ที�เป็น
พนัธมิตรกบั SGC และมีการลงนามในบนัทกึข้อตกลงซึ�งมีเงื�อนไขหลกัในการรับซื ;อเครื�องจกัรคืน ในกรณีที�
ผู้ เช่าซื ;อผิดนดัชําระหรือไมส่ามารถชําระตอ่ได้  
ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 
ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของ Captive Finance แบง่ออกเป็น 2 ระดบัคือ 
1. ระดบั Dealer 

Dealer กลุม่เป้าหมายของ SGC คือผู้ผลติและผู้ นําเข้าเครื�องจกัรชั ;นนําในอตุสาหกรรมตา่งๆ อาทิเช่น 
อตุสาหกรรมโลหะ อตุสาหกรรมสิ�งพิมพ์ อตุสาหกรรมเครื�องจกัรปักขนาดใหญ่ และอตุสาหกรรม
รถยนต์และรถไฟฟ้า เป็นต้น 

2. ระดบั ผู้ เช่าซื ;อ  
ลกูค้าผู้ เช่าซื ;อกลุม่เป้าหมาย คือลกูค้าบคุคลและนิติบคุคลที�ได้รับการคดัเลอืกจาก Dealer พนัธมิตร 
วา่มศีกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจโดยใช้เครื�องจกัรของ Dealer นั ;น โดยทาง SGC จะดาํเนินการ
พิจารณาสนิเชื�อตามเกณฑ์ของบริษัทอีกครั ;งหนึ�ง 
 

� บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จาํกัด (SGS)  
บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ถือหุ้น 99.88% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ�มเปิดดําเนินการ เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 

2555 โดยใช้ชื�อวา่ บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลสั จํากดั (SSPL) ทะเบียนเลขที� 0105504001951 บริษัทมีทนุจดทะเบียนทั ;งสิ ;น 5 
ล้านบาท ตั ;งอยู่ที� 8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13110  ดําเนินธุรกิจ
ด้านการบริการติดตั ;ง ซ่อมบํารุงรักษาเครื�องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี�ห้อ พร้อมทั ;งจัดจําหน่ายอะไหล ่ภายใต้การควบคุมของ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ทั ;งนี ;บริษัท มีจุดมุ่งหมายในการบริการที�เป็นหนึ�ง เปรียบเสมือนช่างข้างบ้านคณุ 
และเมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิง
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เกอร์เซอร์วิสพลสั จํากัด (SSPL) เปลี�ยนชื�อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากัด (SGS) ทั ;งนี ;บริษัทได้ทําการ
เปลี�ยนแปลงเฉพาะชื�อนิติบคุคลเทา่นั ;น 

ปี 2561 การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในเชิงรุกเน้นการให้บริการที�รวดเร็ว ภายใต้การลงทนุระบบโปรแกรมใหม ่
ที�สามารถตรวจสอบงานได้ทกุสถานะและทนัที (Real Time) มีการสร้างระบบรองรับงานบริการและอะไหล ่เพื�อให้สอดคล้อง
กบัการบริการ พร้อมขยายเครือขา่ยงานบริการไปยงัโครงการใหญ่ งานประมลูภาครัฐ โรงงาน โรงแรม และ         รีสอร์ทต่างๆ 
ทั ;งนี ;บริษัท ฯ ได้เพิ�มช่องทางการจัดหารายได้บริการแนวทางใหม่ เช่น การให้บริการเดินสายไฟในอาคาร,              การ
เดินสาย Lan, การเดินสายโทรศพัท์, งานปรับปรุงอาคาร และงานบริการ set บธู รวมถึงวางระบบการขายอะไหลแ่ท้ซิงเกอร์ 
และอะไหลเ่ครื�องใช้ไฟฟ้าทกุชนิด ทกุยี�ห้อ       

 ในสว่นด้านการพฒันาบคุลากร บริษัทได้พฒันาช่างให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน หลกัสตูรช่างไฟฟ้าในอาคารระดบั 1 
และหลกัสตูรแอร์พาณิชย์ขนาดเลก็ระดบั 1 เพื�อให้ถกูต้องตามกฎหมายของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานที�บงัคบั
ใช้ และมีการอบรมสนิค้าใหมอ่ยา่งตอ่เนื�อง รวมถึงมีการสร้างช่างรุ่นใหมท่ดแทนช่างรุ่นเก่าแบบประสานตอ่เนื�องโดยบริษัท  มี
ข้อตกลงการทําสญัญาความร่วมมือการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กบัสถานศึกษา ในสว่นของ
ภาคกลาง และภาคใต้ 

ในสว่นงานบริการสายดว่น HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศนูย์กลางการบริการ และประสานงาน โดยมีช่างบริการ
ครอบคลมุทกุพื ;นที� และทกุจงัหวดั จํานวน 156 คน มีเครือขา่ยสาขาจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) กว่า 190 
สาขาที�ให้การสนบัสนนุด้านงานบริการกบับริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ได้อยา่งครอบคลมุทั�วถึง 

 

� บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จาํกัด (SGB) 

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากดั ถือหุ้น 99.99% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ�มเปิดดาํเนินการ เมื�อวนัที� 18 มิถนุายน 2528 
โดยใช้ชื�อวา่ บริษัท ซงิเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากดั ประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัโดยตรง โดยใช้
เครือขา่ยตวัแทนจําหนา่ยของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ เฉพาะที�มใีบอนญุาตตวัแทนเป็น
ผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลกูค้า งานประกนัชีวิตคงเหลอืการสง่เบี ;ยของผู้ เอาประกนัชีวิตที�ยงัมีผลบงัคบัในปัจจบุนั โดยผู้เอา
ประกนัภยั ชําระเบี ;ยตรงเข้าบริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต สาํหรับงานประกนัวินาศภยัร่วมกบับริษัทประกนัภยัที�เป็นพนัธมติร 
พฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ / เงื�อนไขความคุ้มครองที�เหมาะสมสอดคล้องกบัราคาเบี ;ยประกนัภยั ของกลุม่ลกูค้าธุรกิจสนิเชื�อ
จํานําทะเบียนรถของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั  

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากดั ได้ดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียน เมื�อวนัที� 18 ธันวาคม 2558 ปัจจุบนัมี   ทนุจดทะเบียน
ที�ชําระแล้วทั ;งสิ ;น  4  ล้านบาท  (จํานวนหุ้นสามญั 40,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท) โดยมี บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเมื�อวนัที� 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบริษัท 
จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จํากดั เปลี�ยนชื�อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากดั (SGB) ทั ;งนี ;บริษัทได้ทําการ
เปลี�ยนแปลงเฉพาะชื�อนิติบคุคลเทา่นั ;น 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ทําการประกอบธุรกิจร่วมกบับริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่โดยตรงของบริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  โดยบริษัทจะทําธุรกิจด้าน
ตา่งๆ กบับริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) ตามความจําเป็นและสมควรโดยเป็นไปตามกรอบการทํางานตามที�คณะกรรมการ
ของบริษัทกําหนด เช่น การขายสินค้ากลุม่โทรศพัท์เคลื�อนที�  โดยซื ;อผ่านบริษัท เจมาร์ท จํากัด (มหาชน)    ในรูปแบบของ
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สนิค้าฝากขายและเป็นการผกูรวมการสั�งซื ;อ  เพื�อให้ได้ราคาดีที�สดุจากผู้ผลติที�มีชื�อเสยีงด้านภาพลกัษณ์ และคณุภาพ  เพื�อให้
การขายโทรศพัท์เคลื�อนที�สามารถขยายตวัได้มากขึ ;นในฐานลกูค้าของบริษัท และสามารถเพิ�มยอดขายได้อย่างต่อเนื�อง สร้าง
ความนา่เชื�อถือให้กบัสนิค้าของบริษัท  อีกทั ;งได้มีการจ้างบริหารลกูหนี ; และติดตามหนี ;กบั บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส
เซ็ส จํากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่วตกลงที�จะให้บริหารลกูหนี ;และติดตามหนี ; ตามแต่ที�ประเภทของลกูหนี ;ที�จะตกลง
กนั ในการนี ;กลุม่บริษัทจะต้องจ่ายคา่บริการ ในอตัราตามที�ระบใุนสญัญา  สญัญานี ;มีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลบงัคบัใช้ตั ;งแต่
วนัที�  29 กนัยายน 2560 ถึงวนัที� 28 กนัยายน 2561 ซึ�งจดัทําเป็นเอกสารแนบท้ายสญัญา โดยให้ใช้ข้อความในสญัญาเดิม 
รวมทั ;งบรรดาเอกสารแนบท้ายทั ;งหมด ให้มีผลยดึถือบงัคบัตอ่ไปเช่นเดิม จนกวา่จะมีการยกเลกิ หรือครบกําหนดสญัญา 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ จําหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้เครื�องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จกัร
เย็บผ้า เครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี 6ยงัจําหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้ แช่ เครื�องมือและอุปกรณ์ทางการ
เกษตร ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมนํ 6ามนัแบบหยอดเหรียญ และเครื�องทํานํ 6าหวานเกล็ดหิมะ เพื�อสนองตอบต่อ
ความต้องการของลกูค้าได้อย่างครอบคลมุ และหลากหลายทั 6งกลุ่มลกูค้าบ้าน และกลุ่มลกูค้าเชิงพาณิชย์    

การขายแบบเช่าซื 6อโดยผา่นเครือขา่ยซิงเกอร์มากกว่า 10,000 คน กระจายตามสาขามากกว่า 190 สาขาทั�วประเทศไทย 
ซึ�งถือว่าบริษัทมีเครือข่ายการกระจายสินค้า จกัรเย็บผ้า เครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเชิงพาณิชย์ที�ครอบคลมุไปทั�วทุก
ภาคในประเทศไทย 

สาํหรับสนิค้าซิงเกอร์สามารถแบง่แยกเป็น 2 กลุม่ผลติภณัฑ์ดงันี 6 :- 

ผลิตภณัฑ์เครื+องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่:- 
•    ผลิตภณัฑ์จกัรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เข็มจกัร นํ 6ามนัหลอ่ลื�นอเนกประสงค์ชนิดหยอด และแบบสเปรย์พ่น 

กรรไกร เป็นต้น 
•    ผลิตภณัฑ์กลุ่มเครื�องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้ เย็น เครื�องซกัผ้า เตาแก๊ส เครื�องปรับอากาศ เป็นต้น 
•    ผลติภณัฑ์กลุม่ภาพ และเสยีง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) กลอ่งรับสญัญาณดิจิตอล และโฮมเธียเตอร์ เป็นต้น 
ผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์ ได้แก่:- 
•   กลุม่ตู้แช่ เช่น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื�องดื�ม ตู้แช่เบียร์ ตู้แช่ไวน์ ตู้แช่ไอศครีม ตู้แช่เบเกอรี�และเครื�องทํานํ 6าหวานเกล็ด

หิมะ  
•   กลุม่สินค้าหยอดเหรียญ เช่น ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมนํ 6ามนัแบบหยอดเหรียญ ตู้ นํ 6าดื�มหยอด

เหรียญ เป็นต้น 
•    สนิค้าเครื�องมือทางการเกษตร เช่น เครื�องสบูนํ 6า เครื�องพน่ยาสะพายหลงั และเครื�องสข้ีาว 

เมื�อวนัที� 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดิม คือ SINGER 
(Thailand) B.V. ที�ถือหุ้น 40% ได้ขายหุ้นที�ถืออยู่ออกไปทั 6งหมด และมีบริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) ได้เป็น  ผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายใหม่โดย มีสดัสว่นการถือหุ้น 24.99% ในปี 2559 บริษัทได้นําโทรศพัท์เคลื�อนที� เข้ามาจําหน่ายในช่องทางการจําหน่าย
ของบริษัท ทั 6งในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้านซิงเกอร์ และการขายผ่านเครือข่ายร้านซิงเกอร์ทั�วประเทศในรูปแบบ Direct 
Sales ซึ�งบริษัทได้มีการปรับเปลี�ยนวิธีการขาย การกระจายสินค้า และการเก็บเงินใหม่ให้สอดคล้องและรองรับการจําหน่าย
โทรศพัท์เคลื�อนที�ที�แตกตา่งจากการขายเครื�องใช้ไฟฟ้าที�เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 

นอกจากนี 6บริษัท ยงัได้รับประโยชน์จากธุรกิจบริหารหนี 6ของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) 
ในการบริหารลกูหนี 6เช่าซื 6อ และตามเก็บหนี 6ค้างชําระของบริษัทอีกด้วย 

การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างในครั 6งนี 6 เป็นจดุเปลี�ยนที�สําคญัอีกจุดหนึ�งของซิงเกอร์ในประเทศไทย เป็นการผนึกกําลงั
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหม ่นําจดุแข็งของทั 6ง 2 ฝ่ายมารวมกนัเพื�อขยายฐานธุรกิจเพื�อรองรับการเติบโตในอนาคต  

 ดงันั 6นการจดัจําหน่ายสินค้าของบริษัทนบัตั 6งแต่ช่วงครึ�งปีหลงัปี 2558 เป็นต้นมา ได้เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมที�จัด
จําหนา่ยภายใต้ผลติภณัฑ์ภายใต้เครื�องหมายการค้า "ซิงเกอร์" ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุม่สินค้าออกเป็น 2 
กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์เครื�องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และที�เพิ�มเติมเข้ามาคือผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื�องหมายการค้าอื�นๆ เช่น โทรศพัท์เคลื�อนที� Samsung, OPPO, Huawei, Vivo รวมทั 6งอปุกรณ์เสริมตา่งๆ  
 บริษัทให้เช่าซื 6อผา่นทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ซึ�ง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 การขาย
ของบริษัท เป็นรูปแบบการขายตรงผา่นเครือขา่ยร้าน/สาขา  พนกังานขายของบริษัท และผา่นผู้แทนจําหน่ายซึ�งกระจายอยู่ทั�ว
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ประเทศ สินค้าสว่นใหญ่ที�บริษัทซิงเกอร์จําหน่าย บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดย
การสั�งให้ผู้ผลติภายในประเทศผลติให้เกือบทั 6งหมด 
โครงสร้างรายได้  
โครงสร้างรายได้จากงบการเงิน (รวมดอกเบี�ยรับฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ และสายผลิตภัณฑ์แบ่งได้
ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พันบาท) 
มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 

แยกตามผลิตภณัฑ์ 
3M/2019 

 
% 2561/2018 

 
% 2560/2017 

 
% 

เครื�องซกัผ้า / Washing Machine 65,193 12 292,738 12 151,549 8 
ตู้ เย็น / Refrigerator 44,577 9 224,038 9 121,679 6 
ตู้แช่ / Freezer 84,119 16 306,290 12 221,140 11 
โทรทศัน์ / Television 93,308 18 528,652 21 168,317 9 
จกัรเย็บผ้า / Sewing Machine 8,091 2 185,020 7 45,837 2 
เครื�องปรับอากาศ / Air Conditioner 61,013 12 221,955 9 249,328 12 
ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือ / ATVM 26,883 5 230,174 9 367,498 18 
ตู้ เติมนํ 6ามนัแบบหยอดเหรียญ / Petrol 
Vending Machine 

37,389 7 114,104 5 227,418 11 

โทรศพัท์เคลื�อนที� / Mobile Phone 11,526 2 226,738 9 240,380 12 
รวมมลูคา่การจําหนา่ยในประเทศ 436,100 83 2,329,709 93 1,790,146 89 

ผลติภณัฑ์อื�นในประเทศ 88,737 17 193,930 7 220,941 11 

มูลค่าการจําหน่ายต่างประเทศ - - - - - - 

รวมรายได้จากการขายและดอกเบี Eยรับฯ  524,837 100 2,523,639 100 2,011,087 100 

 
 
หมายเหตุ     บริษัทดําเนินธุรกิจขายสินค้าในสว่นงานทางธุรกิจเดียว และดาํเนินธุรกิจในสว่นงานทางภมิูศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย  
ดงันั 6นจงึมิได้มีการเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 
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โครงสร้างรายได้บริษัทย่อย  

  
  (พันบาท) 

ประเภทธุรกิจ 
ดาํเนิน 
การโดย 

% การ
ถอืหุ้น
ของ

บริษัท 

3 เดือน 
ปี 2562 

% ปี 2561 % ปี 2560 % 

รายได้จากการขาย  
บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 

333,639 55.3 1,876,283 65.0 1,375,775 58.2 

ดอกเบี Eยรับจากการขายผ่อนชาํระ 
 

      
  

- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 191,198 31.7 647,356 22.4 635,312 26.9 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 - - - - - - 
รายได้จากธุรกิจบริการ 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (STL) STL 100.00 

21,747 3.6 80,777 2.8 192,646 8.2 

- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลสั (SGS) SGS 99.88 3,951 0.6 17,951 0.6 16,799 0.7 
รายได้จากนายหน้าประกนัชีวติ 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 

425 0.1 5,178 0.2 3,396 0.1 

รายได้อื+นๆ 
 

      
  

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย  (STL) STL 100.00 31,214 5.2 126,126 4.4 52,745 2.2 
- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 20,152 3.3 128,862 4.5 83,978 3.6 
- บจก. เอสจี เซอร์วิสพลสั (SGS) SGS 99.88 1,018 0.2 5,259 0.2 2,622 0.1 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร์ (SGB) SGB 99.99 12 0.0 232 0.0 132 0.0 

รวม 603,356 100.0 2,888,024 100.0 2,363,405 100.0  

 

 

2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ   

สายผลิตภณัฑ์/บริการ ลักษณะ 
� ตู้เยน็  ประกอบด้วยตู้ เย็นประตเูดียว แบบ  “ Direct Cool ”  ตั 6งแต่ขนาด 5.8 – 6.3  

คิว และตู้ เย็นสองประตแูบบ “ No Frost” ตั 6งแต่ขนาด 7 – 15.2  คิว ทั 6งหมดได้
มาตรฐานประหยดัไฟเบอร์ 5 

� ตู้แช่เครื+องดื+มและตู้แช่แข็ง  มีทั 6งแบบตั 6ง ขนาด 8.8, 11.6, 26.5, 33 36 และ 43 คิว และแบบนอน ขนาด  
5.5 , 6.5, 9.5  และ 13.5 คิว   

� ตู้แช่ไวน์    จไุวน์ได้ 48 ขวดสงูสดุ 72 ขวด ระบบการควบคมุอณุหภมูิคงที�เพื�อรักษารสชาติ
ของไวน์ คอมเพรสเซอร์รับประกนั 5 ปี 

� ตู้ทาํนํ Eาร้อน - นํ Eาเยน็    ตู้ ทํานํ 6าเย็น ขนาดความจุ 4.36 ลิตร รูปทรงสวยงาม เย็นจัด  ประหยัดไฟฟ้า 
ควบคมุความเย็นด้วยเทอร์โมสตรัท 

� โทรทัศน์ เครื�องรับโทรทศัน์แบบ แอลอีดี ทีวี ขนาด ตั 6งแต่ 32, 43 50 55 และ 65 นิ 6ว 
แอลอีดี ทีวีทกุรุ่นรองรับสญัญาณแบบดิจิตอลได้และมีระบบสมาร์ททีวีสําหรับ
ขนาด 55 และ 65 นิ 6ว 
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สายผลิตภณัฑ์/บริการ ลักษณะ 
� กล่องรับสัญญาณทวีีแบบ 
     ดิจิตอล (Digital Set Top Box) 

กลอ่งรับสญัญาณทีวีแบบดิจิตอล สามารถรับสญัญาณแบบดิจิตอลใช้สําหรับ
เครื�องรับโทรทศัน์รุ่นเก่าที�ไมร่องรับการรับสญัญาณแบบดิจิตอล 

� เครื+องซักผ้า   
      ���� แบบ 2 ถงั กึ�งอตัโนมตั ิ
 
       ���� แบบถงัเดี�ยว อตัโนมตั ิ

 
ใสผ้่าด้านบน มีขนาดความจตุั 6งแต ่7.5 – 14 กิโลกรัม มีสสีนัสวยงาม 
 
ใสผ้่าด้านบน มีขนาดความจตุั 6งแต ่9.0 กก.ถึง 15 กิโลกรัม  

� จักรเยบ็ผ้า 
���� ฝีเข็มตรงพร้อมโต๊ะ และขา 
 
 
���� ฝีเข็มตรง-ซิกแซ็ก  
      พร้อมโต๊ะ และขา 
 
����ซิกแซก็ริมผ้า 
 
����กระเป๋าหิ 6ว อิเลค็โทรนิกส์ 
 
����อตุสาหกรรมฝีเขม็ตรง 
 
����อตุสาหกรรมฝีเขม็ตรง-ซิกแซก็ 
 
����อตุสาหกรรมซกิแซก็ริมผ้า 
 

 
-ลอ็คความยาวของฝีเข็มได้ วงล้อจกัรขนาดใหญ่ เพิ�มนํ 6าหนกัในการสง่กําลงั 
เย็บฝีเข็มตรงเพียงอยา่งเดียว 
 
- เย็บลวดลายซิกแซ็กได้ถึง 30 ลาย หวัจกัรทําจากเหลก็หลอ่ ทนทานกระสวย 
แบบอพอลโลฮคุ ตีนกดผ้าแบบงบัติด ใสไ่ส้กระสวยด้านหน้า 
 
- เย็บซิกแซ็กริมผ้าด้าย 3 เส้น ความเร็วรอบสงูสดุ 3,000 รอบต่อนาที เสาเข็ม
เอียงสะดวกตอ่การเย็บ ฟันสง่ 2 แถว 
-  จํานวน 8 – 32 ลวดลาย สามารถปรับเป็นฟรีอาร์ม ปรับตําแหน่งเข็มได้ ใส่
เข็มทางเดียว ตีนกดผ้าแบบงบัติด 
-   ความเร็วรอบสงูสดุ 4,500 รอบต่อนาที เหมาะสําหรับเย็บผ้าบางถึงผ้า
คอ่นข้างหนา ระบบนํ 6ามนัหลอ่ลื�นอตัโนมตัิ 
-   เย็บได้ทั 6งแบบฝีเข็มตรงและแบบฝีเข็มซิกแซ็ก สามารถทํารังดมุ ม้วนริมแบน
และเย็บซิปได้ เหมาะสําหรับผ้าบางและหนาปานกลางในการตัดเย็บผ้า
อตุสาหกรรม 
-   เย็บซิกแซ็กริมผ้า 5 เส้นความเร็วรอบสงูสดุ 5,500 รอบต่อนาที มีระบบหลอ่
เย็นพิเศษบริเวณเข็มทําให้เข็มไมเ่กิดความร้อนในขณะที�เย็บด้วยความเร็วสงู 

� เข็มจักร นํ Eามัน  กรรไกร  
 

-เข็มจกัร สาํหรับใช้ในบ้านและใช้ในงานอตุสาหกรรมมีหลายประเภทขึ 6นอยู่กบั
การใช้งาน  
-นํ 6ามนัเป็นนํ 6ามนัอเนกประสงค์สาํหรับใช้ในบ้านหลอ่ลื�นต่างๆ จนถึงนํ 6ามนัจกัร
อตุสาหกรรม  
-กรรไกร  มีหลายขนาดตั 6งแต่ 8 นิ 6ว  9 นิ 6ว และ 10 นิ 6ว เลือกใช้ได้ตามประเภท
ของงาน 

� เตาแก๊ส พร้อมเตาอบอเนกประสงค์ด้านล่าง ที�แขวนผ้ากันเปื6อนด้านหน้าตู้อบ ประตู
ตู้อบเป็นกระจกทนความร้อนชนิดใส มีลิ 6นชกัด้านลา่ง สามารถใช้อุน่อาหารด้วย
ภาชนะแก้ว กระเบื 6อง 

� เครื+องปรับอากาศ แบบติดผนงั  ขนาดตั 6งแต่ 12,000 และ 18,000 บีทีย ู5 โปรแกรม อตัโนมตัิ 
ฟิลเตอร์ทําความสะอาดง่าย ประหยดัไฟเบอร์ 5 มีรีโมทคอนโทรลไร้สายและ
เป็นระบบ Invertor ช่วยให้ประหยดัไฟมากขึ 6นกวา่เดิม 

� เครื+องชงกาแฟ เครื�องชงกาแบบอตัโนมตัิ สามารถชงกาแฟได้ทนัทีเพียงกดปุ่ มสมัผสั ได้รสชาติ
ที�กลมกลอ่ม ผลติเมนกูาแฟได้ตามต้องได้รสชาติที�มีมาตรฐาน 

� เครื+องกรองนํ Eา เครื�องกรองนํ 6าระบบ RO ที�ให้ความสะอาดกับนํ 6าดื�มเป็นอย่างมาก ช่วย
กลั�นกรองสิ�งสกปรกและเชื�อโรคในนํ 6าดื�มได้เป็นอย่างดี และยังมีรูปลักษณ์
สวยงาม 

� กล่องรับสัญญาณทวี ี กลอ่งรับสญัญาณทีวีแบบดิจิตอล สามารถรับสญัญาณแบบดิจิตอล ใช้สําหรับ
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สายผลิตภณัฑ์/บริการ ลักษณะ 
         แบบดิจิตอล 
         (Digital Set Top Box) 

เครื�องรับโทรทศัน์รุ่นเก่าที�ไมร่องรับการรับสญัญาณแบบดิจิตอล  

� ตู้เติมเงนิโทรศัทพ์มือถอื 
          ออนไลน์ 

รองรับการเติมเงินทุกเครือข่าย สามารถใช้กับธนบัตรใหม่ (รัชกาลที� 10) 
สามารถจ่ายบิลคา่บริการตา่งๆ และสามารถเชื�อมตอ่เครื�องชั�งนํ 6าหนกัเสริม 

� ตู้จาํหน่ายนํ Eาดื+ม 
     หยอดเหรียญ 

กรองนํ 6าด้วยระบบ Reverse Osmosis System ไส้กรองคุณภาพมาตรฐาน 
USAและฆ่าเชื 6อด้วยระบบ Ozone ขนาดกําลงัการผลิต 600 ลิตร และ 1,200 
ลติร พร้อมระบบล้างช่องรับนํ 6า และหวัจ่ายนํ 6าอตัโนมตัิด้วยนํ 6า Ozone ทกุ    3 
ชั�วโมง   

� ตู้เติมนํ Eามันหยอดเหรียญ บรรจุนํ 6ามนัได้ 200 ลิตร ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ คํานวณเงิน และปริมาณการ
จ่ายนํ 6ามนัได้อยา่งแมน่ยํา พร้อมสญัญาณกนัขโมยและบอลลนูดบัเพลงิ 

� เครื+องทาํนํ Eาหวาน 
      เกล็ดหิมะ 

แบบ 2 โถปั�น ความจุโถละ 15 ลิตร สามารถทําเครื�องดื�มที�ต้องการ เช่น 
นํ 6าหวานหลากสี นํ 6าอดัลม เพื�อให้ได้ความเย็นจนเป็นเกล็ดหิมะ มีระบบตัด
ความเย็นอตัโนมตัิ ตวัเครื�องคงทนด้วยสแตนเลส S304 

� เครื+องมือทางการเกษตร เครื�องสบูนํ 6า รุ่น WP-30BX จําหนา่ยพร้อมสายสบู ชนิดแข็ง ยาว 6 เมตร กําลงั
ดดูลึก 8 เมตรและสายส่งชนิดอ่อน ยาว 10 เมตร กําลงัส่งนํ 6าสงู 30 เมตร 
เครื�องยนต์เบนซิน 4 จงัหวะ ( เบนซิน 91) กําลงัสงูสดุ 6.5 แรงม้า เครื�องยนต์
เดินเรียบ มีระบบป้องกนัเครื�องยนต์เสยีหายจากนํ 6ามนัหลอ่ลื�นขาด 
เครื�องสข้ีาว สข้ีาวได้ 70 กิโลกรัมตอ่ 1 ชั�วโมง สข้ีาวได้ทั 6งข้าวขาวและข้าวกล้อง 

� โทรศัพท์เคลื+อนที+ โทรศพัท์มือถือ Smartphone ยี�ห้อชั 6นนําหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นยี�ห้อ Apple, 
Samsung, OPPO , Vivo และ Huawei 

 
2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขนั 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั  

บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซื 6อควบคู่ไปกบัการขายเงินสด ทั 6งนี 6การขายแบบเช่าซื 6อดําเนินไปภายใต้การ
ควบคมุที�รัดกุมโดยสมํ�าเสมอเพื�อให้มีหนี 6เสียน้อยที�สดุ  สินค้าที�บริษัทจําหน่ายเป็นสินค้าที�มีคณุภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าเมื�อ
เทียบกับสินค้าของผู้ผลิตรายอื�นๆ ราคาจําหน่ายเงินสดของสินค้าใกล้เคียงกับสินค้ายี�ห้ออื�น โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัทเป็น
ลกูค้าในกลุม่ประชาชนตามตา่งจงัหวดั โดยบริษัทได้แบง่ระบบการขายของบริษัทออกเป็น 2 ระบบ ดงันี 6 

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายผา่นเครือขา่ยพนกังานขายของซิงเกอร์  
2. ระบบขายสง่ เป็นการขายผา่นตวัแทนจําหนา่ย ตลอดจนช่องทางการขายตา่งประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื�อนบ้าน 

เช่น ลาว  และพม่า ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเน้นสินค้าจกัรเย็บผ้า พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง  สินค้า
กลุม่ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื�องดื�ม ตู้แช่ไวน์ และเครื�องใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ภายในบ้าน 

ทางด้านกลยทุธ์สาํหรับผลติภณัฑ์ในกลุม่สนิค้าหลกั เช่น  เครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะเครื�องใช้ไฟฟ้าประเภทตู้ เย็น 
และโทรทศัน์ ซึ�งมีอตัราการครอบครองสงู และตลาดมีอตัราการเติบโตน้อย บริษัทได้ใช้กลยทุธ์ในการเทิร์นเครื�องใช้ไฟฟ้าเก่าทุก
ประเภท ทกุยี�ห้อ เพื�อขยายตลาด และเพิ�มยอดการขายให้สงูขึ 6น ซึ�งกลยทุธ์นี 6บริษัทยงัได้ครอบคลมุไปถึงเครื�องใช้ไฟฟ้าเกือบทุก
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ประเภทอีกด้วยเช่น เครื�องซกัผ้า  ตู้แช่  ตู้แช่แข็ง ประกอบกบัการออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ
ปรับปรุงคณุภาพของสนิค้าให้ดีอยา่งตอ่เนื�อง 

นอกจากนี 6บริษัทยงัได้นําสินค้าใหม่ๆ เพื�อขยายตลาดให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายที�เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์ เช่น ร้าน โช
หว่ย ร้านค้าปลกี ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หอพกั อพาร์ทเมนท์ให้มากขึ 6นอีกด้วย เช่น ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ ตู้ เติมนํ 6ามนั
หยอดเหรียญ และเครื�องทํานํ 6าหวานเกล็ดหิมะ เพื�อช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั และเพิ�มรายได้ให้กบัผู้ประกอบการ
รายยอ่ย 

ปัจจุบนับริษัท มียอดจําหน่ายสะสมตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือได้มากกว่า 50,000 เครื�อง บริษัทได้สร้างระบบ Server 
ขึ 6นมาเพื�อบริหารจดัการการเติมเงินผ่านเครือข่ายตู้ เติมเงินของซิงเกอร์ บริษัทเป็นตวัแทนจําหน่ายแอร์ไทม์ (Air time) ให้กบั
เครือข่ายผู้ ให้บริการโทรศพัท์มือถือทั 6ง 3 ราย คือ AIS, Dtac และ Truemove-H ซึ�งสามารถสร้างรายได้เพิ�มเติมและเป็นฐาน
รายได้ใหมข่องบริษัทได้อยา่งยั�งยืน 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  
 บริษัทขายสินค้าผ่านร้านสาขาของบริษัท ซึ�งมีจํานวนกว่า 190 สาขาทั�วประเทศ มีเครือข่ายพนักงานขายกว่า 
10,000 คน บริษัทมีการฝึกอบรมพนกังานขายให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี ซึ�งพนกังานขายเหล่านี 6เป็น
กําลงัสาํคญัในการขยายตลาดของบริษัท ประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื 6อ โดยบริษัทให้เช่าซื 6อผ่าน
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ซึ�ง บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99   
 สําหรับการควบคุมคณุภาพของบญัชีเช่าซื 6อ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั มีการตรวจสอบทั 6งก่อน และภายหลงั
การขาย โดยจดัให้มีศนูย์พิจารณาสินเชื�อ (Credit Control Office) เพื�อตรวจสอบ และอนมุตัิสินเชื�อลกูค้าก่อนการขาย ทั 6งนี 6
การพิจารณาสนิเชื�อลกูค้านั 6นจะพิจารณาทั 6งจากฐานข้อมลูภายในบริษัท และตรวจสอบกบับริษัทข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จํากดั 
(National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลงัการขายนั 6นผู้ตรวจสอบบญัชี (Account Checker) จะทําหน้าที�เป็นผู้
ตรวจสอบความถกูต้องของบญัชีเช่าซื 6อและข้อมลูสินเชื�อว่าถกูต้องตามที�ได้อนมุตัิไปหรือไม่โดยการไปตรวจเยี�ยมผู้ เช่าซื 6อถึง
บ้านทกุบญัชี ปัจจบุนับริษัทมีผู้ตรวจสอบบญัชีกวา่ 100  คน  รับผิดชอบตรวจสอบบญัชีเช่าซื 6อทั�วประเทศ ภายใต้การควบคมุ
และตรวจสอบของฝ่ายสนิเชื�อ 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2562 คาดยงัคงเติบโตต่อเนื�องจากปี 2561 แม้จะชะลอตวัเล็กน้อย โดยคาด GDP 
เติบโตเฉลี�ย 3.7% - 4.0% (อ้างอิงจากบทความเผยแพร่ของสถาบนัการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย) ขึ 6นอยู่กบัสภาวะ
เศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที�ยงัไม่ได้ข้อสรุปที�ชดัเจน และอยู่ในช่วงของการเจรจาระหว่าง 2 
ประเทศในการทําข้อตกลงร่วมกนัเพื�อหยดุทําสงครามการค้าชั�วคราว และการที�องักฤษเตรียมที�จะเจรจาขอถอนตวัออกจาก
สหภาพยุโรป เป็น 2 ปัจจัยหลกัที�ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก และเป็นอีกหนึ�งตวัชี 6วดัสําคญัที�จะสามารถกําหนดทิศทาง
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 นอกจากนี 6ปัจจัยสนบัสนุนการเติบโตหลกัมาจากภาคการท่องเที�ยวที�ฟื6นตัว
ต่อเนื�อง การลงทนุของภาคเอกชนที�เริ�มขยายตวัจากนโยบายสง่เสริมการลงทนุและโครงสร้างพื 6นฐานของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที�ยงัดงึดดูเม็ดเงินการลงทนุจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ด้วยภาค
การสง่ออกที�คาดวา่ยงัชะลอตวัจากผลกระทบของสงครามการค้าที�ยงัคงยืดเยื 6อและยงัคงความไมแ่นน่อนสงู อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนั ยงัมีปัจจยัที�ต้องระวงัจากความคาดหวงัตอ่การเลอืกตั 6ง ซึ�งสง่ผลตอ่การขบัเคลื�อน
ของนโยบายการลงทนุโครงการ Mega-project ทั 6งโครงการรถไฟทางคูห้่าสายและโครงการ EEC 
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สาํหรับการบริโภคภาคเอกชนและภาคครัวเรือน ยงัคงคาดการณ์เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามอตัราการว่างงาน
ในระดบัตํ�า การกระจกุตวัและการฟื6นตวัของรายได้ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที�ยงัต้องจบัตา แนวโน้มต้นทนุทาง
การเงินที�สงูขึ 6น จากการคาดการณ์การปรับเพิ�มของอตัราดอกเบี 6ยนโยบายจาก 1.75% ในปี 2561 มาอยู่ที� 2.0% ในปี 2562 
และภาระหนี 6ภาคครัวเรือนที�ยงัอยูใ่นระดบัสงู เช่นเดียวกบัการบริโภคของกลุม่เกษตรกร ที�คาดการณ์รายได้ยงัไม่ฟื6นตวัเต็มที�
จากความผนัผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร  

ถึงแม้การคาดการณ์ชะลอตวัของการบริโภคภาคเอกชนและภาคครัวเรือน บริษัทยงัคงมีปัจจยัสนบัสนนุจากธุรกิจ
สนิเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนัและสนิเชื�อสว่นบคุคล โดยจากประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เรื�องการกํากบัดแูลสินเชื�อที�
มีทะเบียนรถเป็นประกนั ได้มีการขยายขอบเขตของสินเชื�อส่วนบคุคล และกําหนดเพดานดอกเบี 6ย ค่าปรับ ค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี�ยวกับสินเชื�อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับจากผู้บริโภค โดยรวมกันแล้วไม่เกินกว่าร้อยละ 28 ต่อปี 
(Effective Rate)  

จากแนวโน้มและปัจจยัภายนอกที�มีผลตอ่ภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทยงัคงมีศกัยภาพพร้อม
ตอ่การแขง่ขนัและการเติบโต จากการกระจายฐานลกูค้าจากภาคครัวเรือนสูภ่าคเอกชนมากขึ 6น การขยายตวัของธุรกิจสนิเชื�อที�
ไมจํ่าเพาะเพียงสนิเชื�อเช่าซื 6อเครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเชิงพาณิชย์ แตค่รอบคลมุถึงสนิเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนัและ
สนิเชื�อสว่นบคุคล การกระจายตวัของสาขาหลกัและสาขายอ่ยครอบคลมุในระดบัชมุชน ทําให้บริษัทยงัคงมีความได้เปรียบใน
ด้านการติดตามและการเข้าถึงฐานลกูค้า ประกอบกบัระบบการตรวจสอบ การประเมินลกูค้า และการอนมุตัิสินเชื�อที�มีความ
เข้มงวดมากขึ 6น 

แนวโน้มเงินเฟ้อปี 2562 สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า คาดวา่จะอยูที่�ประมาณ 1.2% ภายใต้กรอบ 0.7-
1.7% ภายใต้สมมติฐานจากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 3.5-4.5% นํ 6ามนัดิบดไูบ 70-80 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล และอตัรา
แลกเปลี�ยน 32.5-33.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยเงินเฟ้อไตรมาสแรก น่าจะอยู่ที� 0.86% ไตรมาส 2 อยู่ที� 0.98% ไตรมาส 3 
อยูที่� 1.27% และไตรมาส 4 อยูที่� 1.81% 

ธุรกิจเช่าซื Eอเครื+องใช้ไฟฟ้า 
ในธุรกิจแบบเช่าซื 6อมีสว่นแบง่ตลาดในประเทศอยู ่ 2 กลุม่หลกัๆ ซึ�งทั 6งสองกลุม่มีฐานลกูค้า และลกัษณะที�ตา่งกนั 
กลุม่แรกมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ.อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส  (กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์) และ บมจ. 

อิออน  ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์)  ซึ�งผู้ประกอบการแต่ละรายนั 6น  นอกเหนือจากการให้บริการธุรกิจเช่าซื 6อเครื�องใช้ไฟฟ้าแล้วยงัมี
บริการสินเชื�อเช่าซื 6อสินค้าอีกหลายประเภท เช่น อปุกรณ์สื�อสาร เครื�องใช้สํานกังาน  เฟอร์นิเจอร์  รถจกัรยานยนต์  และรถยนต์ 
เป็นต้น แตม่ีรูปแบบการปลอ่ยสนิเชื�อเช่าซื 6อโดยผา่นร้านค้าตวัแทน 

กลุม่ที�สองซึ�งจะมุง่เน้นในด้านสนิค้าที�มีอายกุารใช้งานยาวนาน และสนิค้าจําพวกเครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปัจจุบนัคง
มีเพียง บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่านั 6นที�ยังดําเนินธุรกิจการขายตรงแบบเช่าซื 6อผ่านทางร้านสาขา และ 
พนกังานขายของบริษัทเอง  

  จากการที�เครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอนัได้แก่ โทรทศัน์ และตู้ เย็น ซึ�งถือเป็นสินค้าที�มีสดัสว่นการครอบครองที�สงู   จึง
ทําให้การเพิ�มยอดขายเป็นไปได้ยาก แตผู่้บริหารของบริษัทกลบัมองว่าสามารถที�จะเพิ�มยอดขายได้ด้วยการนําหลกัการตลาดของ
สนิค้าทดแทน (Replacement Market) โดยอาศยักลยทุธ์แลกซื 6อ (Trade-in) สนิค้าเครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของลกูค้าทกุชนิดทกุ
ยี�ห้อมาแลกกบัสินค้าเครื�องใช้ไฟฟ้าใหม่ของซิงเกอร์พร้อมกบัเงื�อนไขรับสว่นลดระหว่าง 1,000 – 3,000 บาท พร้อมทั 6งการผ่อน
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สบายๆ และการบริการอยา่งยอดเยี�ยมกบัร้านสาขาซิงเกอร์ที�มีอยู่ทั�วประเทศ  เพื�อให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทในการขยายตลาด
ของสนิค้าทกุชนิดที�บริษัทจดัจําหนา่ย 

จักรเยบ็ผ้า 
  สนิค้าอปุโภคบริโภคหลายประเภทที�ผลิตใช้ในชีวิตประจําวนั อาทิ เสื 6อ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเท้า ผ้าป ู   ที�
นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ใช้จักรเย็บผ้าในการผลิตทั 6งสิ 6น จักรเย็บผ้าจึงเป็นสินค้าที�ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ทั 6งในรูป
ของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึง จักรเย็บผ้าทั�วไปที�สําหรับใช้ภายในบ้าน ตลาดของจักรเย็บผ้าสามารถ
แบง่ได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ จกัรเย็บผ้าอตุสาหกรรมที�นํามาใช้ตดัเย็บเครื�องอปุโภคบริโภคในเชิงอตุสาหกรรม 
และจกัรเย็บผ้าธรรมดาที�นํามาใช้ตดัเย็บภายในครัวเรือน สําหรับยี�ห้อที�วางจําหน่ายอย่างแพร่หลายในตลาดจกัรเย็บผ้าใน
ประเทศไทย ได้แก่  ซิงเกอร์  จาโนเม่  เอลวิร่า  บราเดอร์ และจูกิ  ทั 6งยังมีจักรเย็บผ้าราคาถูกที�นําเข้าจากประเทศจีนอีก
หลากหลายยี�ห้อที�เข้ามาแขง่ขนักนัในธุรกิจนี 6   

เนื�องจากจักรเย็บผ้าเป็นผลิตภณัฑ์ที�คงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานพอสมควร ทั 6งนี 6ขึ 6นอยู่กับการใช้งานที�
เหมาะสมกบัจกัรเย็บผ้าแตล่ะประเภทด้วย   ปัจจบุนัตลาดมีความต้องการซื 6อจกัรเย็บผ้ามากขึ 6นเนื�องด้วยการนําเทคโนโลยีที�
ทนัสมยัเข้ามาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑ์จักรเย็บผ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ 6น จนกลายเป็นจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ที�มี
รูปลกัษณ์สวยงาม ทนัสมยั กะทดัรัด ใช้งานง่าย สามารถประดิษฐ์งานได้หลากหลายเหมาะกบัยคุสมยัที�เปลี�ยนไปที�กําลงันิยม
งานประดิษฐ์ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั DIY (Do It Yourself) 

การเปลี+ยนแปลงของคู่แข่งที+สาํคัญ 

 ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ที�ดําเนินธุรกิจทางด้านการเงินให้กบัผู้บริโภค (Consumer Finance) ที�ไม่ใช่ธนาคาร 
(Non-bank) โดยที�มีบริษัทที�ดําเนินธุรกิจทางด้านบตัรเครดิต (Credit Card) อนัได้แก่ บริษัท อเมริกนัเอ็กเพรส (ไทย) จํากดั, 
บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จํากดั, บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน), บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากดั, บริษัท ซิตี 6 
คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ ส่วนบริษัทดําเนินธุรกิจ Non-bank อนัได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 
(AEONTS), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด (Krungsri First Choice) (KFC) และบริษัท อีซี� บาย จํากัด 
(มหาชน) (Easy Buy) ซึ�งมุง่เน้นในการทําธุรกิจเช่าซื 6อ และสนิเชื�อสว่นบคุคล (Personal Loan) และ บริษัท    ซิงเกอร์ประเทศ
ไทย จํากดั (มหาชน) (SINGER) ที�มุง่เน้นเฉพาะธุรกิจเช่าซื 6อที�ได้ดําเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากวา่ 130 ปี  
 บริษัทที�เป็น Non-bank ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของตนเอง  ดังเช่น 
AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเน้นธุรกิจทางขายแบบเช่าซื 6อและสินเชื�อสว่นบคุคล (Personal 
Loans) กบัลกูค้าที�มีประวตัิดี และมีรายได้ประจําไม่น้อยกว่า 4,000 บาท ในขณะที� SINGER จะมุ่งเน้นไปในกลุม่ลกูค้าที�อยู่
ในต่างจังหวดั ซึ�งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอนัถือเป็นกลุ่มฐานราก  บริษัทเหล่านี 6ดําเนินธุรกิจแบบขายตรงซึ�งนํา
ต้นทนุทางการเงินพร้อมคา่ใช้จ่ายของการให้บริการก่อนและหลงัการขายมารวมอยูใ่นอตัราที�คิดกบัลกูค้า 
 การแข่งขนัของบริษัทในกลุม่เหลา่นี 6จะแตกต่างกนัโดยที�บริษัทในกลุม่แรก (AEONTS, KFC และ EASY BUY) จะ
แขง่ขนักนัในเรื�องของความรวดเร็วในการอนมุตัิเครดิต และอตัราดอกเบี 6ย บริษัทที�มีกลุม่ลกูค้าเป็นเกษตรกรในชนบทจะแข่ง
กนัในเรื�องของการรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัประชาชนในท้องถิ�น และการเสนอบริการที�ดีทั 6งก่อนการขาย และหลงัการขาย ยิ�ง
ไปกวา่นั 6นการให้บริการการขายตรงที�ให้กบัลกูค้าก็จะต้องคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าโดยการนําเสนอบริการ และผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ  
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2.3   การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือการบริการ 

การจดัหาผลิตภณัฑ์จกัรเย็บผ้า หลงักลางปี 2545  บริษัทได้เปลี�ยนวิธีการสั�งซื 6อ จากเดิมบริษัทใช้วิธีการสั�งซื 6อจกัร
เย็บผ้าจากบริษัท อตุสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั มาเป็นการสั�งซื 6อจกัรเย็บผ้าสาํเร็จรูปโดยตรงจากตา่งประเทศแทน 
เนื�องจากต้นทุนของการนําเข้าผลิตภณัฑ์จักรเย็บผ้าสําเร็จรูปตํ�ากว่าต้นทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ  สินค้าที�
บริษัทซื 6อจากผู้ผลติจากตา่งประเทศมีมลูคา่ประมาณร้อยละ 3  ของสนิค้าที�ซื 6อทั 6งหมด 

 ในส่วนของเครื�องใช้ไฟฟ้า บริษัทสั�งซื 6อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศในลกัษณะของ OEM  (Original Equipment 
Manufacturer) กลา่วคือ ผู้ผลติจะผลติสนิค้าภายใต้เครื�องหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัทโดยผู้ผลิตหลกัซึ�งผลิตเครื�องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านให้แก่บริษัทได้แก่:- 

1. บริษัท ไฮเออร์ อิเลค็ทริค จํากดั (มหาชน)  สนิค้าที�ผลติ ได้แก่ ตู้ เย็นและเครื�องปรับอากาศ 

2. บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จํากดั สนิค้าที�ผลติ ได้แก่ ตู้แช่ไวน์ 

3. บริษัท ลคักี 6เฟลม จํากดั  สนิค้าที�ผลติได้แก่  เตาแก๊ส 

4. บริษัท เอดีที ออนไลน์ จํากดั สนิค้าที�ผลติได้แก่ ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์และตู้ เติมนํ 6ามนัหยอดเหรียญ 

5. บริษัท ซอฟท์เวย์ คอมเมอร์เซียล จํากดั สินค้าที�ผลิตได้แก่ เครื�องทํานํ 6าหวานเกร็ดหิมะ, เครื�องทํานํ 6าแข็ง และ
เครื�องทําไอศครีม 

6. บริษัท ซนัเด้น อินเตอร์คลู (ประเทศไทย) จํากดั สนิค้าที�ผลติได้แก่ ตู้แช่แข็งและตู้แช่เครื�องดื�ม 

7. บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั�น จํากดั สนิค้าที�ผลติได้แก่ เครื�องกรองนํ 6า 

8. บริษัท แฟมิลี� คอร์ปอเรชั�น จํากดั สนิค้าที�ผลติได้แก่ หม้อหุ้งข้าว, หม้ออบอบรมร้อน และพดัลม 

9. บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จํากดั สนิค้าที�ผลติได้แก่ ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือออนไลน์ 

 นอกจากสนิค้าที�ขายภายใต้เครื�องหมายการค้า  ซิงเกอร์  แล้วบริษัทยงัได้ร่วมมือกบับริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) 
ในการจดัจําหนา่ยโทรศพัท์เคลื�อนที�หลากหลายยี�ห้อ หลากหลายรุ่น ซึ�งทําให้สามารถขยายกลุม่ฐานลกูค้าของบริษัทเข้าสูก่ลุม่
ลกูค้าใหม่ๆ  ได้มากขึ 6นด้วย 

ผลกระทบต่อสิ+งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลงังาน การรักษาสิ�งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที�มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดอย่างต่อเนื�อง ซึ�งถือเป็นความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งหนึ�ง  ดงันั 6นสนิค้าที�บริษัทจําหน่ายจึงเป็นสินค้าที�มีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ�งไปกว่านั 6น ตู้ เย็นของ
ซิงเกอร์ได้พฒันาอีกขั 6นโดยใช้นํ 6ายาทําความเยน็ที�ไมทํ่าลายสิ�งแวดล้อม และไมทํ่าลายชั 6นบรรยากาศของโลก “NON CFC” คือ
สาร “C-Pentane” ซึ�งมีคา่ในการทําลายโอโซนเป็นศนูย์  

เนื�องจากบริษัทไม่มีโรงานผลิตสินค้า แต่ใช้วิธีการสั�งซื 6อสินค้าด้วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) จากโรงงานที�มีกระบวนการผลิตที�มีคณุภาพ และหลีกเลี�ยงการสั�งซื 6อสินค้าจากผู้ผลิตที�ไม่มีคุณภาพ โดย
บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality Assurance) เพื�อคดักรองสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน  และบริษัทมี
นโยบายเลอืกโรงงานที�ให้ความสาํคญัในเรื�องผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและในเรื�องตา่งๆ ที�กลา่วมาข้างต้น 
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ทางบริษัทมีความตั 6งมั�นในการประกอบธุรกิจอยา่งมีคณุภาพ เพื�อเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม และผู้บริโภคอย่าง
ตอ่เนื�อง 

 

2.4  งานที+ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไมม่ี – 
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3.   ปัจจัยความเสี�ยง 

ภาพรวมการบริหารความเสี#ยงของบริษัท 
เพื�อเป็นการตระหนกัถึงความเสี�ยงตา่งๆ ที�อาจเกิดขึ 'นและสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้มีการกําหนด

หลกัการและแนวทางในการบริหารความเสี�ยง  ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื�อง  เพื�อ
เสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อมในการรองรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 'นในอนาคต   ทั 'งนี 'หลกัการและกระบวนการบริหาร
ความเสี�ยง พร้อมประเภทความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ 'น และสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ' 

• หลักการในการบริหารความเสี#ยง 
บริษัทมีการบริหารความเสี�ยงในหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การบริหารความเสี�ยงด้านบัญชีลูกหนี 'เช่าซื 'อ   

การบริหารความเสี�ยงด้านตลาด การบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง การบริหารความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการ การบริหารความ
เสี�ยงด้านบคุลากร และการบริหารความเสี�ยงด้านอื�นๆ เช่น ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาติ อนัได้แก่ นํ 'าท่วม แผ่นดินไหว สนึามิ 
เป็นต้น โดยบริษัทยดึหลกัการในการบริหารความเสี�ยง ดงันี '  
 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี#ยงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที#เกี#ยวข้อง โดยหน่วย

ธุรกิจ ซึ�งดําเนินธุรกิจที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงมีหน้าที�ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี�ยงต่างๆที�เกี�ยวข้อง
อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้ระดบัความเสี�ยงที�เกิดขึ 'นดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัอตัราผลตอบแทนที�กําหนดภายใต้
ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้  ขณะที�หน่วยงานสนบัสนุนซึ�งมีหน้าที�สนบัสนนุการปฏิบตัิงานให้แก่หน่วยธุรกิจ
เพื�อให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนันั 'น จะรับผิดชอบการจดัการความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการซึ�งเกิดขึ 'นจากการดําเนิน
ธุรกิจ 

 - การบริหารความเสี#ยงและการควบคุมความเสี#ยงโดยหน่วยงานที#เป็นเอกเทศ โดยมีการจดัตั 'งฝ่ายบริหาร
ความเสี�ยงองค์กรซึ�งความเป็นอิสระในการทํางานโดยรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบ และมีการจดัตั 'งทีม 
Risk Owner ซึ�งเป็นผู้ ทําหน้าที�ควบคมุรับผิดชอบในการให้ความเห็นเกี�ยวกบัความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจ
อยา่งเป็นอิสระและเชื�อถือได้  รวมทั 'งการควบคมุความเสี�ยงให้อยูภ่ายใต้ระดบัที�ยอมรับได้ 

 - การมีนโยบายในการบริหารความเสี#ยงที#ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงองค์กร จะทําหน้าที�
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง ภายใต้แนวทางที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 - การบริหารความเสี#ยงโดยรวมความเสี#ยงทุกประเภทที# เกิดขึ 1นจากการดําเนินธุรกรรม โดยการบริหาร
ความเสี�ยงควรคํานึงถึงการบริหารความเสี�ยงทุกประเภทซึ�งเกิดขึ 'นในการดําเนินธุรกรรม อีกทั 'งยังจะต้อง
ครอบคลมุถึงทกุระดบังานภายในองค์กร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเสี#ยงของหน่วยธุรกิจ  โดยหน่วยงานธุรกิจได้มีการแต่งตั 'ง Risk Owner ซึ�งจะ
เป็นผู้การประเมินความเสี�ยงในหนว่ยงาน การปรับเปลี�ยนงานตามประสิทธิภาพของการทํางานที�ปรับหลงัจาก
ได้รับการประเมินความเสี�ยงแล้ว รวมถึงการบริหารจดัการความเสี�ยงนั 'นๆ 

• กระบวนการบริหารความเสี#ยง  
เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงมีกระบวนการบริหารความเสี�ยง  ซึ�ง

ประกอบด้วยขั 'นตอนหลกัตา่งๆ  ดงันี ' 
 - การระบุความเสี#ยง เป็นขั 'นตอนที�จะมีการบ่งชี 'ถึงความเสี�ยง ทั 'งในแง่ของประเภทความเสี�ยง สาเหตุ และ

ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกบัความเสี�ยงทั 'งที�เป็นปัจจัยภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา คาดการณ์ถึง
ความเสี�ยงที�บริษัทกําลงัประสบอยู ่หรือความเสี�ยงใหมที่�มีโอกาสจะเกิดขึ 'นในอนาคต 
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 - การประเมินความเสี#ยง เป็นขั 'นตอนที�จะมีการนําเครื�องมือ และวิธีการต่างๆ ที�เหมาะสมมาใช้ประเมินความ

เสี�ยง ซึ�งกระบวนการดงักลา่วจะต้องได้รับการตรวจสอบ อนมุตัิ และทบทวนภายใต้กรอบระยะเวลาที�เหมาะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเสี#ยง เป็นขั 'นตอนที�จะมีการติดตาม และควบคมุการดําเนินการตามนโยบาย
ความเสี�ยง ระเบียบปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องกบัความเสี�ยง และขอบเขตของความเสี�ยง เพื�อให้สอดคล้องกบันโยบาย
ความเสี�ยง และระดบัความเสี�ยงที�ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีการติดตามและควบคมุความเสี�ยง
ดงักลา่วอยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง 

 - การรายงานความเสี#ยง เป็นขั 'นตอนของการรายงานความเสี�ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลมุ ซึ�งจะต้องมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ เพื�อให้การบริหารจดัการความเสี�ยงเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

 ทั 'งนี ' เพื�อหลีกเลี�ยงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื�อง 
กระบวนการบริหารความเสี�ยงที�ดี ยงัได้รับการออกแบบให้คํานงึถึงการเปลี�ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ทั 'งที�เป็นสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤตด้วย  

ความเสี#ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท/ กลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี 1 
ความเสี#ยงเกี#ยวกับผู้ออกหุ้นกู้  

ความเสี#ยงในด้านการตลาดและการขาย 

 สินค้าเครื#องใช้ไฟฟ้า เนื�องจากมีการแข่งขนัในธุรกิจที�มีแนวโน้มสงูขึ 'นจากการเปิดการค้าเสรี (AEC) ส่งผลให้
ข้อจํากัดเรื�องภาษีนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก ทําให้ผู้ ประกอบการจากต่างประเทศเข้าสู่การตลาด
เครื�องใช้ไฟฟ้าง่ายขึ 'นประกอบกบัช่องทางการขายขยายมากขึ 'น มีรูปแบบการขายสนิค้าแบบออนไลน์ ปัจจยัดงักลา่วจึงสง่ผล
ให้เกิดการแขง่ขนัในธุรกิจจดัจําหนา่ยเครื�องใช้ไฟฟ้าสงูขึ 'น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสนิค้าได้สะดวกมากขึ 'นโดยผา่นช่องทางการ
ขายแบบออนไลน์ ซึ�งอาจมีผลกระทบกับยอดขายของบริษัท ดงันั 'นบริษัทจึงได้พัฒนาช่องทางการขายเป็นแบบ Farmer 
Model และ Franchise เพื�อให้ตวัแทนฝ่ายขายสามารถรักษาสมัพนัธภาพกับลกูค้าได้อย่างต่อเนื�องและขยายฐานลกูค้า
ได้มากขึ 'น 

ธุรกิจสินเชื#อรถทําเงิน คือธุรกิจสินเชื�อทะเบียนรถ ซึ�งมีการแข่งขนัอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มจะมีผู้ ให้บริการใน
ตลาดเพิ�มมากขึ 'น เนื�องจากเป็นธุรกิจที�ให้ผลตอบแทนสงู ขึ 'นอยูก่บัวา่ผู้ให้บริการรายใดจะมกีลยทุธ์ในการดงึดดูลกูค้ามากกวา่
กนั  เช่นอตัราดอกเบี 'ย ระยะเวลาการผอ่นชําระ  และบริการที�รวดเร็ว  เป็นต้น  แตด้่วยนโยบายของบริษัทในธุรกิจรถทําเงิน คือ 
การเป็นที�หนึ�งในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที�ต้องการบริการสนิเชื�อที�ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอยา่งแท้จริง จึงได้มี
การกําหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย และกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนั เพื�อตอบสนองความต้องการลกูค้าโดยเน้นเรื�องความ
รวดเร็ว และบริการจึงทําให้บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าได้กว้างขึ 'น ประกอบกบัมีระบบการทํางานและทีมงานที�มีความ
เชี�ยวชาญในธุรกิจโดยตรง  

ธุรกิจเช่าซื 1อเครื#องจักร (Captive Finance) คือบริการสินเชื�อเช่าซื 'อเครื�องจกัรแก่ลกูค้าผู้ซื 'อเครื�องจกัรกบัผู้ผลิต
และผู้ นําเข้า (Dealer) โดยบริษัทได้สร้างทีมงานขายที�มปีระสบการณ์และความชํานาญในธุรกิจนี 'เพื�อดแูลกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
และกระบวนการขายตั 'งแตต้่นจนจบ และสร้างพนัธมิตรทางการค้ากบัผู้ นําเข้าเครื�องจกัร โดยมีการลงนามในบนัทกึข้อตกลงซึ�ง
มีเงื�อนไขหลกัในการรับซื 'อเครื�องจกัรคืน  
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ความเสี#ยงด้านคุณภาพบัญชีลูกหนี 1เช่าซื 1อและการทุจริตของพนักงาน 

                  บญัชีลกูหนี 'เช่าซื 'อถือเป็นหวัใจสาํคญัของการดําเนินธุรกิจ จึงได้มีการบริหารจดัการพอร์ตลกูหนี 'โดยแยกเป็น    แต่
ละผลติภณัฑ์เพื�อที�จะสามารถวิเคราะห์ความเสี�ยงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ กลุม่ลกูหนี 'แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1.สินเชื�อเช่าซื 'อ
เครื�องใช้ไฟฟ้า 2.สินเชื�อรถทําเงิน 3.สินเชื�อเช่าซื 'อเครื�องจกัร  จากฐานข้อมลู ณ ไตรมาส 1/2562 พอร์ตลกูหนี 'มีมลูค่าลดลง
จากปี 2561  ซึ�งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้  โดยพอร์ตลกูหนี 'สินเชื�อเช่าซื 'อเครื�องใช้ไฟฟ้าเท่ากบั 48% สินเชื�อรถทํา
เงินมีสดัสว่นเป็นอนัดบัสองเทา่กบั 39% และสดุท้ายคือสนิเชื�อเช่าซื 'อเครื�องจกัรเทา่กบั 13%  

   ในการดําเนินธุรกิจให้บริการสนิเชื�อ บริษัทฯต้องเผชิญกบัความเสี�ยงเกี�ยวกบัคณุภาพลกูหนี 'ซึ�งมีการผิดนดัชําระหนี '
ของลกูหนี 'จนกลายเป็นหนี 'เสีย ซึ�งที�ผ่านมาบริษัทฯพยายามคุมอตัราการเกิดหนี 'เสียมาโดยตลอด (ค่าเฉลี�ยในอดีตอยู่ที�
ประมาณ 10%) รวมทั 'งปัญหาการทจุริตของพนกังาน  สืบเนื�องจากระบบการจดัเก็บค่าสินค้าแบบเดิม  พนกังานขายของ
บริษัทจะทําหน้าที�ขายและเก็บเงินค่าสินค้ากบัลกูค้าเองโดยตรง และพนกังานจะนําสง่เงินค่าสินค้าให้บริษัทเป็นรายสปัดาห์ 
เป็นเหตใุห้เกิดการทุจริตจากการที�พนกังานไม่นําเงินส่งเข้าบริษัท เฉลี�ยปีละประมาณ 25-35 ล้านบาท  ส่งผลให้เกิดบญัชี
ปลอมของลกูหนี 'เป็นจํานวนมาก จึงทําให้พอร์ตสนิเชื�อของบริษัทฯมรีะดบัหนี 'เสยีปรับตวัสงูขึ 'นผิดปกติ (ประมาณ 15-20%) ใน
ปี 2560 -2561 ทําให้ผลการดําเนินงานเกิดการขาดทนุต่อเนื�องในช่วงที�ผ่านมา  อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการตั 'งค่าเผื�อ
หนี 'สงสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 88  ของจํานวนเงินที�พนกังานทจุริตทั 'งหมด โดยบริษัทสามารถติดตามและจดัเก็บหนี 'ในกรณีนี '
เฉลี�ยในอตัราร้อยละ 12-15 
                   ทั 'งนี ' ตั 'งแตปี่ พ.ศ.  2559 เป็นต้นมา บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�ดีและมปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ 'น โดยบริษัท
ได้ดําเนินการเปลี�ยนแปลงระบบการรับชําระเงินคา่สนิค้า เพื�ออํานวยความสะดวกให้ลกูค้า และเพื�อป้องกนัการการทจุริตของ
พนกังาน โดยเปลี�ยนจากการให้พนกังานขายเก็บเงินคา่สนิค้ากบัลกูค้าเองโดยตรง เป็นวิธีการสง่ใบแจ้งหนี 'ให้กบัลกูค้าทกุราย 
และลกูค้าสามารถชําระค่าสินค้าผ่านช่องทางการรับชําระของธนาคารต่างๆ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  และหากลกูค้ามีความ
ประสงค์ที�จะให้พนกังานขายไปเก็บเงินกบัลกูค้าเอง บริษัทก็ได้ดําเนินการจดัทําแอปพลเิคชั�นสาํหรับให้พนกังานเป็นผู้ รับชําระ
คา่สนิค้า เมื�อลกูค้าชําระคา่สนิค้า พนกังานต้องสง่ข้อความ (SMS) ให้ลกูค้าผ่านแอปดงักลา่ว เพื�อเป็นหลกัฐานว่าได้รับชําระ
คา่สนิค้าเรียบร้อยแล้ว และข้อความดงักลา่วจะถกูสง่เข้าระบบสว่นกลางของบริษัทด้วย โดยพนกังานผู้ รับชําระมีหน้าที�สง่เงิน
ค่าสินค้าให้บริษัทในทุกสิ 'นวนั หากพนกังานไม่นําส่ง ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ตรวจสอบจากสว่นกลางแจ้งพนกังานให้นําส่ง
ภายในวนันั 'นๆ   ซึ�งข้อมลูพนกังานกระทําการทจุริตในปี พ.ศ. 2558- จนถึงปี พ.ศ. 2561 มีความเสียหายจํานวน  38.7, 50.6, 
15.8  และ 5.4 ล้านบาท ตามลาํดบั (ในปี พ.ศ. 2559 มีความเสยีหายจํานวน 50.6 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทเพิ�งเปลี�ยนระบบ
การจดัเก็บในเดือน ตลุาคม 2559)  จะเห็นได้วา่บริษัทมีการกํากบัดแูลและการควบคมุระบบภายในที�ดีขึ 'นอยา่งยิ�ง เป็นเหตใุห้
จํานวนค่าเสียหายจากกรณีพนกังานทจุริตลดลงอย่างมีนยัสําคญั และบริษัทยงัมีนโยบายควบคมุค่าเสียหายกรณีพนกังาน
กระทําการทจุริตไมใ่ห้เกิน อตัราร้อยละ 0.1 ของยอดขาย โดยบริษัทมีกระบวนการในการดําเนินคดีกบัพนกังานที�ทจุริตทั 'งทาง
แพ่งและทางอาญา และเมื�อศาลมีคําพิพากษาแล้ว บริษัทยงัติดตามหนี 'กรณีนี 'อย่างใกล้ชิด ด้วยการติดตามบงัคบัคดี จน
ครบถ้วนตามกระบวนการ  

                                  การปรับปรุงระบบการปฎิบตัิงานดงักลา่วทําให้ระดบัหนี 'เสยีของพอร์ตมีสถานการณ์ดีขึ 'น ณ สิ 'นไตรมาส 1/2562 
อยูที่� 12 % ซึ�งบริษัทฯ คาดวา่จะสามารถลดระดบัหนี 'เสียได้อย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯยงัมีความเสี�ยงหากระดบัหนี '
เสยีเพิ�มขึ 'นในอนาคตซึ�งอาจกระทบตอ่ผลการดําเนินงานได้ ดงันั 'น บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการตา่งๆ เพื�อลดความเสี�ยง ดงันี ' 
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1) การลดความเสี#ยงด้านคุณภาพสินเชื#อของพอร์ต 

•   กําหนดมาตรการการกํากบัดแูลบญัชีลกูหนี 'อย่างเข้มงวดตั 'งแต่ขั 'นตอนของการพิจารณาความน่าเชื�อถือ (Credit 
Scoring) การติดตาม การประเมินผล ตลอดจนการฟ้องร้อง การดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีผิดนดัชําระหนี ' 

•   ในสนิเชื�อเช่าซื 'อเครื�องใช้ไฟฟ้าฯ มีการปรับระบบการขายโดยใช้รูปแบบ Farmer Model โดยให้พนกังานขายมีสว่น
ร่วมในการรับผิดชอบการผิดนดัชําระหนี 'ของลกูหนี 'ในพอร์ตของตน โดยพนกังานขายจะได้รับสว่นแบ่งจากค่างวด
ทกุงวด แตจ่ะถกูหกัคา่คอมมิชชั�นหากลกูหนี 'ในพอร์ตไมชํ่าระคา่งวด  

•   ในสนิเชื�อรถทําเงิน จะให้วงเงินสนิเชื�อที� 60% ของมลูคา่รถ (ประเมินจากข้อมลูราคารถยนต์ใช้แล้ว) ซึ�งหากเกิดการ
ผิดนดัชําระหนี ' บริษัทฯประเมินว่าราคาขายของรถจะยงัครอบคลมุความเสียหายที�เกิดขึ 'น หรือช่วยบรรเทาความ
เสยีหายให้เหลอืน้อยที�สดุ  

•   ในสนิเชื�อเช่าซื 'อเครื�องจกัรใหม ่บริษัทฯทําข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ (Dealer) หากเกิดการผิด
นดัชําระหนี 'ของลกูค้า  ทาง Dealer จะต้องรับซื 'อเครื�องจกัรคืน หรือรับผิดชอบแทนผู้ เช่าซื 'อ ซึ�งช่วยลดความเสี�ยง
ด้านสภาพคลอ่งของสนิค้าที�ยดึมาได้  

•   บริษัทได้จดัตั 'งหนว่ยงานที�มีความชํานาญเฉพาะทางในการบริหารบญัชีที�มีการค้างชําระ มีหน้าที�รับผิดชอบในการ
ดําเนินการบริหารหนี 'ที�มีปัญหา ซึ�งจะพิจารณาเลือกวิธีที�ดีที�สดุในการรับชําระหนี ' โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อปรับปรุง
คณุภาพสนิทรัพย์ เพื�อลดความสญูเสยีให้น้อยที�สดุ 

•   บริษัทมีหน่วยงานที�มีหน้าที�รับผิดชอบในการดําเนินการขายสินเชื�อด้อยคุณภาพตามแนวทางที�ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการ 
 

2) การแก้ปัญหาทุจริตของพนักงาน 

• มีการเปลี�ยนระบบการปฏิบตัิงานใหมท่ั 'งหมดโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยมากขึ 'น เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการจดัการฐานข้อมลูเพื�อมาอนมุตัิสินเชื�อที�สํานกังานใหญ่แทนที�สาขา รวมถึงจดัเก็บข้อมลูใน Server ของ
สว่นกลางแทนการบนัทกึข้อมลูผา่นกระดาษ และจดัเก็บที�แตล่ะสาขา เป็นต้น  

•   มีการเปลี�ยนระบบการชําระเงินโดยให้ลกูค้าชําระเงินค่างวดผ่านช่องทาง Counter Service และ Mobile Banking 
แทนการจ่ายเงินสดกบัพนกังานขาย 

•   ในด้านการกํากบัดแูล บริษัทยงัคงเน้นให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายไม่ยอมให้มีการทจุริต (Zero Tolerance) ที�เริ�ม
นํามาใช้ตั 'งแตปี่ 2553 อยูอ่ยา่งตอ่เนื�อง 

        ในปี 2561 บริษัทมีมลูค่าความเสียหายจากการกระทําทจุริตที�พบลดลงอย่างมีนยัสําคญัเนื�องมาจากมาตรการการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้น   และในปี 2562 บริษัทจะประเมินในเรื�องของการประกันภยัจากการทจุริตภายในองค์กร ว่าการ
กระทําทจุริตที�ลดลงเกิดจากการควบคมุของบริษัท เมื�อนําไปเปรียบเทียบกบัการทําประกนัเพื�อนําเสนอกบัผู้บริหารตอ่ไป  
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ความเสี#ยงทางด้านการเงนิ 
บริษัทมีความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติและมีนโยบายการจดัการความเสี�ยงทางด้านการเงินดงันี ' 
 

           ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงอัตราดอกเบี 1ย  
บริษัทมีนโยบายการกู้ยืมจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทนุสถาบนั  ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี 'ย
ตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทนุ   ดงันั 'น บริษัทจะไมเ่จาะจงกู้ เงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดสถาบนัหนึ�งเทา่นั 'น 
เพื�อกระจายความเสี�ยงและต้นทนุของแหลง่เงินกู้  ทั 'งนี 'เงินทนุสว่นใหญ่มาจากการเสนอขายหุ้นกู้ซึ�งมีอตัราดอกเบี 'ยคงที� โดย 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินรวมทั 'งสิ 'น  512.57 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.86 ของ
หนี 'สินรวม) ในขณะที�มีหุ้นกู้ ที�ยงัไม่ไถ่ถอนรวมทั 'งสิ 'น 2,150 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.35 ของหนี 'สินรวม)  นอกจากนี ' 
บริษัทมีรายได้จากดอกเบี 'ยรับของสินเชื�อเช่าซื 'อ ซึ�งมีการเติบโตขึ 'นทกุปีตามยอดการปลอ่ยสินเชื�อ ทําให้มีกําไรจากสว่นต่าง
ของอตัราดอกเบี 'ยที�เพิ�มขึ 'นด้วย  
 
 ความเสี#ยงด้านการดาํรงอัตราส่วนทางการเงนิ 

  การดําเนินงานของบริษัทจําเป็นต้องใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมทั 'งจากธนาคาร สถาบนัการเงิน ตลอดจนนกัลงทนุ  
ซึ�งต้องปฎิบตัิตามเงื�อนไขการดํารงอตัราสว่นทางการเงิน กบัสถาบนัการเงิน  และจากภาระหนี 'ที�เพิ�มขึ 'น ทําให้บริษัทเกิดความ
เสี�ยงจากการปฎิบตัิตามการดํารงอตัราสว่นทางการเงิน (Covenant)  ซึ�งได้มีการกําหนดเงื�อนไขสําคญัที�บริษัทต้องปฏิบตั ิ

ดงันี '  

เงื#อนไขทางการเงนิ 

อัตราส่วนที#
ต้องดาํรงตาม
เงื#อนไขกับ

สถาบันการเงนิ 

อัตาราส่วน  
ณ 31 ธันวาคม 

2560 

อัตาราส่วน  
ณ 31 ธันวาคม 

2561 

อัตาราส่วน  
ณ วันที# 31 

มีนาคม 2562 

อตัราส่วนหนี 'สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3:1 เทา่ 1.22 2.34 2.19  

อตัราส่วนของลกูหนี 'เช่าซื 'อทั 'งหมดที�มียอดค้าง
ชําระเกินกว่า 3 เดือนตอ่ลกูหนี 'เช่าซื 'อทั 'งหมด 

ไม่เกินร้อยละ 10 11.66 10.48 12.12 

อตัราส่วนลกูหนี 'เช่าซื 'อสทุธิตอ่หนี 'สินที�มีดอกเบี 'ย  
 ไม่น้อยกว่า
1.35:1 เทา่ 

1.65 1.27 1.29 

อตัราส่วนทนุหมนุเวียน 
ไม่น้อยกวา่
1.50:1 เทา่ 

4.78 1.25 1.30 

                                ซึ�งอตัราสว่นของลกูหนี 'เช่าซื 'อทั 'งหมดที�มียอดค้างชําระเกินกว่า 3 เดือนต่อลกูหนี 'เช่าซื 'อทั 'งหมด อตัราสว่นลกูหนี '
เช่าซื 'อสทุธิต่อหนี 'สินที�มีดอกเบี 'ย และอตัราสว่นทนุหมนุเวียน  ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเงื�อนไขที�ให้ไว้กบัทางสถาบนัการเงิน 
ทางบริษัทได้ยื�นจดหมายขอผอ่นผนัอตัราสว่นดงักลา่วและได้รับการอนโุลมข้อกําหนดจากสถาบนัการเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจบุนัอยูใ่นกระบวนการเจรจาขอปรับภาระหนี 'สนิจากระยะสั 'นเป็นระยะยาว และปรับอตัราสว่นทางการเงิน (Covenant) ให้
เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั   บริษัทฯจึงมีความเสี�ยงอาจไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินตามข้อกําหนด
และเงื�อนไขกบัสถาบนัการเงินไว้ได้ ซึ�งถ้าสถาบนัการเงินไม่ผ่อนผนัให้และเรียกชําระหนี 'คืนอาจเข้าข่ายผิดนดัหุ้นกู้ ได้ (Cross 
default)     
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         ทั 'งนี 'หลกัเกณฑ์ตามที�ระบุในข้อกําหนดสิทธิฯในการออกหุ้นกู้  จะต้องดํารงอตัราสว่นหนี 'สินที�มีภาระดอกเบี 'ยต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio)  ไม่เกิน 3:1 (สามต่อหนึ�ง) เท่า  จากงบการเงินปี 2560 ปี 2561 
และไตรมาสที� 1 ปี 2562  อยู่ที� 0.82 1.84 และ 1.69 ตามลําดบั จึงมีความเสี�ยงที�บริษัทฯจะไม่สามารถดํารงอตัราสว่นทาง
การเงินตามข้อกําหนดสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ของหุ้นกู้ ในแตล่ะชดุไว้ได้  

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนออกใหม่ จํานวน  131.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.89 บาท  
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทฯได้รับชําระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในวนัที� 22 
เมษายน 2562 จํานวน 643 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินไตรมาส 1/2562 เพิ�มขึ 'น จาก 
1,574.41 ล้านบาท เป็น 2,217.41 ล้านบาท  ซึ�งทําใหอตัราสว่นหนี 'สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นตามนิยามของข้อกําหนดสิทธิและ
หน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ปรับตวัลดลง สําหรับการออกหุ้นกู้ ในครั 'งนี 'เพื�อชําระคืนหุ้นกู้ ที�จะครบกําหนดในเดือน 
ตลุาคม 2562 จํานวน 300 ล้านบาท  และส่วนที�เหลือจากการเสนอขายหุ้นกู้จะนําไปใช้ในการขยายธุรกิจที�ดําเนินการอยู่ใน
ปัจจบุนั ซึ�งถ้าไมม่ีการลงทนุใหม่ๆ เพิ�มขึ 'นอยา่งมีนยัสาํคญั จะไมทํ่าให้อตัราสว่นหนี 'สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเปลี�ยนแปลงสงูขึ 'น 
และยงัอยู่ภายใต้เงื�อนไขข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  นอกจากนี 'บริษัทมีมาตรการที�จะรักษาสดัสว่นหนี 'สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและ
โครงสร้างเงินทนุให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม  

 
               ความเสี#ยงจากอัตราแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศ 

               ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ 'นมีผลกระทบกบัการดําเนินงานของบริษัทในด้านของการนําเข้าสนิค้าจาก
ต่างประเทศ โดยเฉลี�ยมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษัท โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบายในการจัดซื 'อสินค้าจาก
ผู้ผลติในประเทศเป็นหลกั ดงันั 'นจึงมีผลกระทบเลก็น้อยกบัต้นทนุของสนิค้าที�นําเข้าอนัเพียงบางรายการ อาทิ อปุกรณ์จกัรเย็บ
ผ้า อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดผลกระทบดงักลา่วได้จากการปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทุน ประกอบกบัการลด
อัตราภาษีนําเข้าของอุปกรณ์จักรเย็บผ้าจากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement- FTA) ซึ�งโดยสว่นใหญ่มีอตัราภาษีอากรนําเข้าที�ร้อยละ 0 

 
                ความเสี#ยงทางด้านสินเชื#อ 
       คือ ความเสี�ยงที�ลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถชําระหนี 'แก่บริษัทตามเงื�อนไขที�ตกลงไว้เมื�อครบกําหนด  ซึ�ง
เกี�ยวเนื�องกบัลกูหนี 'การค้า ลกูหนี 'ตามสญัญาเช่าซื 'อ ลกูหนี 'เงินให้กู้ ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ และลกูหนี 'เงินให้กู้ ยืมระยะสั 'น 
ทั 'งนี ' ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี�ยงนี 'โดยการกําหนดนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั 'น บริษัทจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายที�เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี ' การให้สินเชื�อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว
เนื�องจากบริษัทมีฐานของลกูค้าจํานวนมากและหลากหลาย ความเสี�ยงสงูสดุทางด้านสินเชื�อแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของ
ลกูหนี 'การค้า ลกูหนี 'ตามสญัญาเช่าซื 'อ ลกูหนี 'เงินให้กู้ ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ และลกูหนี 'เงินให้กู้ยืมที�แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

ความเสี#ยงในด้านผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

สินค้าเครื�องใช้ไฟฟ้า สินค้าส่วนใหญ่ที�บริษัทจําหน่ายมาจากการจ้างผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) ซึ�งต้องอาศยัผู้ผลิตที�มีประสบการณ์และความชํานาญในการผลิต  และมีการบริหารจัดการเรื�องการขอ
อนญุาตจากสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) โดยบริษัทได้ให้มีการติดต่อกับผู้ผลิตหลายรายไม่เจาะจง
เฉพาะรายใดรายหนึ�งในการดําเนินธุรกิจ เพื�อไมใ่ห้การผลติของบริษัทถกูผกูขาดโดยผู้ผลิตรายใดรายหนึ�งเท่านั 'น อีกทั 'งทําให้
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เกิดอํานาจตอ่รองในการสั�งซื 'อสินค้าเพื�อให้ได้ต้นทนุที�เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ  จึงได้กําหนดกระบวนการ และเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกผู้ผลติ  เพื�อให้มั�นใจวา่ผู้ผลติมีคณุภาพและมาตรฐาน  รวมถึงพิจารณาในปัจจยัเรื�องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ซึ�งอาจกระทบในเรื�องความทนัสมยัของผลติภณัฑ์ด้วย นอกจากนี 'บริษัทมีการบริหารสนิค้าคงคลงัอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจ
ว่าหากในกรณีที�มีการเคลื�อนไหวสินค้าช้าและสินค้านั 'นอาจไม่เป็นที�นิยมในตลาดแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการสง่เสริมการขาย
เพื�อระบายสนิค้าเช่น จดัโปรโมชั�นพิเศษ 

ผลิตภณัฑ์ทางการเงินอื�นๆ  เช่น สินเชื�อจํานําทะเบียนรถ “รถทําเงิน”, สินเชื�อเช่าซื 'อเครื�องจกัรใหม่ เพื�อให้มั�นใจว่า
ผลติภณัฑ์ หรือบริการทางการเงินที�บริษัทพฒันาขึ 'นนั 'นได้ปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์กการดําเนินการของรัฐบาล และมีการวิเคราะห์
ความเสี�ยงและแผนการจดัการอยา่งเหมาะสม จึงกําหนดให้มีขั 'นตอนการขออนมุตัิในเรื�องการออกผลิตภณัฑ์หรือบริการจาก
ผู้บริหารและคณะกรรมการที�เกี�ยวข้องก่อนการขายหรือให้บริการ มีการขอคําปรึกษาจากที�ปรึกษากฎหมายภายนอกเพิ�มเติม
เพื�อประกอบการตดัสนิใจของผู้บริหารหากมีประเด็นที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องข้อกฎหมาย เช่น การขอใบอนญุาตการประกอบธุรกิจ 
เป็นต้น 

ความเสี#ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงนิของกลุ่มบริษัท 

ความเสี�ยงในการจดัหาเงินทนุใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที�กําหนด ซึ�งอาจทําให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทได้ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที�สูงก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินทุน                
ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งที�เกิดจากปัจจยัทั 'งภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในขึ 'นอยูก่บัโครงสร้างของสนิทรัพย์ และหนี ' '

สนิ และการสาํรองสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเพื�อนํามาใช้รองรับความต้องการ สว่นปัจจยัภายนอกขึ 'นอยู่กบัภาวะสภาพคลอ่งของ
ตลาด อตัราดอกเบี 'ยที�ปรับตวัขึ 'น และความเชื�อมั�นของนกัลงทนุเป็นหลกั บริษัทจึงได้เพิ�มช่องทางการระดมทนุโดยการออกหุ้น
กู้  นอกเหนือจากการกู้ เงินกบัสถาบนัการเงิน 

           นอกจากนี 'ยงัมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี 'ยทั 'งในด้านการกู้ เงินและการปล่อยสินเชื�อ เนื�องจาก
ดอกเบี 'ยรายรับกําหนดเป็นอตัราคงที� แต่ดอกเบี 'ยจ่ายเงินกู้ เป็นอตัราดอกเบี 'ยลอยตวั หากมีการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอดก
เบี 'ยก็จะสง่ผลกระทบตอ่สว่นตา่งระหวา่งอตัราดอกเบี 'ยรับและอตัราดอกเบี 'ยจ่าย  

สาํหรับผลกระทบที�เกิดขึ 'นจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศจะกระทบการดําเนินงานของบริษัทในด้านของ
การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉลี�ยมีมลูค่าไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขายของบริษัท  โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบายใน
การจดัซื 'อสนิค้าจากผู้ผลติในประเทศเป็นหลกั  ดงันั 'น จึงมีผลกระทบเล็กน้อยกบัต้นทนุของสินค้าที�นําเข้า  เพียงบางรายการ 
อาทิ อปุกรณ์จกัรเย็บผ้า อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดผลกระทบดงักลา่วได้จากการปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทุน 
ประกอบกับการลดอัตราภาษีนําเข้าของอุปกรณ์จักรเย็บผ้าจากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดการค้าเสรี 
(Free Trade Agreement- FTA) ซึ�งโดยสว่นใหญ่มีอตัราภาษีอากรนําเข้าที�ร้อยละ 0 

           ความเสี#ยงเกี#ยวกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์การดาํเนินการของรัฐบาล 

 สบืเนื�องจากธนาคารแหง่ประเทศไทย มีแนวทางในการออกเกณฑ์ในการกํากบัดแูลสนิเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั  
ซึ�งจะมีผลบงัคบัใช้ภายในไตรมาสแรกของปี 2562 อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ “รถทําเงิน” ที�จะต้องดําเนินการขอใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจให้เสร็จสิ 'นภายในกําหนด ซึ�ง ณ ปัจจบุนับริษัทได้เริ�มดําเนินการขั 'นตอนในการขออนญุาตโดยการจ้างที�ปรึกษา
กฎหมายที�มีความเชี�ยวชาญในการดาํเนินการขออนญุาตดงักลา่ว ขณะเดียวกนับริษัทได้เริ�มกําหนดขั 'นตอนการทํางานในด้าน
ตา่งๆ  เพื�อให้สอดคล้องกบัหลกัการเรื�อง Market Conduct ตามร่างกฎเกณฑ์ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศเพื�อ
เตรียมความพร้อมวา่จะสามารถปฎิบตัิได้ถกูต้องตามกฎหมายได้เหมาะสมทนัทีที�ได้รับใบอนญุาต 
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 ความเสี�ยงจากการโดนลกูค้าฟ้องดําเนินคดี บริษัทได้ปฎิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์อยา่งเหมาะสม เช่น เรื�องสญัญา การคิดอตัราดอกเบี 'ย การคิดเบี 'ยปรับ การยึดทรัพย์ นอกจากนี 'ยงัได้วางเกณฑ์การ
อนุมตัิสินเชื�ออย่างเหมาะสม เริ�มตั 'งแต่การประเมินความเสี�ยงของลกูค้าในด้านความสามารถในการชําระเงิน รวมถึงผู้คํ 'า
ประกนัเพื�อลดโอกาสการผิดนดัชําระหนี ' รวมถึงขั 'นตอนการติดตามหนี ' การยดึหลกัประกนัที�มีความเป็นธรรมสอดคล้องตามข้อ
กฎหมาย บริษัทจึงเชื�อวา่โอกาสที�จะถกูลกูค้าฟ้องร้องนั 'นน้อยมาก 

 สําหรับธุรกิจตู้ เติมนํ 'ามนัหยอดเหรียญนั 'น บริษัทก็จะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอนัได้แก่ กฏหมายชั�ง
ตวงวัดที�จะต้องได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการจ่ายนํ 'ามันให้ได้ตามมาตรฐานตามที�กําหนดจากโรงงานผู้ ผลิตก่อน
ออกจําหน่าย และจะต้องให้มีการตรวจสอบเป็นประจําทกุสองปีหลงัจากที�ได้ใช้งานไปแล้ว พร้อมกบัจะต้องปฏิบตัิตามกฏ
ระเบียบของกรมธุรกิจพลงังานที�เข้ามาควบคมุมาตรฐานความปลอดภยัของตู้ เติมนํ 'ามนัหยอดเหรียญให้ได้มาตรฐานตามที�
กําหนด ซึ�งในเรื�องเหลา่นี 'บริษัทได้มีการประสานงานกบัผู้ผลติและหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อปฏิบตัิตามกฏระเบียบดงักลา่วให้
ถกูต้อง หากมีจุดใดที�ต้องแก้ไขก็จดัให้มีการดําเนินงานแก้ไขให้ถกูต้อง เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ 'นกบัการผิดกฏ
ระเบียบดงักลา่ว 

 ความเสี#ยงด้านหลักประกันธุรกิจ 

 ความเสี�ยงจากสญัญาและหลกัประกนัสญูหายหรือได้รับความเสยีหาย เนื�องจากหลกัประกนัเป็นหลกัทรัพย์สําหรับสินเชื�อที�มี

ทะเบียนรถเป็นประกนั “รถทําเงิน” และสนิเชื�อเช่าซื 'อเครื�องจกัรใหม ่ หากในกรณีที�หลกัประกนัสญูหาย ไม่สามารถติดตามได้  

หรือได้รับความเสยีหายจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ  ดงันั 'นบริษัทจึงได้มีมาตรการการลดความเสี�ยงโดยการจดัให้มีห้องมั�นคงเพื�อ

เก็บเอกสารสาํคญั มีการควบคมุ และให้มีการทําประกนัภยั  

 ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ไมส่ามารถตดิตามหลกัประกนัได้ บริษัทได้กําหนดนโยบายการปลอ่ยสนิเชื�อ  โดยให้มีผู้คํ 'าประกนั มี
การทําความรู้จกัลกูค้า Know Your Customer (KYC) รวมถึงนโยบายการติดตามทวงถามหนี 'อยา่งใกล้ชิดและทนัเวลา  

 ความเสี#ยงด้านความต่อเนื#องในการดาํเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

 จากเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติที�เกิดขึ 'น ไมว่า่จะเป็นสนึามิ  การชมุนมุทางการเมอืง และที�เกิดขึ 'นลา่สดุคือพายปุาบกึ ซึ�ง
อาจสง่ผลกระทบ หากภยันั 'นเกิดขึ 'นที�สาํนกังานกลางหรือสาขาจนทําให้เกิดการชะงกัของการดําเนินธุรกิจ  นอกจากการ Back 
up data ทกุวนัแล้ว บริษัทมีการกําหนดแผนการเพื�อบริหารจดัการในภาวะฉกุเฉินเพื�อให้การดําเนินธุรกิจได้รับผลกระทบน้อย
ที�สดุและสามารถกลบัเข้าสูส่ภาวะปกติอยา่งมีประสทิธิภาพ  

 ความเสี#ยงจากทรัพยากรบุคคล 

  ทรัพยากรบคุคลถือเป็นปัจจยัที�สําคญัอีกอย่างหนึ�งของความสําเร็จของบริษัทและเป็นสิ�งที�ทําให้เกิดความเสี�ยงต่อ
การดําเนินงานของบริษัทได้ เช่น การเกษียณอาย ุ การลาออก เป็นต้น ที�อาจจะมีผลที�ทําให้เกิดการหยดุชะงกัของธุรกิจได้  
บริษัทจึงได้ให้ความสําคญักบัพนกังานทกุคน และดูแลเอาใจใสทุ่กข์สขุของพนกังานทกุคนเสมือนหนึ�งเป็นคนในครอบครัว
เดียวกนั พร้อมสนบัสนนุให้ทํางานตามตําแหนง่ที�เหมาะสมกบัหน้าที�ความสามารถ และการบริหารความเสี�ยง 

 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอ บริษัทได้มีการตั 'งสํารองกองทุนพนักงานเกษียณอาย ุ
(Retirement Funds) เพื�อมิให้มีผลกระทบกบังบการเงินเมื�อมีพนกังานเกษียณอายเุกิดขึ 'น 
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 ความเสี#ยงจากการยดึสินค้าคืน 

 ปกติธุรกิจเช่าซื 'อมีความเสี�ยงในด้านการยดึสนิค้าคืน และถือเป็นสิ�งที�หลกีเลี�ยงไมไ่ด้ ถึงแม้การยึดสินค้าคืนนั 'นเป็นความเสี�ยง
ตอ่การลดลงของยอดขาย และมีผลทําให้สนิค้าคงเหลอืมีจํานวนมากก็ตาม ในอีกด้านหนึ�งก็ถือเป็น          การชดเชยต่อความ
เสียหายที�อาจจะเกิดขึ 'นจากการหยุดชําระเงินของลกูค้าได้ เพราะบริษัทยงัสามารถนําสินค้าเหล่านั 'นมาจําหน่ายในตลาด
สนิค้ามือสองเพื�อชดเชยความเสียหายจากการผิดนดัชําระหนี 'ถึงแม้อาจจะมีผลขาดทนุจากการยึดคืน (Loss on reprocess) 
ระหวา่งราคาสนิค้ายดึคืนที�ขายได้กบัมลูคา่คงเหลอืในบญัชีรวมกบัต้นทนุที�เกิดขึ 'นจากการปรับสภาพสินค้าดงักลา่วให้พร้อม
ขายในบางกรณี แตก่ารยดึสนิค้าคืนนี 'ก็ถือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ�งของ     การบริหารธุรกิจเช่าซื 'อ 

 

การบริหารความเสี#ยงด้านปฏิบัติการ  
ความเสี�ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี�ยงเนื�องจากความผิดพลาด หรือขั 'นตอนการควบคุมไม่เพียงพอใน

กระบวนการทํางาน พนกังาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตกุารณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ�งทําให้ได้รับ
ความเสยีหายตอ่รายได้หรือบญัชีเช่าซื 'อของบริษัททั 'งทางตรงและทางอ้อม 

• แนวทางการบริหารความเสี#ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเสี�ยงจากการปฏิบตัิงาน ความเสี�ยงจากการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดขึ 'นจากความผิดพลาดหรือความไม่
เพียงพอของกระบวน การทํางาน บคุลากร ระบบงาน หรือปัจจยัภายนอก  อนัเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั 'งที�เป็นวดัมลูค่า
เป็นเงินและไม่สามารถวดัมลูค่าเป็นเงินได้ เช่น ชื�อเสียงและการสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  เนื�องจากบริษัทได้มีการขยายการ
ดําเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ด้าน ทั 'งที�เป็นการขยายช่องทางการดําเนินธุรกิจที�ดําเนินการอยู่แล้ว รวมไป ถึงธุรกิจใหม่ซึ�ง
สง่ผลให้ความเสี�ยงจากการปฏิบตัิงานเพิ�มขึ 'นตามการขยายตวของธุรกิจ อยา่งไรก็ตามบริษัทได้จดัให้มกีระบวนการให้การออก
ผลติภณัฑ์ หรือบริการใหมเ่พื�อประเมินความเสี�ยงขึ 'นให้มั�นใจวา่ความเสี�ยงที�จะเกิดในการปฎิบตัิงานในแต่ละขั 'นตอนนั 'นมีการ
กระบวนการการควบคุมและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กําหนดให้มีการเขียนคู่มือการปฎิบตัิงาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) สาํหรับแตล่ะกระบวนการการปฎิบตัิงาน 

 

ความเสี#ยงจากสัญญาค่าธรรมเนียมชื#อการค้าและเครื#องหมายการค้า 

 เมื�อวนัที� 1 สงิหาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาค่าธรรมเนียมชื�อการค้ากบั Singer Company Limited S.a.r.1 และ
สญัญาคา่ธรรมเนียมเครื�องหมายการค้ากบั Singer Asia Limited ซึ�งสญัญาใหม่ชุดนี 'อ้างอิงสิทธิจากสญัญาให้ใช้สิทธิฉบบั
หลกัระหว่าง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียม
การใช้ชื�อการค้าเท่ากบั 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีให้กบั Singer Company Limited S.a.r.1  และการจ่ายค่าธรรมเนียม
เครื�องหมายการค้าในจํานวนร้อยละ 0.5 ของรายได้ตามที�ระบใุนสญัญาให้กบั  Singer Asia Limited สญัญานี 'มีกําหนด
ระยะเวลา 10 ปี นบัตั 'งแตว่นัที�  1 สงิหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เว้นแตฝ่่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกสญัญาลว่งหน้า 
12 เดือน โดยให้มีผลเริ�มนบัการบอกเลิกสญัญาตั 'งแต่วนัที�  31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปสําหรับสญัญาค่าธรรมเนียม
เครื�องหมายการค้า และตั 'งแตว่นัที� 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปสาํหรับสญัญาคา่ธรรมเนียมชื�อการค้า 
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ความเสี#ยงของตราสาร 

ความเสี#ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  

ผู้ ถือหุ้นกู้มีความเสี�ยงที�อาจจะไมไ่ด้รับชําระดอกเบี 'ยหรือเงินต้น ในกรณีที�ธุรกิจและผลการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไป
ตามที�คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ ออกหุ้นกู้  มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี ' ดังนั 'น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ ลงทุนควร
พิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี 'ของผู้ออกหุ้นกู้ จากข้อมูลที�ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี 'แลร่างหนงัสอืชี 'ชวน ในการประเมินความเสี�ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทนุสามารถดกูารจดัอนัดบั
ความนา่เชื�อถือของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ ที�จดัทําโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือประกอบการตดัสินใจลงทนุได้ ถ้าการจดั
อนัดบัความนา่เชื�อถือของหุ้นกู้ตํ�า แสดงวา่ความเสี�ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สงู ผลตอบแทนที�ผู้ลงทนุได้รับควรจะ
สงูด้วยเพื�อชดเชยความเสี�ยงที�สงูของหุ้นกู้ดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือมิได้เป็นการให้คําแนะนําให้ซื 'อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ ที�เสนอขายแต่อย่างใด และ
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงได้ตลอดอายขุองหุ้นกู้  ผู้ลงทนุควรติดตามข้อมลูข่าวสารของ
บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือที�เกี�ยวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี 'ไทย 
 

ความเสี#ยงด้านราคา (Price Risk)  
ความเสี�ยงที�ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจขายหุ้นกู้ ได้ตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไว้หรือราคาที�ซื 'อมา เมื�อผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องการขายหุ้นกู้ ก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  กล่าวคือหากอัตราดอกเบี 'ยของตลาดสงูขึ 'น ราคาหุ้นกู้ จะลดลง ทั 'งนี 'โดยทั�วไปราคาของหุ้นกู้ ที�มีอายุ
คงเหลอืยาวกวา่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี 'ยในตลาดมากกวา่ 
 

ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
ความเสี�ยงที�เกิดขึ 'นเมื�อผู้ ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ในตลาดรองก่อนครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาที�ตนเอง
ต้องการ เนื�องจากการซื 'อขายเปลี�ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมม่าก ทั 'งนี ' ผู้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้นําหุ้นกู้ ไปซื 'อขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถซื 'อขายหุ้นกู้ ในตลาดรองได้ที�ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติ
บคุคลอื�นใด ที�มีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี ' นอกจากนี ' ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ในตลาดรองก่อน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ เนื�องจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจํากัดการโอนไว้กบัสํานกังาน ก.ล.ต. ให้จํากดัการโอนหุ้นกู้ เฉพาะ
ภายในกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
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4.  ทรัพย์สินที"ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

4.1 ที"ดิน อาคาร และเครื"องจักร  

  จํานวนร้านสาขาทั $งหมด 182 สาขา บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ-ที�ดนิ  และอาคารรวม 51 แหง่  ที�เหลอืเป็นร้านสาขา
ที�บริษัทเช่า ซึ�งรวมทั $งอาคารที�ใช้เป็นสํานกังานใหญ่ ปัจจุบนัสํานกังานใหญ่ ตั $งอยู่เลขที� 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั $น 17 
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  โดยเช่าจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม ให้สญัญาเช่าต่อไปอีก 3 ปี
สิ $นสดุสญัญาในวนัที� 14  มกราคม  2564 ขนาดพื $นที� 2408 ตารางเมตร ในอตัราค่าเช่าพื $นที�เดิม เป็นเงิน  602,000 บาทต่อ
เดือน และคา่บริการเป็นเงิน 367,950 บาทตอ่เดือน และพื $นที�ชั $น 20 ขนาดพื $นที�รวม 666 ตารางเมตร ในอตัราคา่เช่า 166,500 
บาทตอ่เดือน คา่บริการเป็นเงิน 99,900 บาทตอ่เดือน ซึ�งทางบริษัทได้มีการปรับปรุงสํานกังานให้มีความทนัสมยั นอกจากนั $น
ก็จะมีการเช่าอาคารคลงัสนิค้าที�จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ที�บริษัทตอ่สญัญาเช่าตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา  3 ปี จากบริษัท จอล
ลี� แลนด์ จํากดั โดยมีอตัราคา่เช่าเดือนละ 338,800 บาท และสญัญาสิ $นสดุในวนัที� 10 ธนัวาคม 2563  
       มูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สทุธิ ของ บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ณวนัที� 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 31 มีนาคม 2562 มีจํานวนเทา่กบั  429.80 ล้านบาท และ 438.17 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 ที�ดิน อาคาร และเครื�องจกัรดงักลา่ว ไมม่ีภาระผกูพนั   

4.2 บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  - 

4.3 สิทธิหรือข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 

• สิทธิบัตร ไม่มี   

• เครื�องหมายการค้า 

สัญญาค่าธรรมเนียมเครื"องหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 

บริษัทมีสญัญากบั Singer Asia Limited ในการใช้เครื�องหมายการค้า โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้เครื�องหมาย
การค้าในจํานวนร้อยละ 0.1 ของยอดขายสทุธิ เฉพาะสินค้าที�ใช้เครื�องหมาย “Singer” เท่านั $น และค่าธรรมเนียมการบริการ
เกี�ยวกบัข้อมลูทางด้านการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลติภณัฑ์ในจํานวนร้อยละ 1 ของยอดขายสทุธิ เมื�อวนัที�  
31 กรกฎาคม 2558 บริษัทและ Singer Asia Limited มีความเห็นร่วมกนัและออกหนงัสือเพื�อยตุิสญัญาการใช้เครื�องหมาย
การค้าและคา่ธรรมเนียมการบริการ  

สัญญาค่าธรรมเนียมชื"อการค้าและเครื"องหมายการค้า 

เมื�อวนัที� 1 สงิหาคม 2558 บริษัทได้ทําสญัญาค่าธรรมเนียมชื�อการค้ากบั Singer Company Limited S.a.r.1 และ
สญัญาคา่ธรรมเนียมเครื�องหมายการค้ากบั Singer Asia Limited ซึ�งสญัญาใหม่ชุดนี $อ้างอิงสิทธิจากสญัญาให้ใช้สิทธิฉบบั
หลกัระหว่าง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียม
การใช้ชื�อการค้าเท่ากบั 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีให้กบั Singer Company Limited S.a.r.1  และการจ่ายค่าธรรมเนียม
เครื�องหมายการค้าในจํานวนร้อยละ 0.5 ของรายได้ตามที�ระบใุนสญัญาให้กบั  Singer Asia Limited สญัญานี $มีกําหนด
ระยะเวลา 10 ปี นบัตั $งแตว่นัที�  1 สงิหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เว้นแตฝ่่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกสญัญาลว่งหน้า 
12 เดือน โดยให้มีผลเริ�มนบัการบอกเลิกสญัญาตั $งแต่วนัที�  31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปสําหรับสญัญาค่าธรรมเนียม
เครื�องหมายการค้าและตั $งแตว่นัที� 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปสาํหรับสญัญาคา่ธรรมเนียมชื�อการค้า 
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• บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี   

4.4   เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
          รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง มีดงันี $  
 

ชื�อบริษัท ประเภทกิจการ 

และลักษณะธุรกิจ 
ทุนที�เรียกชําระแล้ว 

(บาท) 
% การถอืหุ้น มูลค่าเงนิลงทุน

(ตามราคาทุน) 

(บาท) 
บริษัทย่อย     

บริษัท เอสจี โบรค
เกอร์ จํากดั 

ประกอบธุรกิจนายหน้าค้า
กรมธรรม์ประกนัชีวิต 

4,000,000 99.99 3,999,400 

บริษัท เอสจี
เซอร์วิสพลสั จํากดั 

บริการ 5,000,000 99.88 4,994,000 

บริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จํากดั 

- ธุรกิจเช่าซื $อครื�องใช้
ไฟฟ้าในบ้าน จกัรเย็บ
ผ้า สนิค้าเชิงพาณิชย์ 
และสนิค้าอื�นๆ 

- ธุรกิจรถทําเงิน 
- ธุรกิจสนิเชื�อเชา่ซื $อ

เครื�องจกัร 

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

 
บริษัทร่วม                      ไมม่ี  
 
ณ วนัที�  31 มีนาคม 2562 นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย เหลา่นี $จะยงัคงการถือหุ้นในสดัสว่นที�เทา่เดิม  ทั $งนี $คณะกรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทย่อย เป็นผู้ บริหารที�คณะฝ่ายจัดการคัดเลือกจากผู้ บริหารภายในบริษัท ให้ทําหน้าที�ควบคุมดูแลในการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อย   เพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายหลกัในการประกอบกิจการของบริษัท  บริษัท มีเงินลงทนุรวมในบริษัท
ยอ่ยเทา่กบั 1,458.99 ล้านบาท โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.17 ของสนิทรัพย์รวม  
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทมีคดีความที�ถกูยื�นฟ้องดงัตอ่ไปนี / 

 

คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบตัร 

เมื�อวนัที� 4 พฤษภาคม 2561 บริษัทแหง่หนึ�ง (โจทก์) ได้ยื�นฟ้องบริษัทเป็นจําเลยร่วมกบัผู้ อื�นอีก 3 ราย ในคดีร่วมกนั
ละเมิดสทิธิบตัรการประดิษฐ์ของผู้ อื�น ซึ�งตามคําฟ้องอ้างตนวา่เป็นเจ้าของสทิธิบตัรการประดษิฐ์  เกี�ยวกบัอปุกรณ์ชิ /นหนึ�งที�อยู่
ในผลิตภณัฑ์ที�บริษัทจ้างจําเลยที� 1 ทําการผลิต ภายใต้สญัญาซื /อขายตู้ จําหน่ายนํ /ามันเชื /อเพลิงอัตโนมัติและเรียกเงิน
คา่เสยีหายเป็นเงินจํานวน 100 ล้านบาท  

ตามสญัญาซื /อขายตู้ จําหนา่ยนํ /ามนัเชื /อเพลงิอตัโนมตัิ บริษัทเป็นเพียงผู้ซื /อจากจําเลยที� 1 และตามข้อสญัญาจําเลย
ที� 1 ได้ยืนยนัว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิC สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ได้รับอนญุาตหรือเป็นตวัแทนถกูต้องตามกฎหมายจากเจ้าของ
ลขิสทิธิC สทิธิบตัร อนสุทิธิบตัรที�แท้จริงในสนิค้าและอปุกรณ์สว่นประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจําเลยที� 1 จะเป็นผู้ รับผิดชอบแต่
ผู้ เดียวในความเสยีหายใดๆ ตอ่บริษัทหรือลกูค้าของบริษัท หรือบคุคลภายนอก ในกรณีที�มีการกลา่วอ้างว่าสินค้ามีการละเมิด
ลขิสทิธิC สทิธิบตัร หรืออนสุทิธิบตัร 

บริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดําเนินการยื�นคําให้การเพื�อตอ่สู้คดีดงักลา่วแล้ว เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2561 และ
เมื�อวนัที� 3 กนัยายน 2561 ศาลนดัชี /สองสถานเพื�อกําหนดประเด็นข้อพิพาทแล้ว และศาลได้กําหนดนดัสืบพยานโจทก์และ
จําเลยในเดือนกรกฎาคม 2562 

ทั /งนี / คดีดงักลา่วยงัไมม่ีการนําพยานหลกัฐานเข้าสบื ผลและแนวโน้มของคดีจึงยงัมีความไม่แน่นอนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด  
ดงันั /นบริษัทจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ในขณะนี / บริษัทจึงไม่ได้บนัทึกประมาณการผลเสียหายที�อาจเกิดขึ /นจาก
เรื�องดงักลา่วไว้ในงบการเงิน 
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6.  ข้อมูลทั#วไปและข้อมูลสาํคัญอื#น 
 

บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จาํกัด  (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที#   0107537000050    
ที#ตั ,งสาํนักงานใหญ่ 
เลขที� 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั (น 17  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0-2352-4777 โทรสาร  : 0-2352-4799    
ศนูย์บริการลกูค้า (Call Center) : 0-2234-7171      ศนูย์บริการ Hot Line: 08-1840-4555 
Home page  : www.singerthai.co.th 
ประกอบธุรกิจ :  
• จําหนา่ยเครื�องใช้ไฟฟ้า, จกัรเย็บผ้า, สนิค้าเชิงพาณิชย์  โทรศพัท์มือถือ และอื�นๆ  

ภายใต้การขายเงินสด  
• บริการผอ่นชําระ-ให้บริการผา่นทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั 
• บริการสนิเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกนั “รถทําเงิน” – ให้บริการผา่นทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั 
• บริการสนิเชื�อเชา่ซื (อเครื�องจกัร-ให้บริการผา่นทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั 
• บริการหลงัการขาย, บํารุงรักษา และซอ่มเครื�องใช้ไฟฟ้า-ให้บริการผา่นทาง บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั 
 
รอบระยะเวลาบัญช ี
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

 

ที#ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท ที#ปรึกษากฎหมาย ซีเอม็ท ีจาํกดั 
75 ซอยพึ�งมี 11 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 

ผู้ตรวจสอบบัญช ี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จาํกดั 
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั (น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์  02-009-9999 
โทรสาร   02-009-9991 
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นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ที�อยู ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

สถาบันการเงนิที#ตดิต่อประจาํ 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ที�อยู ่1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
ที�อยู ่10 อาคารกรุงไทย สขุมุวิท ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ที�อยู ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 
ที�อยู ่9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ที�อยู ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

ทุนจดทะเบียน  
702,000,000 บาท (หุ้นสามญั 702,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
ทนุชําระแล้ว : 401,505,235 บาท 

 

วันที#เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
28 มิถนุายน 2527 

 
ข้อมูลสาํคัญอื#น 

- ไมม่ี – 
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ส่วนที$ 3.2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น   

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 (1) ทนุจดทะเบียนและทนุที�ออกและเรียกชําระแล้ว ณ วนัที� 30 เมษายน 2562 
 ทนุจดทะเบียน : 702,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสองล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 702,000,000

หุ้น   (เจ็ดร้อยสองล้านหุ้น)  มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1  บาท 
  ทนุที�ออกและชําระแล้ว: 401,505,235 บาท (สี�ร้อยหนึ�งล้านห้าแสนห้าพนัสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน  401,505,235  หุ้น   (สี�ร้อยหนึ�งล้านห้าแสนห้าพนัสองร้อยสามสิบห้าหุ้น) 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1  บาท  

(2) ตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนที�เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (NVDR)  
 ณ วนัที� 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั มีหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 

จํานวน 9,961,170 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.481 ของทนุที�เรียกชําระแล้ว ซึ�งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของ
ผู้ ถือหุ้น  อนัเนื�องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ไมใ่ช้สทิธิในการออกเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
•    ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ  

•    พันธะผูกพันของบริษัทเกี$ยวกับการออกหุ้นในอนาคต 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Fงที� 226 เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2562 ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั Fงที� 1/2562 
เมื�อวันที� 27 กุมภาพันธ์ 2562 และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Fงที� 228 เมื�อวันที� 27 กุมภาพันธ์ 2562  ได้พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
หุ้ นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื Fอหุ้ นสามัญของบริษัท จํานวน 2 ชุด โดยมี
รายละเอียดดงันี F 

1.  หุ้นสามัญที$ออกใหม่ 

บริษัทออกหุ้นสามญัใหมไ่มเ่กิน 432,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน 432,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 216,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.89  บาท ในอตัราสว่น
การจองซื Fอเทา่กบั 5 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 4 หุ้นสามญัเพิ�มทนุใหม ่(หรือ 1.25 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม)่ โดยผู้ ถือหุ้น
เดิมอาจแสดงความจํานงจองซื Fอหุ้นเพิ�มทนุเกินกวา่สทิธิ (Excess Rights) ที�ได้รับจดัสรรตามสดัสว่นได้ในราคาเสนอขาย
เดียวกนัและจะได้รับจดัสรรหุ้นที�จองซื Fอเกินกวา่สทิธิตอ่เมื�อมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้
จองซื Fอตามสิทธิครบถ้วนทั Fงหมดแล้ว 

นอกจากนี F บริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 216,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการ
ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัทครั Fงที� 1 (“SINGER-W1”)  จํานวนไมเ่กิน 108,000,000 หุ้น และเพื�อรองรับการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษัทครั Fงที� 2 (“SINGER-W2”) จํานวนไมเ่กิน 108,000,000 หุ้น ซึ�งใบสาํคญัแสดงสิทธิทั Fง 
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2 ครั Fงดงักลา่ว จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จองซื Fอและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสทิธิ (Excess Rights)  

2. ใบสาํคัญแสดงสิทธิครั7งที$ 1 (SINGER-W1) 

บริษัทจะจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Fอหุ้ นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั Fงที� 1 
(“SINGER-W1”)  ชนิดระบชืุ�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ ไม่เกิน  108,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0 บาท 
(ศนูย์บาท) (ไม่คิดมลูค่า) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ใช้สิทธิจองซื Fอหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกใหม่และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ใน
อตัราสว่น 2 หุ้นสามญัที�ได้รับจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ มีราคาการใช้สิทธิ 7.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับสทิธิ โดยจะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสําคญัแสดง
สทิธิและหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั Fงจํานวนได้ทุกวันทําการ
สดุท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลงั
จากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิ) โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครั Fงแรกจะตรง
กบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถนุายน หรือเดือนกนัยายน หรือเดือนธันวาคม ภายหลงัจากวนั
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิครั Fงแรก) และวนักําหนดการใช้สิทธิครั Fงสดุท้ายจะตรงกบัวนัครบอายขุองใบสําคญั
แสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิครั Fงสดุท้าย) 

     3. ใบสาํคัญแสดงสิทธิครั7งที$ 2 (SINGER-W2) 

บริษัทจะจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Fอหุ้ นสามญัของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั Fงที� 2 
(“SINGER-W2”)  ชนิดระบชืุ�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ ไม่เกิน  108,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0 บาท 
(ศนูย์บาท) (ไม่คิดมลูค่า) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ใช้สิทธิจองซื Fอหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกใหม่และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ใน
อตัราสว่น 2 หุ้นสามญัที�ได้รับจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ มีราคาการใช้สิทธิ 14.00 บาท เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับสทิธิ โดยจะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสําคญัแสดง
สทิธิและหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอาย ุ4 ปี นบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั Fงจํานวนได้ทุกวันทําการ
สดุท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกันยายน หรือเดือนธันวาคม (แล้วแต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลงั
จากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิ) โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครั Fงแรกจะตรง
กบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถนุายน หรือเดือนกนัยายน หรือเดือนธันวาคม ภายหลงัจากวนั
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (วนัใช้สิทธิครั Fงแรก) และวนักําหนดการใช้สิทธิครั Fงสดุท้ายจะตรงกบัวนัครบอายขุองใบสําคญั
แสดงสทิธิ (วนัใช้สทิธิครั Fงสดุท้าย) 

ทั Fงนี F ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิจองซื Fอหุ้นสามญัเพิ�มทนุและ
ได้รับสิทธิจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที� 15 มีนาคม 2562 และกําหนดวนัจองซื Fอและชําระเงินคา่หุ้น
สามญัเพิ�มทนุ ในระหวา่งวนัที� 4-11 เมษายน 2562 (รวม 5 วนัทําการ) 

โดยในวนัที� 22 เมษายน 2562  บริษัทได้รับชําระเงินจํานวน 643 ล้านบาท จากการออกหุ้นสามญัและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุ 131,505,235 หุ้น ในมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้ทําการเปลี�ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก
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เดิม 270,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 702,000,000 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วเป็นเงิน 401,505,235 
บาท 

 
 
•    ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน  

 
หุ้นสามญัของบริษัท ปัจจบุนัซื Fอขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
7.2   ผู้ถอืหุ้น   

รายชื$อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ  วนัที$ 13 พฤษภาคม 2562  มีดังนี 7 -   
ลาํดับที$ ชื$อ - นามสกุล จาํนวนหุ้น %ของจาํนวนหุ้นทั 7งหมด 

1 บริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) 121,499,820 30.261 
2 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 24,244,200 6.038 
3 นายเชาว์ การะ 15,120,000 3.766 
4 นายศิริศกัดิd สนโสภณ 14,425,600 3.593 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 9,961,170 2.481 
6 น.ส.กลุสิรา การะ 9,563,400 2.382 
7 น.ส.พขัรี โกวิทจินดาชยั 8,000,000 1.993 
8 นายอรรถวตั ิศิริสทิธิธงไชย 7,750,000 1.930 
9 นายดเิรก ตาครุ 5,837,940 1.454 
10 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ Fง จํากดั (มหาชน) 5,637,200 1.404 
11 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 5,186,400 1.292 
12 นายกิตติ งามมหรัตน์ 5,102,700 1.271 
13 นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 5,000,000 1.245 
14 นายชาญ เมฆเกรียงไกร 4,058,586 1.011 
15 นายอนชุา อาวีลาสกลุ 4,018,500 1.001 
16 นายจิตติพร จนัทรัช 4,000,000 0.996 
17 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 3,500,000 0.872 
18 บริษัท สหพฒันพิบลู จํากดั (มหาชน) 3,500,000 0.872 
19 นายทรงยศ เอื Fอวฒันา 3,267,600 0.814 
20 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 3,251,600 0.810 
21 น.ส. ชนดัดา ชํานาญเวชกิจ 2,939,000 0.732 
22 นายภควา ปัตตะพงศ์ 2,900,000 0.722 
23 น.ส.ชาพร บณุยนิตย์ 2,581,200 0.643 
24 นายภมูิชยั ชยัวานิชกลุ 2,520,000 0.628 
25 นายวสนัต์  สนโสภณ 2,500,000 0.623 
26 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากดั 2,450,000 0.610 
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ลาํดับที$ ชื$อ - นามสกุล จาํนวนหุ้น %ของจาํนวนหุ้นทั 7งหมด 

27 นายสนัติ โกวิทจินดาชยั 2,243,000 0.559 
28 นายวรุณ  สนโสภณ 2,200,000 0.548 
29 นายณฐัดนยั งามมหรัตน์ 2,142,800 0.534 
30 นายสรวฎั งามมหรัตน์ 2,015,000 0.502 

หมายเหตุ  ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลผู้ถือหุ้นที$เป็นปัจจุบันได้จาก www.singerthai.co.th  ก่อนการ      
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

     ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที$เป็นนิติบุคคล 

 บริษัท เจมาร์ท จาํกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7.3  ตัSวเงนิและหุ้นกู้ 
 7.3.1 ตัSวแลกเงนิ (bill of exchange) 

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทมียอดคงค้างตัsวแลกเงิน รวมมลูคา่ทั Fงหมด 210 ล้านบาท 
 

 อายตุราสาร วนัที�ออกตราสาร วนัที�ครบกําหนดอาย ุ มลูคา่หุ้นกู้  (ล้านบาท) 

SINGER 291118-01 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 50 

SINGER 291118-03 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 20 

SINGER 291118-04 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 40 

SINGER 291118-07 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 10 

SINGER 291118-08 266 วนั 29 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 10 

SINGER 301118-01 265 วนั 30 พ.ย.2561 22 ส.ค.2562 30 

SINGER 201218-01 266 วนั 20 ธ.ค.2561 12 ก.ย.2562 50 
 
 
7.3.2 หุ้นกู้  (Debenture) 
ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทมียอดคงค้างหุ้นกู้ ที�ยงัไมค่รบกําหนดไถ่ถอนรวมมลูคา่ทั Fงหมด 1,650 ล้าน

บาท เป็นหุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้คงค้างดงันี F 
 

 อายตุราสาร วนัที�ออกตราสาร วนัที�ครบกําหนดอาย ุ มลูคา่หุ้นกู้  (ล้าน
บาท) 

SINGER19OA 2 ปี 20 ตลุาคม 2560 20 ตลุาคม 2562 300 

SINGER20OA 3 ปี 20 ตลุาคม 2560 20 ตลุาคม 2563 400 

SINGER213A 3 ปี 30  มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2564 950 
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7.4 ประวัติการผิดนัดชาํระหนี 7 
            บริษัทไมม่ีประวตัิ การผิดนดัชําระหนี Fดอกเบี Fยหรือเงินต้นของตราสารหนี F หรือผิดนดัชําระหนี Fเงินกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั Fงขึ Fนโดยดปูระวตัิย้อนหลงั 3 ปี
จากบริษัทข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ และงบการเงิน ที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 
7.5 ประวัติการผิดเงื$อนไขในการปฏิบัติตามข้อกาํหนดสิทธิ 
             บริษัทไมม่ีประวตัิการผิดเงื�อนไขในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิ 3 ปีย้อนหลงั 
 

7.6  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล    
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิของ

งบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้  สํารองตามกฏหมายและสํารองอื�นๆ ในแต่ละปี ทั Fงนี Fการจ่ายเงินปันผลจะขึ Fนอยู่กับ
สภาวะเศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงาน แผนการลงทนุตา่งๆ ในอนาคต 

ตารางการจ่ายเงินผล 3 ปีย้อนหลงั  มีดงันี F:-  

(บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล - - - 

เงินปันผลงวดสดุท้าย* - - 0.25 

รวมเงินปันผลจ่าย - - 0.25 

มลูคา่หุ้นละ 1 1 1 

* ตามมติของคณะกรรมการครั Fงที� 227 เมื�อวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2562 เพื�อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี ครั Fงที� 52 ในวนัที� 26 เมษายน 2562 

หมายเหตุ     1. บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้น จากเดิมมลูคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท               
เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2547  
 2.  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  จ่ายเงินปันผลตั Fงแตปี่  2527  เป็นต้นมา 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จาํกดั 

(บาท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล - - - 

เงินปันผลงวดสดุท้าย* - - 25 

รวมเงินปันผลจ่าย - - 25 

มลูคา่หุ้นละ 1,000 1,000 1,000 
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* ตามมติของคณะกรรมการครั Fงที� 30 เมื�อวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2562 เพื�อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี ครั Fงที� 8 ในวนัที� 25 เมษายน 2562 
 

����  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
เนื�องจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 99 ในบริษัทยอ่ย ดงันั Fนการจา่ยเงินปันผลจึง
ขึ Fนอยูก่บัความต้องการของผู้ ถือหุ้นใหญ่ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายที�กําหนด 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 การจัดการ: โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี"ยง และผูบ้ริหาร 

 
           คณะกรรมการบริษัท 

นายอดศิกัดิ�  สขุมุวิทยา   ประธานกรรมการ 
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
นายลกัษณะน้อย  พึ�งรัศม ี   กรรมการอิสระ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการอิสระ 
นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการอิสระ 
นายพีรนาถ โชควฒันา   กรรมการ 
นายปิยะ  พงษ์อชัฌา   กรรมการ 
นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายลกัษณะน้อย  พึ�งรัศม ี   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการตรวจสอบ 
  นายปรีชา  ประกอบกิจ     กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายลกัษณะน้อย  พึ�งรัศม ี   กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

  นายอดศิกัดิ�   สขุมุวิทยา   กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

 คณะกรรมการบริหาร  
นายปิยะ  พงษ์อชัฌา   ประธานกรรมการบริหาร 
นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  รองประธานกรรมการบริหาร  
นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์   กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์  กรรมการบริหาร 
นางสาววนัวิสา องค์ไพศาลรัศม ี  กรรมการบริหาร 
นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร   กรรมการบริหาร 
นางสาวจนัทรจิรา  ก้องท้องสมทุร์  เลขานกุาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
  นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน  กรรมการบริหารความเสี�ยง  
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  นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์  กรรมการบริหารความเสี�ยง 
  นางสาวจนัทรจิรา  ก้องท้องสมทุร์  กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 
(โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยไมม่ีข้อยกเว้นและเงื�อนไขใดๆ) 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ�มตาม
ความจําเป็น  บริษัทมีการกําหนดวาระการประชุมที�ชดัเจน โดยเลขานุการบริษัทที�ดูแลรับผิดชอบจะจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุพร้อมทั @งเอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการลว่งหน้า กรรมการทกุท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและไม่ขึ @นกับบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใด ในปี 2561 ที�ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั @งสิ @นจํานวน 4 
ครั @ง โดยเป็นการประชมุที�กําหนดไว้ลว่งหน้าทั @งปี  4  ครั @ง ในการประชมุแตล่ะครั @งได้มีการจดัสง่เอกสารประกอบวาระการ
ประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านลว่งหน้า เพื�อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื�องต่างๆ 
อยา่งเพียงพอ และบริษัทมีการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2561 จํานวน 1 ครั @ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561  ของกรรมการแตล่ะทา่นสรุปได้  ดงันี @ 
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  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 

 

รายชื,อกรรมการ 

 

วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 

การประชุม (ครั4ง) / ปี 

สามัญ
ประจาํปี ผู้
ถอืหุ้นครั4งที, 

51 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. นายอดิศักดิ:  สุขุมวิทยา * 

2. นายลักษณะน้อย  พึ,งรัศมี ** 

3. นายพิพิธ  พิชัยศรทตั 

4. นายปรีชา  ประกอบกิจ 

5. นายพีรนาถ โชควัฒนา  

6. นางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน 

7. นายปิยะ  พงษ์อัชฌา * 

8. นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ 

เม.ย. 60 – เม.ย. 63  

เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก) 

เม.ย. 60 – เม.ย. 63 

เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก) 

เม.ย. 59 – เม.ย. 62(ก) 

 เม.ย. 58 – เม.ย. 61 

 เม.ย. 58 – เม.ย. 61 

เม.ย. 60 – เม.ย. 63  

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

- 

1/1 

1/1 

1/1 

4/4 

4/4 

4/4 

4/4 

2/2 

4/4 

4/4 

4/4 

- 

4/4 

4/4 

4/4 

- 

- 

- 

- 

3/3 

3/3 

3/3 

- 

- 

- 

- 

- 

   หมายเหตุ       *    กรรมการที"เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่   

                      **   กรรมการตรวจสอบที"มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื"อถือของงบการเงิน 
(ก) กรรมการผูที้"จะพน้จากตําแหน่งตามวาระในเดือน เม.ย 62 จะมีการเสนอชื"อเพื"อถูกเลือกใหก้ลบัเข้ามา 

ดํารงตําแหน่งกรรมการตามวาระใหม่อีกครั5งหนึ"ง  ในการประชมุผูถื้อหุน้ประจําปี 2562 ณ วนัที" 26 เม.ย 2562 นี5  
 
8.2   ผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

  นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
      รักษาการผู้ อํานวยการสายงานการขายและการตลาด 
  นางสาวบษุบา กลุศิริธรรม  ผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน 

นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์ ผู้ อํานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นางสาวจนัทรจิรา  ก้องท้องสมทุร์ ผู้ อํานวยการสายงานปฏิบตักิาร 

นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร  ผู้ อํานวยการสายงานบริหารสนิเชื�อและทรัพย์สนิ 
 

 หมายเหตุ 

∗ รายชื�อผู้บริหารข้างต้น เป็นไปตามนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ กลต. 

∗ ตําแหนง่ผู้ อํานวยการสายงานการขายและการตลาดยงัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการสรรหา 
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 แผนผังองค์กร 

 

 
 
8.3   เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั @ง นางสาวจันทรจิรา  ก้องท้องสมุทร์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ�งเป็นผู้ ที�มี
คณุวฒุิ และประสบการณ์ที�เหมาะสม เป็นผู้ รับผิดชอบและทําหน้าที�เลขานกุารบริษัทโดยมีหน้าที�ในการดแูลให้บริษัทมี
การปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกบับริษัท และให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัท  
เพื�อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ�งขึ @น  บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการที�ดี 
เลขานกุารบริษัทได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นที� 2, หลกัสตูรพื @นฐาน
สําหรับผู้ปฏิบตัิงานเลขานุการบริษัท รุ่นที� 22 และหลกัสตูรพื @นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับบริษัทจด
ทะเบียน จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนบัสนนุของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สาํหรับคณุสมบตัิข้อมลูและประวตัิของเลขานกุารบริษัท นําเสนออยูใ่นเอกสารแนบ 1 สว่นเลขานกุารบริษัท 
 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท สาํหรับปี 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนของ
กรรม การบริษัท ได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม
เดียวกนัรวม ทั @งพิจารณาความเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหน้าที� ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบที�เพิ�ม การ
พิจารณาได้เปรียบ เทียบจากคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทตา่งๆ ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยใช้ข้อมลู
ประกอบจาก “ รายงานคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ” ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับ
อนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว   

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนผู้บริหาร 
โดย จะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล  และเชื�อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท  ประกอบกบัผลการ
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ปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที�ได้กําหนดไว้ลว่งหน้าของแตล่ะฝ่ายงาน นอกจากนี @ยงัมีการสาํรวจ  เปรียบเทียบคา่ตอบแทนของ
บริษัทชั @นนําซึ�งอยูใ่นธุรกิจเดียวกบับริษัท  เพื�อให้มีข้อมลูที�เพียงพอกบัการกําหนดคา่ตอบแทน   

จํานวนค่าตอบแทนในปี 2561 : บริษัทไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร มีรายละเอียดดงันี5 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ :  ที,เป็นตวัเงนิ  

 
ชื,อ – สกุล 

 

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย บ. เอสจี แคปปิตอล จาํกัด  
รวม 

 
ตาํแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ตาํแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
นายอดศิกัดิ�  สขุมุวิทยา ประธานกรรมการ

บริษัท 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

467,000 
30,000 

ประธานกรรมการ
บริษัท 

82,500 579,500 

นายลกัษณะน้อย พึ�งรัศม ี ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

176,000 
 

292,000 
30,000 

กรรมการบริษัท 51,500 549,500 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

50,000 
 

141,000 
292,000 

กรรมการบริษัท 51,500 534,500 

นายปรีชา ประกอบกิจ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

141,000 
292,000 

กรรมการบริษัท 51,500 484,500 

นายพีรนาถ โชควฒันา กรรมการบริษัท 146,000 กรรมการบริษัท 25,750 171,750 
นายปิยะ พงษ์อชัฌา กรรมการบริษัท 292,000 กรรมการบริษัท 51,500 343,500 
นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน กรรมการบริษัท 292,000 กรรมการบริษัท 51,500 343,500 

 รวมทั 4งหมด 2,641,000 รวมทั 4งหมด 365,750 3,006,750 

หมายเหตุ             -       ผู้บริหารที�เป็นกรรมการบริษัท ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนการเป็นกรรมการ  
 

 2.     ค่าตอบแทนกรรมการ:  ในรูปแบบอื,น ๆ 

ไมม่ี  
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3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ที,เป็นตวัเงนิ  

 
รายการ 

พ.ศ. 2561 
จาํนวนราย บาท 

โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินรางวลั 6 19,858,000 

 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอื,น ๆ 

 
รายการ 

พ.ศ. 2561 
จาํนวนราย บาท 

โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเงินกองทนุสาํรองเลี @ยงชีพ 6 702,583 
หมายเหตุ   การเปิดเผยคา่ตอบแทนของผู้บริหารเป็นคา่ตอบแทนรวม และจํานวนผู้บริหารที�เปิดเผยค่าตอบแทน เป็นไป
ตามนิยามที�ประกาศกําหนด และมีความสอดคล้องกบัจํานวนผู้บริหารที�เปิดเผยตาม Organization Chart ของบริษัท 
 
5.      การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 
 

ชื,อ-สกุล 
จาํนวนหุ้น 

1 มกราคม 2561 
การซื 4อขายระหว่างปี 

31 ธันวาคม 2561 
ซื 4อเพิ,ม จาํหน่าย 

1. นายอดศิกัดิ� สขุมุวิทยา - - - - 
2. นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน - - - - 
3. นายลกัษณะน้อย พึ�งรัศม ี - - - - 
4. นายปรีชา  ประกอบกิจ - - - - 
5. นายพิพิธ พิชยัศรทตั - - - - 
6. นายพีรนาถ โชควฒันา 201,100 - - 201,100 
7. นายปิยะ  พงษ์อชัฌา - 60,000 60,000 - 
8. นายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์ - - - - 

 9. นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ์ - - - - 
10. นางสาวจนัทรจิรา  ก้องท้องสมทุร์ 1,860 - - 1,860 
11. นายบญุเกียรติ ชาติอดุมเดช - - - - 
12. นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร - - - - 

โดยหากมีการเปลี�ยนแปลงถือครองหลกัทรัพย์ดงักล่าวกรรมการ และผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานกุาร
บริษัททราบ เพื�ออํานวยความสะดวกและประสานงาน ในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  นอกจากนั @น บริษัทยงักําหนดให้มีรายงานข้อมลูการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครั @งที�มีการเปลี�ยนแปลง 
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8.5  บุคลากร 
1. บริษัทมีพนกังานทั @งหมด 3,619 คน โดยเป็นพนกังานของบริษัทย่อย 681 คน ในปี 2562 บริษัทได้จ่าย

ผลตอบแทนให้แก่พนกังานจํานวนทั @งสิ @น  188.99  ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในบริษัท
ย่อยจํานวน  63.07  ล้านบาท   ซึ�งผลตอบแทน ได้แก่  เงินเดือน  ค่าลว่งเวลา  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
เงินโบนสั  เงินสง่เสริมการขายและเก็บเงิน  เงินรางวลั  เงินสมทบประกนัสงัคม  เงินสมทบกองทนุสํารอง
เลี @ยงชีพ  เงินสมทบกองทนุเงินสะสม   

จาํนวนพนักงานและผลตอบแทน ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 

ประจําปี  2562 
บริษัท  

ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทยอ่ย  
บริษัท เอสจี แคปปิตอล 

จํากดั 

บริษัทยอ่ย 
บริษัท เอสจี 

เซอร์วิสพลสั จํากดั 
พนกังานปฏิบตักิารภาคสนาม/
บริการภาคสนาม (คน) 

2,706 149 127 

พนกังานในสาํนกังานกลาง (คน) 232 350 55 
ผู้บริหาร (คน) 25 7 1 
จํานวนพนกังานรวม (คน) 2,938 499 182 
คา่ตอบแทน (ล้านบาท) 125.92 53.28 9.79 

การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลัก ๆ ดังต่อไปนี 4 

1.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Management: HRM) 
1 การออกแบบและกําหนดหน้าที�การทํางาน ( Job Designing & Job Description ) จดัทําโครงการ

ทบทวนและออกแบบใบกําหนดหน้าที�การทํางานทกุฝ่ายงาน 
2. การวางแผนอตัรากําลงัพนกังาน ( Personnel Planning ) จดัให้มีการทบทวนและสํารวจจํานวนพนกังาน

เพื�อให้ถกูต้องกับระบบข้อมูลพนกังานในฐานทะเบียนประวตัิ ระบบ HRMS เพื�อนําข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจดัการในการวางแผนจดัทําอตัรากําลงัพนกังาน 

3. การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน ( Recruiting & Selecting ) ใช้ช่องทางผ่านการหาพนกังานขายโดย
ตัวแทนขาย ผู้ จัดการหน่วย หรือผู้ จัดการสาขา โดยบริษัทได้เพิ�มช่องทางในการสรรหาโดยสื�อ
ประชาสมัพนัธ์ทางอินเตอร์เนต หนงัสอืสมคัรงานสว่นกลางและท้องถิ�น เข้าร่วมกบักรมจดัหางานเพื�อคดั
รายชื�อกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนดัแรงงาน การจ้างงาน การบรรจุพนกังาน และระบบข้อมูล
ทะเบียนประวตัิพนกังาน (Hiring & Employee  History ) บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
บคุคลที�เข้ามาสมคัรงานในตําแหนง่ตา่งๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที�กําหนดแต่ละตําแหน่งงาน  รวมถึงการ
ตรวจสอบประวตัิทางการเงินก่อนเข้างาน และดําเนินการจ้างงานให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทโดยให้
สอดคล้องกบัข้อบงัคบัการทํางานและพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานไทย 

4. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal)  บริษัทได้จดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลกัการประเมินแบบ Performance Management : PM เพื�อให้
พนกังานและหวัหน้างานมีสว่นร่วมในการประเมิน มีการติดตามให้คําแนะนําระหว่างการทํางาน เพื�อให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายของแตะ่คนที�ตั @งไว้ 
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5. ระบบบริหารคา่ตอบแทน ( Compensation Management )  บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนหลายรูปแบบเช่น 
เงินเดือน โบนสั คา่ลว่งเวลา เงินประจําตําแหนง่ คา่คอมมิสชั�น เงินสง่เสริมการขาย ตลอดจนสวสัดิการและ
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ  ซึ�งพนักงานแต่ละตําแหน่งจะได้รับแตกต่างกันขึ @นอยู่กับบทบาทภาระหน้าที�ที�
รับผิดชอบในแตล่ะฝ่ายงาน มีการทบทวนเรื�องการจ่ายสวสัดิการกลุม่พนกังานขาย โดยนําผลงานการขาย 
การเก็บเงิน เข้ามาเป็นข้อมลูในการจดักลุม่พนกังาน เพื�อจดัสวสัดิการให้เหมาะสมแตล่ะกลุม่ 

6. การลาออก และการเลกิจ้าง บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัการทํางานซึ�งสอดคล้องตามที�กฏหมายแรงงาน
กําหนดไว้  และมีแนวทางในการบริหารจดัการโดยยดึหลกัยตุิธรรม คณุธรรม และจริยธรรม 

7. สวสัดิการและผลตอบแทนอื�นๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนกังานโดยจัดทําและมอบของที�ระลกึกรณีทํางานกบับริษัทมาเป็นเวลานานตั @งแต่ 5 ปีขึ @นไป เพื�อเป็น
ขวญัและกําลงัใจในการทํางานและแสดงการขอบคุณจากบริษัทที�ได้อุทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเทความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบตัิงานกบับริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทได้จดัเงินช่วยเหลอืด้านค่ารักษาพยาบาล
ครอบครัวให้กับพนักงาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะห์กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต อีกทั @งยังคงจัด
สวสัดิการพื @นฐานต่างๆ เช่น ประกันสงัคม กองทนุเงินทดแทน ประกันชีวิต ประกนัอุบตัิเหต ุเครื�องแบบ
พนกังาน จดัให้มีสนิค้าราคาพิเศษสําหรับพนกังาน โครงการผ่อนชําระสินค้าราคาพิเศษสําหรับพนกังาน 
มีการจัดตั @งกองทุนสํารองเลี @ยงชีพพนกังานซิงเกอร์  มีการจัดตั @งสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานเพื�อเป็น
ช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกู้ ยืมอตัราดอกเบี @ยตํ�าสําหรับสมาชิก เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน 
และความจําเป็นเร่งดว่นแก่พนกังาน  

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource Development:  HRD) 
        สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 สว่น คือ 

1. ด้านการฝึกอบรม ( Training )  
2. ด้านการสง่เสริมการศกึษา  ( Education ) 
3. ด้านการพฒันา  ( Development )  

•  การฝึกอบรม ( Training )  มีการกําหนดไว้เป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองค์กร ( Internal 
Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ( Public Training )  โดยบริษัทได้มุง่เน้นไปที�การฝึกอบรมพนกังาน
ในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เนื�องจากพนกังานภาคสนามทุกระดบัโดยเฉพาะพนกังานขาย ซึ�งมีส่วน
สําคญัมากในการสร้างยอดขายสร้างรายได้ให้กบับริษัท จึงมีการจดัอบรมภายในทุกระดบัอย่างต่อเนื�อง มีการ
จดัทําโครงการมุง่เน้นการตอ่ต้านการทจุริต โดยชี @แจงให้พนกังานทราบอยา่งทั�วถึงและให้ตระหนกัถึงโทษของการ
ทุจริตในหน้าที�ด้วย อีกทั @งยังเพิ�มเติมหลกัสูตรที�เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานทุกระดับ ส่วน
พนกังานในฝ่ายงานสนบัสนนุต่างๆ ก็จัดให้มีการอบรมกบัสถาบนัภายนอก โดยมุ่งเน้นการสร้างทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถให้กบัพนกังานเพื�อนําความรู้มาปรับใช้ในการทํางาน เพื�อสร้างประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการ
ทํางานให้เพิ�มขึ @น  

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษัทได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบตัิงานในตําแหน่งงานต่างๆ เช่น ผู้จดัการภาค ผู้จดัการสาขา ผู้จดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี การ
สร้างบญัชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย เพื�อสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัรักการออมทรัพย์ เป็นต้น อีกทั @งยงัสร้าง
เครื�องมือในการศกึษาเพื�มเติม เช่น VCD ความรู้เกี�ยวกบัทกัษะการขาย VCD แนวทางในการบริหารจดัการและ
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ดูแลร้านสาขาให้เป็นมาตรฐาน สื�อการเรียนรู้อื�นๆ เช่น คู่มือประกอบการบรรยาย ความรู้เรื�องตวัสินค้าและ
ผลติภณัฑ์ตา่งๆ ที�บริษัทจําหนา่ย    
•  การพัฒนา ( Development )  จดัทํา Mini Training Center  เพื�อใช้สอนหลกัสตูรการบริหารงานร้านสาขา 

และ โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานทางด้าน IT ในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้จัดการสาขา เพื�อเป็น

แนวทางในการศึกษางานให้ครอบคลมุทุกด้าน มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้จัดการสาขา โดยการ

คดัเลอืกพนกังานที�ผลงานดี ประพฤติดี คณุวฒุิเหมาะสม เพื�อเตรียมตวัเข้ารับการเรียนรู้เพื�อเป็นผู้จดัการสาขาที�

ดีในอนาคต  มีการจัดเตรียมบุคลากรทางด้านงานฝึกอบรมให้เพียงพอ จัดเครื�องมือเครื�องใช้ให้สะดวกและ

ทนัสมยั มีโครงการ Train the trainer เพื�อสร้างวิทยากรภายในไว้รองรับกบัการขยายตวัและการเพิ�มขึ @นของ

จํานวนพนกังานขายตามเป้าหมายที�บริษัทวางไว้  มีการปรับโครงสร้างการทํางานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม ่

เพื�อให้สอดคล้องกบังานที�ปฏิบตัิจริง รวมถึงการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม พระราชบญัญัติพฒันาฝีมือแรงงาน

ของกรมแรงงานด้วย อีกทั @งได้ติดต่อกับสถาบนัหรือที�ปรึกษาจากภายนอกองค์กร เพื�อช่วยพัฒนาระบบการ

ฝึกอบรมและพฒันาให้มีประสทิธิภาพมากขึ @น 
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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกับกิจการ  

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการที�ดี  ซึ�งเป็น
กลไกสาํคญัในการเชื�อมโยงความสมัพนัธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยั�งยืน 
และยงัเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึ�งที�จะทําให้บริษัทบรรลถุึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัท
อย่างยั�งยืนต่อไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัท เพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
สาํหรับ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ทั ;งนี ; กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททุกคน ได้รับทราบ
จรรยาบรรณและนโยบายกํากับดูแลกิจการที�ดี เพื�อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบตัิตามอย่าง
เคร่งครัด  นอกจากนี ;บริษัทยงัมีการเผยแพร่และสื�อสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  วารสาร
ภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนกังานประจําเดือน แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัด
กิจกรรมของบริษัท  เพื�อเสริมสร้างความตระหนกั และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั�วองค์กรอย่างต่อเนื�อง  

เนื�องด้วยสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลกัการกํากับ
ดูแลกิจการที�ดี โดยแยกเป็นหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที�ดี เพื�อให้ครอบคลมุหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
เพื �อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมีความยั �งย ืนในระยะยาว 
นอกเหนือจากการสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที� 227 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมตัิเพื�อทบทวน
และปรับปรุงนโยบายการกํากับดแูลกิจการที�ดี  เพื�อให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีสาํหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
 
9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีขอบเขตอํานาจหน้าที� ดงัตอ่ไปนี ; 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที�เป็นไปตามกฏหมาย  วตัถุประสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  และนโยบายของ
บริษัท  ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื�อสตัย์  สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์บริษัทและผู้ มีส่วน
เกี�ยวข้องทกุฝ่าย   
 กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสมํ�าเสมอ (Accountability to Shareholders) ดําเนินงานโดย
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส การดําเนินกิจการของ
บริษัท จะได้รับการควบคุม ดูแลและชี ;แนะแนวทางการดําเนินธุรกิจจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการปฏิบตัิการให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทตามที�กําหนดไว้ โดยกําหนดให้กรรมการที�ระบไุว้ตามหนงัสือรับรองของบริษัทคือ นายอดิศกัดิU 
สุขุมวิทยา  นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน และนายกิตติพงศ์  กนกวิไลรัตน์  สองในสามคนนี ;ลงลายมือชื�อร่วมกันและ
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ประทบัตราสาํคญัของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทและมีอํานาจกระทํากิจการทั ;งหลายทั ;งปวงแทนในนามบริษัท
รวมทั ;งการฟ้องร้อง และต่อสู้คดี และการใช้สิทธิทางศาลด้วยประการอื�นใด ตลอดจนกระทํานิติกรรม  ตราสารและเอกสาร  
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท   เพื�อประสิทธิภาพ
ในการบริหาร และการจดัการ   คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายอํานาจการบริหาร และการจดัการลงไปยงัฝ่ายจดัการ และ
ผู้บริหาร ลดหลั�นกนัลงไป 

  9.2.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

� ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อให้การทําหน้าที�ของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระ 

� สมาชิกสว่นใหญ่ของกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ทั ;งนี ;เพื�อความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การปฏิบตัิหน้าที� 

� เพื�อให้การปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงค์ต่อหน้าที�
และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ควรมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั ;งต่อปี  เพื�อ
พิจารณาหารือและดําเนินการใดๆ ให้สาํเร็จลลุว่งตามความรับผิดชอบ 

� คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย เพื�อช่วยในการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  ดงันี ; 
•  คณะกรรมการตรวจสอบ : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั ;งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�ง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น  ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายลกัษณะน้อย  พึ�งรัศมี เป็นกรรมการตรวจสอบที�
เป็นผู้ ที�มีความรู้ทางด้านบญัชีและการเงิน และประสบการณ์เพียงพอ ที�จะทําหน้าที�ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบ
การเงิน ได้ตามคณุสมบตัิของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล สง่เสริมให้พฒันาระบบรายงาน
ทางการเงินและบญัชีให้เป็นตามมาตรฐานสากลรวมทั ;งสอบทาน  ให้มีระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี�ยงที�รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที� และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบตัิ  ซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  รวมทั ;งมีการปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดย
ไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครั ;ง  เพื�อขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเรื�องตา่งๆ นอกจากนี ; คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีที�ปรึกษาภายนอกทางด้านกฎหมายที�เป็นอิสระ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย  กรรมการตรวจสอบมี
การประชุมสมํ�าเสมอ ในปี 2561 มีการประชุมทั ;งสิ ;น 4 ครั ;ง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและ
อํานาจหน้าที�ตามที�ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขต และอํานาจหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดงันี ; 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที� 172  ซึ�งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมได้กําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ;:  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
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เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ;ง โยกย้าย  เลิกจ้าง  ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฏหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั ;งบคุคลซึ�งมคีวามเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั ;งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั ;ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฏหมาย 
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทั ;งนี ;เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายการกํากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 
ซึ�งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมลูตามเกณฑ์ที�
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

7. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนที�มีความเป็นอิสระ ซึ�งคิดเป็นกรรมการที�เป็นอิสระ 2 ท่าน  และเป็นกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ในปี 
2561  มีการประชุมทั ;งสิ ;น 3 ครั ;ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยมีหน้าที�พิจารณาคดัเลือกบุคคลที�จะได้รับ
แต่งตั ;งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทั ;งจดัให้มีกระบวนการที�จะทําให้ผู้ ถือหุ้นมี
สว่นร่วมในการสรรหาและแต่งตั ;งกรรมการ และนําเสนอรายชื�อคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื�อนําเสนอให้ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตั ;ง  รวมทั ;งมีหน้าที�พิจารณาแนวทางกําหนดค่าตอบแทนที�จําเป็นและเหมาะสม ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในแต่ละปีอย่างอิสระ
และเที�ยงธรรม  โดยมีขอบเขตและอํานาจหน้าที�ตามที�ระบไุว้ในรายละเอียดขอบเขต และอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ�งมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ได้กําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี ; 
1. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึ�งนโยบาย และหลักเกณฑ์ สําหรับโครงสร้าง องค์ประกอบ 

คุณสมบัติ การเลือกกรรมการ (Board members) คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ (Board 
committees) และฝ่ายบริหารอาวุโส ของบริษัท และบริษัทย่อยรวมทั ;งแผนการสืบทอดตําแหน่งที�
เหมาะสม  

2. ภายใต้บงัคบันโยบายต่างๆ ที�ออกโดยคณะกรรมการ และการอนุมตัิของผู้ ถือหุ้นในกรณีที�กําหนด คดัเลือก 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการซึ�งบุคคลผู้มีคุณสมบตัิที�เหมาะสมเพื�อให้ได้รับการเสนอชื�อแต่งตั ;งเป็น (ก) 
กรรมการ (ข) กรรมการและประธานคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการ (ค) กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ผู้บริหารซึ�งรายงานตรงตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
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3. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ภายใต้บงัคบัการอนุมตัิของผู้ ถือหุ้นในกรณีที�กําหนด ซึ�งนโยบาย 
โครงสร้าง และแผนต่างๆ เกี�ยวกบัค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสิ�งจูงใจ สําหรับกรรมการ กรรมการของ
คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวโุสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีจุดประสงค์ให้
นโยบายค่าตอบแทนโดยรวมของบริษัทสอดคล้องกับวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และระบบการ
ควบคมุของบริษัท  

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ซึ�งนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการการประเมินเป็นระยะๆ ซึ�งการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการต่างๆ ในคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวโุสของบริษัทและบริษัทย่อย 
ปฏิบตัิตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการดงักลา่วและรายงานผลตอ่คณะกรรมการ 

5. ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการมอบหมายเกี�ยวกบัการดงักลา่วข้างต้น 
•   คณะกรรมการบริหารความเสี/ยง : ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที� 226 มีมติทบทวนเพื�ออนมุตัิแต่งตั ;ง

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งมีหน้าที�กําหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี�ยงตามหลกัสากล และ
ตามมาตรฐานการประเมินความเสี�ยงของตลท.  กําหนดมาตรการป้องกนั และสญัญาณเตือนภยั เพื�อการจดัการความ
เสี�ยงอย่างเหมาะสม และมีการกํากับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง และจัดทํา
รายงานการบริหารความเสี�ยง รวมทั ;งสอบทานการบริหารความเสี�ยงที�สําคญัเป็นประจํา และกําหนดให้มีการทบทวน
ระบบ หรือประเมินประสทิธิภาพผลของการจดัการความเสี�ยง  พร้อมทั ;งเสนอนโยบายที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารความเสี�ยง
อยา่งน้อยปีละ 2 ครั ;ง เพื�อที�จะรายงานให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ พร้อมรับคําแนะนําจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื�อไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้ดีขึ ;น 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที/ของคณะกรรมการบริหารความเสี/ยง   

 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ�งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุ ไดกํ้าหนดขอบเขตอํานาจหนา้ที�
ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงดงันี%  

1. กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี�ยงตามหลกัสากล และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  และเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. กําหนดเครื�องมือและกระบวนการทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารความเสี�ยงให้สอดคล้องกบักลุม่บริษัท 
3. กําหนดมาตรการบริหารความเสี�ยงด้วยมาตรการป้องกนัและจดัการความเสี�ยงที�เหมาะสม  
4. กําหนดให้มีการประเมินความเสี�ยง และมีระบบเตือนภยัลว่งหน้า กํากบัดแูลให้ทกุหน่วยงานได้บริหารความ

เสี�ยงตามหลกัการที�กําหนดไว้อยา่งสมํ�าเสมอ  
5. กํากบัดแูลกลุม่บริษัท ในการปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง  
6. จดัทํารายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอ ในสิ�งที�ต้องดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื�อให้

สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ของกลุม่บริษัท ที�กําหนดไว้ในเรื�องปัจจยัความเสี�ยง โอกาสจะเกิดความ
เสี�ยง แนวทางจดัการความเสี�ยง และการคาดการณ์ถงึผลกระทบ 

7. ปฏิบตัิการอื�นตามที�คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

•   คณะกรรมการบริหาร: ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั ;งที� 209 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 21 ธันวาคม 2558 มีมติ

อนมุตัิแตง่ตั ;งคณะกรรมการบริหาร ซึ�งจะมีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครั ;ง เป็นประจําทกุเดือน  มีหน้าที�ในการกํากบั
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ดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยทุธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ  รวมทั ;งสร้างระบบการทํางานของบริษัท

และบริษัทยอ่ย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ติดตามการบริหาร และควบคมุกิจการ ของบริษัท ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสั�ง มติที�
ประชุมของคณะกรรมการ และมติที�ประชุมของผู้ ถือหุ้น รวมทั ;งรับเอานโยบายของคณะกรรมการ มากําหนด
แนวทางหรือภารกิจ สาํหรับฝ่ายบริหาร และการจดัการ 

2. ทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัท เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณากลยทุธ์เพื�อการเติบโต และการลงทนุโดยรวมของบริษัท 
4. พิจารณา และอนุมตัิสญัญา รายจ่าย และการลงทุนในหุ้น หรือในหลกัทรัพย์อื�นใด รวมทั ;งการกู้ เงินที�ถือเป็น

สาระสาํคญัในการดําเนินธุรกิจ 
5. ร่วมมือ และช่วยเหลอืคณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ ในการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการดงักลา่ว 
6. พิจารณา และอนมุตัิการวา่จ้าง กําหนดเงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน สวสัดิการ โบนสั แก่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท  

เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอ่แทนเพื�อพิจารณา 
7. ว่าจ้างที�ปรึกษา หรือผู้ เชี�ยวชาญด้านต่างๆ ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที�จําเป็นด้วย

คา่ใช้จ่ายของบริษัท 
8. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

บทบาท หน้าที/ ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่าง

ชดัเจน และกําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท  เป็นบคุคลคนละคนกบัประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ 

และหน้าที�แบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  เพื�อสร้างดลุยภาพระหวา่งการบริหารและการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

สาํหรับการสรรหากรรมการอิสระ ทั ;งนี ;คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คดัเลือก 
บคุคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัิของกรรมการอิสระที�บริษัทได้กําหนดไว้  ซึ�งสอดคล้องกบักฏระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

กรรมการอิสระของบริษัททั ;ง 3 ทา่น ไมม่ีคณุสมบตัิหรือเงื�อนไขใดๆ ที�ขดัตอ่ข้อกําหนดของทาง ก.ล.ต และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แตอ่ยา่งใด และในรอบระยะเวลาบญัชีที�ผา่นมา กรรมการอิสระไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพใดๆ กบับริษัท 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  เท่ากับข้อกําหนดขั ;นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ ใน
เรื�องการถือหุ้นในบริษัท  คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั ;งหมด และไม่ได้บริหาร
จดัการบริษัท หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทเป็นอิสระตอ่การบริหารจดัการจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษัทซึ�งอาจทํา
ให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นต้องลดลง  โดยบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิไว้ดงันี ; 
 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั ;งหมดในบริษัท ซึ�งรวมถึงหุ้นที�ถือโดยบคุคลที�เกี�ยวข้อง 
ของหุ้ นที�ออกโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบการถือหุ้นดงักลา่วจะจํากดัไมใ่ห้เกินร้อยละ 0.5 
 2. ต้องไมม่ีสว่นเกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการวนัตอ่วนั หรือเป็นพนกังาน/ลกูจ้าง/ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา/
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง  ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง 
 3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส        พี�น้อง และ
บตุร รวมทั ;งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอชื�อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท นิติบคุคล หรือบคุคลที�ถือวา่เข้าขา่ยไมอิ่สระตามข้อกําหนดกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทั ;งความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
ของการให้บริการวิชาชีพ และความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจทกุประเภท ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เรื�องการ
ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั ยกเว้นมีเหตจํุาเป็นและสมควรซึ�งมิได้เกิดขึ ;นอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง ต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที�ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉนัท์ 
 5. ไม่เป็นกรรมการที�รับการแต่งตั ;งขึ ;นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น
ผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสิน
ในรูปแบบองค์คณะ 
 6. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
 7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

    8.   สามารถปฏิบตัิหน้าที� และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที�ที�ได้รับ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   รวมทั ;ง
ผู้ เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว  

 

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

   คณะกรรมการบริษัท ได้ทําการแต่งตั ;งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื�อทําหน้าที�สรรหา
คดัเลือกและเสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธาน
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กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัท พร้อมทั ;งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความ
รับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ ยกเว้นกรณีที�มีการแต่งตั ;งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตาม
วาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะดําเนินการสรรหา คดัเลอืกบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณา ก่อนที�จะนําเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาตอ่ไป นอกจากนั ;นบริษัทยงั
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตั ;งกรรมการเป็นรายบคุคล  

โดยบริษัทได้เสนอชื�อกรรมการให้ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนทีละคน เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเลือกกรรมการที�
ต้องการได้อย่างแท้จริง  นอกจากนั ;นคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั ;งคณะอนุกรรมการขึ ;น เพื�อช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ หรือพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�สําคญัต่อบริษัท ซึ�งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ทั ;งนี ;สําหรับการ
คดัเลือกกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งในคณะอนกุรรมการดงักล่าว จะต้องผ่านขั ;นตอนการสรรหา คดัเลือกบุคคลเข้าดํารง
ตําแหนง่จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

โดยการสรรหาบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ จะต้องพิจารณาคณุสมบตัิขั ;นต้นที�กรรมการต้องทราบดงันี ; 

1.  มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั รวมทั ;งต้อง
ไมม่ีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที�จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการบริษัทจากผู้ ถือหุ้น 
ตามที�คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

2.  มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ หรืออื�นๆ ที�คณะกรรมการเห็นสมควร 

3.  สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที�โดยเฉพาะในการตดัสินใจที�สําคญัๆ และในการทําหน้าที�เพื�อผลประโยชน์ของ
บริษัท 

• ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ทา่น โดยเป็นกรรมการที�มาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เจมาร์ท จํากดั 
(มหาชน) ซึ�งถึอหุ้นคิดเป็นร้อยละ 24.99 มีจํานวน 2 ทา่น ดงันี ; นายอดิศกัดิU สขุมุวิทยา และนายปิยะ พงษ์อชัฌา 

• และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย มีสิทธิในการเสนอรายชื�อบคุคลให้เข้ารับการเลือกตั ;ง เป็นกรรมการ
ลว่งหน้า ตั ;งแต่วนัที� 14 กนัยายน 2561  ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2561  ซึ�งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื�อบุคคล
เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั ;งเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.4.1 ในปัจจุบนั บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย มีบริษัทย่อย ที�บริษัทถือหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.99  จํานวน  3 
บริษัท คือ บจ. เอสจี แคปปิตอล, บจ. เอสจี เซอร์วิสพลสั และ บจ. เอสจี โบรคเกอร์ เท่านั ;น ไม่มีบริษัทร่วม และเพื�อให้
เป็นไปตามกลไกในการกํากบัดแูลที�ทําให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อย 
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัท   คณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื�อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็น
กรรมการในบริษัทยอ่ย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทซึ�งได้รับมติเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท   

ได้มีการนําผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยทั ;ง 3 บริษัท ที�ทางผู้สอบบญัชีภายนอกได้มีการตรวจทานแล้ว 

นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาเป็นประจําทกุไตรมาส 
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  สาํหรับการทํารายการอื�นที�มีความสําคญั อาทิเช่น การทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยง หรือการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ (ถ้ามี) จะดําเนินการผ่านกลไกการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่าน

คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเพื�อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื�อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ  และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างเป็น

ระบบ  

9.4.2 ตวัแทนของบริษัทที�ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดงักลา่ว จะมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายสําคญัต่อ

การดําเนินธุรกิจ เช่น  การลงทนุในโครงการอื�นๆ  

9.5 การดูแลเรื/องการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บคุคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบั
ข้อมลู รวมทั ;งคูส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วดงันี ; 

- กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์ และ ตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

- ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือหนว่ยงานที�ได้รับทราบข้อมลูภายใน เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอก   หรือ
บคุคลที�ไมม่ีหน้าที�เกี�ยวข้อง และไมซ่ื ;อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

และบริษัทโดยฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสื�อสารองค์กร ได้มีการเผยแพร่และกําหนดเป็นตารางเวลา 
ช่วงระยะเวลา Silent Period การงดให้ข้อมลูที�มีนยัสาํคญั และช่วงเวลาการซื ;อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 
แจ้งให้กบัคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที�มีหน้าที�เกี�ยวข้องกบัข้อมลูสาํคญัผา่นทาง
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์  เพื�อให้ทราบนโยบายวา่ด้วยการซื ;อขายโดยใช้ข้อมลูภายใน และการซื ;อขายหลกัทรัพย์
ของบริษัท ทกุทา่นที�เกี�ยวข้องปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้องและครบถ้วน ในระหวา่งปีที�ผา่นมากรรมการ และ
ผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไมป่รากฏวา่มีการซื ;อขายหุ้นในชว่งที�ห้ามเลย 

- บริษัท ได้กําหนดมาตรฐานการป้องกันการนําเข้าข้อมลูภายในไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตวั  โดยการจํากัด
จํานวนบคุคลที�จะทราบข้อมลู  เพื�อป้องกนัการเข้าถึงข้อมลูจากบคุคลภายนอก  พร้อมทั ;งมีการกําหนดสิทธิ
ในการรับทราบข้อมลูสาํหรับพนกังานในแต่ละระดบั  ให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ นอกจากนี ;บริษัทได้
กําหนดให้พนกังานทกุคนรับทราบและลงนามในบนัทกึข้อตกลงการไมเ่ปิดเผยข้อมลูที�เป็นความลบั การไม่
กระทําผิดเกี�ยวกบัพระราชบญัญัติคอมพิวเตอร์  และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนกังานใหม่
จะลงนามพร้อมการลงนามในสญัญาวา่จ้าง 

บริษัทได้กําหนดแนวทางเพื�อป้องกนัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดย
บริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ   คณะผู้บริหาร ทําหน้าที�ติดตาม ดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ และ
เคร่งครัด  
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยอ่ย จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก ่
- ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจํานวนเงินรวม     --    บาท 

- สํานกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีที�
ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมามีจํานวนเงินรวม       5,445,000      บาท  และจะต้องจ่ายในอนาคต
อนัเกิดจากการตกลงที�ยงัให้บริการ ไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจํานวนเงินรวม     --    บาท 

2. ค่าบริการอื/น (Non-Audit Fee) 

บริษัท และบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื�น  
- ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจํานวนเงินรวม       --      บาท และจะต้องจา่ยในอนาคตอนัเกิด

จากการตกลงที�ยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามจํีานวนเงินรวม      --      บาท 
- สาํนกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชี

ดงักลา่ว ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจํานวนเงินรวม       --      บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลง
ที�ยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามีจํานวนเงินรวม         --      บาท 

-     บริษัทอื�นใดที�มีความเกี�ยวข้องกบัสาํนกังานสอบบญัชี เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ดงักลา่วในรอบปีบญัชีที�ผา่นมามี  
      จํานวนเงินรวม       --        บาท และจะต้องจา่ยในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที�ยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จใน 
       รอบบญัชีที�ผา่นมา มีจํานวนเงินรวม        --        บาท 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที/ดี (Code of Best Practices – SET) 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที/
สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั/งยนื 

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อยา่งชดัเจน 
นอกเหนือจากหน้าที�และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ�งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าที� ในการ
บริหารจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์สจุริตแล้ว บริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที� และ
ความรับผิดชอบในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และ
งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ รวมถึงการกํากบัดแูลและตดิตามการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณประจําปีที�กําหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักลา่ว ทั ;งนี ; บริษัทฯ มีการสื�อสารให้
คณะกรรมการและทกุฝ่ายได้รับทราบเกี�ยวกบับทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบที�กําหนด เพื�อให้คณะกรรมการได้
ตระหนกัถึงหน้าที�ความรับผิดชอบในฐานะผู้ นําองค์กรและทกุฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที�ของตน  

บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตั ;งคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวมถงึคณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยง และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เพื�อทําหน้าที�สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานและการ
บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีที�กําหนด และกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไว้อยา่งชดัเจน  
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นอกจากนี ; คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตั ;งคณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วย 
อนกุรรมการบริหารความเสี�ยงจํานวน 5 ทา่น เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ ;นกบั
การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเสี�ยงหรือบริหารความเสี�ยงให้ตํ�าที�สดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิกําหนดกฎบตัรสาํหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย และดําเนินการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้รับทราบเกี�ยวกบักฎบตัรดงักลา่ว รวมถึง
ติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมาย และได้กําหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วทกุปีอยา่งหน้อยปี
ละหนึ�งครั ;ง เพื�อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทได้มกีารจดัทําจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตา่งๆ เกี�ยวกบัการ
กํากบัดแูลกิจการเพื�อเป็นแนวปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการ ให้มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมเคารพสทิธิ มีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีในทกุสว่นงาน ดําเนินธุรกิจที�เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม รวมทั ;ง
สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี�ยนแปลงเพื�อสร้างผลประกอบการที�มั�นคงในระยะยาว พร้อมทั ;งบริษัทได้มีการ
เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 2  กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที/เป็นไปเพื/อความยั/งยนื  

คณะกรรมการบริษัทมกีารกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจที�ชดัเจนและเหมาะสมกบั
องค์กร เพื�อเป็นการกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคูก่บัสงัคมด้วยความยั�งยืน และเพื�อให้สามารถ
ขบัเคลื�อนองค์กรไปในทิศทางเดยีวกนัและเพื�อบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายที�กําหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายสื�อสาร
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจให้กบับคุลากรในทกุระดบัขององค์กรยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ
หน้าที� รวมถงึสื�อสารให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายได้เข้าใจในวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร  

บริษัทฯ มีนโยบายที�จะทบทวนและพิจารณากําหนดแผนกลยทุธ์ และงบประมาณทกุปีเพื�อให้มั�นใจวา่แผนกล
ยทุธ์และงบประมาณดงักลา่วสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจยัและความเสี�ยงตา่งๆ  ที�อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที�เกี�ยวข้องบนพื ;นฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ
สิ�งแวดล้อม รวมถงึสง่เสริมให้มกีารสร้างนวตักรรม พร้อมทั ;งมกีารนํานวตักรรมและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ใน
กิจการ พฒันาระบบงานขายเพื�อลดการทจุริตในกระบวนการขายและการเก็บเงินของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ตลอดจนกํากบัดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากรสาํคญัและการควบคมุการดําเนินงานที�เหมาะสมตามแผนที�กําหนด 

นอกจากนี ; คณะกรรมการได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทําหน้าที�ในการกํากบัดแูลและติดตามการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และงบประมาณที�กําหนด 

 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที/มีประสิทธิผล  

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจและขนาดของบริษัท 
และเป็นตามที�กฎหมายกําหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสดัสว่นระหวา่งกรรมการที�เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหารที�สะท้อนอํานาจที�ถ่วงดลุอยา่งเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
กรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มกีรรมการทั ;งสิ ;นจํานวน 8 ทา่น 
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แบง่เป็นกรรมการที�เป็นผู้บริหารจํานวน 1 ทา่น และกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 4 ทา่น นอกจากนี ; คณะกรรมการ
บริษัทฯ ยงัได้แตง่ตั ;งคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ เพื�อชว่ยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ; 

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทั ;งสิ ;น 8 ทา่น โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็น 
ผู้ กําหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และเพื�อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั ;งสิ ;น 3 ทา่น และกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
1 ทา่น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีซึ�งสามารถทําหน้าที�ในการสอบทานความนา่เชื�อถือ
ของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้าที�และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบ
ทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ และมีระบบการ
ควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที�เหมาะสมและมี
ประสทิธิผล รวมถึงการให้ความเห็นอยา่งอิสระตอ่การเข้าทํารายการที�อาจมีผลประโยชน์ชดัแย้ง 

นอกจากนี ; คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตั ;งคณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วย 
อนกุรรมการบริหารความเสี�ยงจํานวน 5 ทา่น เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ ;นกบั
การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเสี�ยงหรือบริหารความเสี�ยงให้ตํ�าที�สดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัท  มีนโยบายในการแบง่แยกตาํแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้เป็น
คนละบคุคลกนั เพื�อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูล และการ
บริหารงานประจําวนั ทั ;งนี ; บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหาร
อยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหาร   
ขณะที�ผู้บริหารทําหน้าที�บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนด  และเพื�อเป็นการป้องกนั
การมีอํานาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�ไว้อยา่งชดัเจนใน อํานาจอนมุตัิและอํานาจดาํเนินการ
ของบริษัทฯ  

ทั ;งนี ; เพื�อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที�ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กําหนดให้
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการทั ;งหมดที�จดัขึ ;นในปีนั ;นๆ โดยบริษัทฯ 
กําหนดจะจดัให้มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั ;งต่อปี โดยการประชุมแต่ละครั ;งได้มีการกําหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื�อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั ;งได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้ ที�เกี�ยวข้องตรวจสอบได้ 

สาํหรับเรื�องการกําหนดระยะเวลาดํารงตาํแหนง่ของกรรมการอิสระนั ;น เนื�องจากธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นธุรกิจที�
มีลกัษณะเฉพาะ ซึ�งต้องทําความเข้าใจและชํานาญ ใช้เวลาในการศกึษา การสรรหากรรมการเพื�อดํารงตําแหนง่กรรมการ
อิสระของบริษัทจงึต้องใช้เวลาสรรหา และการเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทต้องใช้เวลาในการศกึษาด้วย บริษัทจึง
คํานงึถึงความสมเหตสุมผลเป็นสาํคญัในระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการอิสระ 
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ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื�อแต่งตั ;งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีการกําหนด
กระบวนการที�ชัดเจนและโปร่งใส  บริษัทแต่งตั ;งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื�อทําหน้าที�สรรหา
คดัเลือกและเสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัท พร้อมทั ;งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าที�ความ
รับผิดชอบและคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นสําคญั  เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั ;งให้
ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัหน้าที�และ
ความรับผิดชอบที�กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย  รวมทั ;งอยู่ในระดบัที�เพียงพอที�จะจูงใจและรักษากรรมการและ
ผู้บริหารที�มีคุณสมบัติตามที�บริษัทฯ ต้องการได้ ทั ;งนี ; การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการอนุมัติจากที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือ
หุ้น จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนครั ;งที�เข้าร่วมประชุม การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ทั ;งที�เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

บริษัทฯ มีการแตง่ตั ;งเลขานกุารบริษัทเพื�อดแูลและให้คําแนะนําแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี�ยวกบัการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและสมํ�าเสมอ 
และรับผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั ;งดแูลประสานงานให้มีการปฏิบตัิตาม
มติของที�ประชมุดงักลา่ว รวมถึงหน้าที�อื�นใดตามที�กฎหมายกําหนด 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทฯ มีการกําหนดแผนผู้สบืทอดตําแหนง่สาํหรับตาํแหนง่ผู้บริหารที�สาํคญัรวมถึงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ไว้อยา่งชดัเจน เพื�อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื�อง และมีนโยบายที�จะจา่ยคา่ตอบแทนให้เหมาะสมเพื�อเป็น
แรงจงูใจให้กบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารที�มีความสาํคญักบัองค์กรมคีวามตั ;งใจในการทํางานเพื�อประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที�ทกุปี เพื�อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่าย
คา่ตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการทํางาน   

คณะกรรมการบริษัทมกีารประเมนิตนเองเป็นแบบการประเมินรายคณะ และแบบการประเมินรายบคุคล พร้อม
ทั ;งนําผลการประเมินที�ได้ สรุปเข้าที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื�อรับทราบและดําเนินการตอ่ไปด้วย 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ ที�เกี�ยวข้องในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ�งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื�อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื�อง รวมถึงจดัให้มีโครงการสาํหรับพฒันาผู้บริหารเพื�อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบ
แผนการสบืทอดงาน 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
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ด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะขึ ;นอยู่กบัความสนใจของลกูค้าเป็นสําคญั บริษัทฯ จึงให้ความสําคญักบัการ
พฒันา และมีนโยบายสง่เสริมให้มีการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในกระบวนการทํางานเพื�อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของลกูค้า 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน หรือผู้มีสว่นได้
เสยีภายนอก ทั ;งนี ; เพื�อสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัท และผู้มีสว่นได้เสยี อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่
การดาํเนินธุรกิจและสร้างความเชื�อมั�น รวมทั ;งเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มี
การกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ดงันี ; 

1)   ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั ;นพื ;นฐาน สิทธิที�กําหนดไว้ในกฏหมายและข้อบงัคบับริษัท เช่น สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจํานวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงสทิธิที�จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยงัได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นใน
การเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆ 
ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2)   พนักงาน  บริษัทให้ความสําคญักบัพนกังานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที�มีค่า และมุ่งมั�นที�จะให้พนกังานทกุ
คนมีความภาคภูมิใจ และเชื�อมั�นในองค์กร ในปีที�ผ่านมาบริษัทได้จัดทําโครงการต่างๆ เพื�อสนบัสนนุ และเสริมสร้าง
บรรยากาศการทํางานร่วมกันเพื�อสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี ; ยงัให้ความสาํคญักบัการรักษาสขุภาพ โดยบริษัทจดัให้พนกังานทกุระดบัให้มีการตรวจสขุภาพเป็นประจําทกุปี 
มาโดยตลอด   สว่นในด้านความปลอดภยั ได้มีการป้องกนั และระงบัอคัคีภยั ในสถานประกอบการ เพื�อความปลอดภยัใน
การทํางานของพนกังาน  โดยจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั ;ง  ทั ;งที�อาคารสํานกังาน
ใหญ่และคลงัสนิค้าเป็นประจําทกุปี  นอกจากนี ;ทางบริษัท ได้จดัทําป้ายรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ เรื�องอบุตัิเหตเุป็นศนูย์  
เพื�อมุง่เน้นลดการเกิดอบุตัิเหตจุากการทํางานให้เป็นศนูย์ และในปีที�ผ่านมาไม่มีการเกิดอบุตัิเหตจุากการทํางาน  รวมถึง
ได้มีการปรับปรุงภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกบัการทํางาน อีกทั ;งได้มีการสง่เสริมให้พนกังาน 
ได้รับความรู้ทางด้านสิ�งแวดล้อม โดยจดัให้มีการอบรมพนกังาน  เพื�อให้เกิดความตระหนกัและนําความรู้ที�ได้รับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวนั   และการจดักิจกรรมอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม หรือเข้าไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที�เกี�ยวข้อง 
ในการอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

 3)   ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั�นที�จะให้ผู้ ใช้สินค้า และบริการได้รับประโยชน์สงูสดุทั ;งด้านคณุภาพ และราคา
ตลอดจนมุ่งพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที�ยั�งยืน โดยบริษัทเลือกจําหน่ายสินค้าที�ได้ รับใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรือ มอก. รวมทั ;ง บริษัทจดัให้มีศนูย์ให้บริการข้อมลูกลางทางโทรศพัท์ โดยเรียกว่า Call Center 
หมายเลขติดตอ่ 0-2234-7171 ซึ�งเป็นหนว่ยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัสินค้าและบริการ ให้คําปรึกษา
เกี�ยวกบัวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื�อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจมากที�สดุในสินค้า และบริการ รวมทั ;งได้มี
การจดัตั ;ง ศนูย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายดว่น หมายเลขโทรศพัท์ 0-818-404-555 เพื�อให้บริการโดยตรงในการแจ้งซ่อม
สนิค้าเครื�องใช้ไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอีกด้วย 

4)   คู่ ค้า บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที�สจุริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณ
และคํามั�นที�ให้ไว้กบัคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ซึ�งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการกํากับดแูล
กิจการที�ดี 
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5)  คู่ ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดแูลคู่ธุรกิจทั ;งในเรื�องสภาพแวดล้อม ความปลอดภยัในการทํางาน และ
ผลตอบแทนที�จะได้รับนอกจากนี ; ยงัสง่เสริมการพฒันาขีดความสามารถ และพฒันาความรู้ทั ;งในงาน และนอกงานของคู่
ธุรกิจให้สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ ;น 

6)   ผู้ร่วมลงทุน บริษัทเคารพซึ�งสิทธิของผู้ ร่วมทนุ และปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม รวมทั ;งให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ ร่วมทุน ทั ;งนี ;เพื�อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
กิจการร่วมทนุ 

7)   เจ้าหนี [ บริษัทได้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที�ที�พึงมีต่อเจ้าหนี ; เช่น เจ้าหนี ;ทาง
ธุรกิจ และเจ้าหนี ;ทางการเงิน ซึ�งได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ณ 
ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที�ทุกรายอย่างเสมอภาค ไม่มีการคํ ;าประกันใดๆ ให้กับเจ้าหนี ;รายใด รายหนึ�ง
โดยเฉพาะ นอกจากมีการคํ ;าประกนัในหุ้นกู้ของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ย  โดย บริษัท ซิงเกอร์ประ
เทศไทย จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

8)  ด้านสังคมและชุมชน   บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมต่อผู้มีส่วนเกี�ยวข้องทกุฝ่าย และถือมั�นใน
อดุมการณ์การดําเนินธุรกิจที�รับผิดชอบต่อสงัคม เพื�อให้เกิดการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยมุ่งสนบัสนนุกิจกรรมเพื�อ
พฒันาคณุภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สขุของชุมชนและสงัคมด้วยการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื�อสงัคมในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน  ทางด้านการสร้างงาน  สร้างอาชีพ 
รวมทั ;งทางด้านการศกึษา  อีกทั ;งยงัสง่เสริมให้พนกังานของบริษัท มีสว่นร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีที�ทําประโยชน์
ให้กบัชมุชนและสงัคม โดยผา่น CSR Club by Singer 

9)  หน่วยงานราชการ  บริษัทให้ความสําคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีสว่นได้เสีย โดยได้กําหนดแนว
ปฏิบตัิ  เพื�อให้พนกังานดําเนินการอยา่งถกูต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และการ
สนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ 

10)  สื/อมวลชน บริษัทให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่สื�อมวลชน เพื�อให้สามารถสื�อสารต่อไป
ยงัสาธารณชนได้อยา่งถกูต้อง และรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์  

11)   คู่แข่ง  บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที�สจุริต โดยยึดมั�นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมภายใต้กรอบของกฏหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในปีที�ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ใน
เรื�องที�เกี�ยวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

12)   ด้านสิ/งแวดล้อม  บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม โดยได้
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประหยดัพลงังาน  การรักษาสิ�งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าที�มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  บริษัทได้พฒันาอปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื�อง ดงันั ;นสินค้าที�บริษัทจําหน่ายจึงเป็นสินค้าที�มี
ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  ยิ�งไปกวา่นั ;น   ตู้ เย็นของซิงเกอร์ได้พฒันาอีกขั ;นโดยใช้นํ ;ายาทําความเย็นที�ไมทํ่าลายสิ�งแวดล้อม
และไมทํ่าลายชั ;นบรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซึ�งมีคา่ในการทําลายโอโซนเป็นศนูย์  

อีกทั ;ง บริษัทได้ปลกูจิตสํานึก และส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 
รวมถึงการฟื;นฟ ูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ที�บริษัทจดัขึ ;น ซึ�งสามารถดรูายละเอียดในหวัข้อ 
“ความรับผิดชอบตอ่สงัคม”  
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 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษัท ดําเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที�ภายใต้กฏหมายหรือข้อกําหนดที�เกี�ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สนิทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นเครื�องหมายการค้า  สิทธิบตัร  ลิขสิทธิU ความลบัทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านอื�นที�กฏหมายกําหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลขิสทิธิUถกูต้อง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้อง
ผา่นการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาระบบ เท่านั ;น  ซึ�งนโยบายอนัเกี�ยวกบั พรบ.
ว่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ได้มีการประกาศเป็นคําเตือน และข้อห้ามไว้บนหน้า Desktop 
คอมพิวเตอร์ของพนกังานบริษัททุกคน   นอกจากนี ;บริษัทฯได้กําหนดให้พนกังานทุกคนรับทราบและลงนามในบนัทึก
ข้อตกลงการ ไม่เปิดเผยข้อมลูที�เป็นความลบั การไม่กระทําผิดเกี�ยวกบัพระราชบญัญัติคอมพิวเตอร์  และการไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญา โดยพนกังานใหมจ่ะลงนามพร้อมการลงนามในสญัญาวา่จ้าง 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุยชน 

 บริษัท สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่นร่วมเกี�ยวข้องกบัการ
ลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน  ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนบัถือและ
ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื ;นฐานของศกัดิUศรีความเป็นมนษุย์ โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  ไมแ่บง่แยก
ถิ�นฐานกําเนิด  เชื ;อชาติ  เพศ อาย ุ สผิีว ศาสนา  สภาพร่างกาย  ฐานะ  ชาติตระกลู 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั/น 

 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที� 224 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตัิทบทวน
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น  โดยบริษัทกําหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือผู้บริหาร  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 
นโยบายไมย่อมให้มีการทจุริต (Zero Tolerance Policies) ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต ในปีนี ; (2562) บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื�อจะเข้าร่วมเป็น
บริษัทที�ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และยื�นขอรับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต อีกครั ;งหนึ�ง โดยบริษัทมีการประเมินความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการทจุริต การกําหนด
นโยบาย จรรยาบรรณ เกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริต  จัดให้มีการสื�อสารนโยบายแนวทาง และการแจ้งเบาะแสกรณี
เกี�ยวข้องหรือพบว่ามีการทจุริต และมีการติดตามประเมินผล โดยจดัตั ;งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
และประพฤติมิชอบ ภายในบริษัท  และได้ทําหนงัสือแจ้งรายละเอียดเงื�อนไข นโยบาย ให้พนกังานทกุคนในองค์กรได้ลง
นามรับทราบไปแล้ว 

 ทั ;งนี ;คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที�จะดําเนินการเพื�อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นทกุรูปแบบ ด้วยการลง
นามรับทราบและยินยอมปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั�นของบริษัท 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั/น 

 บริษัท มีช่องทางการสื�อสารให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส  ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีที�พบหรือ
ทราบว่ามีการทจุริต และมีแนวปฏิบตัิเกี�ยวกบัการมอบหรือรับของกํานลั  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื�นใด  การเลี ;ยงรับรอง  
หรือคา่ใช้จ่ายที�เกินกําหนด  ซึ�งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  และแนวทางปฏิบตัิด้านการจดัซื ;อจดัจ้าง  การให้เงิน
บริจาคที�ต้องดําเนินไปอยา่งโปรงใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั ;นตอนปฏิบตัิของบริษัท 
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ทั ;งนี ; บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบงัคบัเกี�ยวกบัการทํางานของบริษัท ให้กบัผู้บริหารและถ่ายทอดสูพ่นกังาน
ของบริษัททกุทา่น  เพื�อทราบและลงนามรับทราบ และถือเป็นระเบียบปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะพนกังานฝ่ายขาย
และภาคสนาม  เพื�อให้พนกังานบริษัททกุคนเข้าใจ และปฏิบตัิได้ถกูต้องและสอดคล้องกบักฎระเบียบของบริษัท 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัท มีการแตง่ตั ;งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ รับเรื�องร้องเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ
ความถกูต้องอยา่งเป็นธรรม กําหนดนโยบายการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที�มีประสทิธิภาพ  มีการรายงานที�โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  เพื�อให้ผู้ ร้องทกุข์หรือผู้ ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื�อมั�นในกระบวนการสอบสวนที�เป็นธรรม  รวมถึงการ
กําหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี�ยวกบัการทุจริต และสําหรับผู้ ที�แจ้งแบะแสหรือข้อร้องเรียนที�เป็นพนกังาน  
ลกูค้า หรือบคุคลที�รับจ้างทํางานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสทิธิตามกฏหมาย ซึ�งได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ใน
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทและนโยบายการรับข้อร้องเรียน (WHISTLE – BLOWER POLICY) 

กรณีที�มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที�สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฏหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  พร้อมสง่รายละเอียด
หลกัฐานตา่งๆ ได้ที� คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งเป็นธรรมของบริษัท   โดยคณะกรรมการร่วมใน
การตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม จะดําเนินการสืบหาข้อเท็จจริง และมีการรายงานสรุปประเด็นสําคัญให้
ผู้บริหารของบริษัท พิจารณารับทราบ  สาํหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ; 

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งเป็นธรรมของบริษัท 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
ตู้  ปณ. 17 ที�ทําการไปรษณีย์บางรัก   เขตบางรัก  กทม 10500 

e-mail : amnesty@singerthai.co.th 

ทั [งนี [ ในปีที/ผ่านมา  บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที/มีนัยสาํคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี/ยงและการควบคุมภายในที/เหมาะสม  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทั ;งระดบับริหารและระดับปฏิบตัิการ จึงได้มีการ
กําหนดขอบเขตหน้าที�และอํานาจดําเนินการอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มากที�สดุ และมีการแบง่แยกหน้าที�ความรับผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ 
และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพื�อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ; ยงัมี
การควบคมุภายในเกี�ยวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที�รับผิดชอบ 
ถึงแม้วา่ปัจจบุนั  บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เพื�อการตรวจสอบที�มีประสิทธิภาพและชํานาญเฉพาะทาง  
บริษัทยงัได้มีการวา่จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกเข้ามาทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท
ฯ ในบางฝ่ายงานอีกด้วย และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�ชดัเจนและสามารถวดัผลการดาํเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร
และจดัการจะมกีารเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกบัเป้าหมายที�กําหนดไว้เป็นประจําทกุเดือน โดยจะมีการประเมิน
ปัจจยัความเสี�ยงทั ;งที�มาจากภายนอกและภายในที�พบในการดําเนินงาน วเิคราะห์ถึงปัจจยัที�เป็นสาเหตแุละมีการกําหนด
มาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ที�เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี�ยง รวมทั ;งมาตรการในการลดความเสี�ยง รวมถงึ
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มอบหมายให้หนว่ยงานที�เกี�ยวข้องติดตามความเสี�ยงนั ;น ๆ อยา่งตอ่เนื�อง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการแตง่ตั ;งคณะอนกุรรมการบริหารความเสี�ยงเพื�อทําหน้าที�ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี�ยงที�
อาจเกิดขึ ;นกบับริษัทฯ และนําเสนอมาตรการบริหารความเสี�ยงเพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และ
กํากบัดแูลการบริหารความเสี�ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี�ยงที�กําหนด  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น โดยได้กําหนดเป็นนโยบายที�ชัดเจนและ
สื�อสารให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องทราบและยดึถือปฏิบตัิตาม และได้กําหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื�อเป็นกลไก
ในการกํากบัดแูลให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องปฏิบตัิตามนโยบายตา่ง ๆ ที�กําหนดขึ ;นที�เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการอีกด้วย 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื/อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

   บริษัทกําหนดให้การเผยแพร่ข้อมลู และการสื�อสารขององค์กร เป็นหนึ�งในนโยบายหลกัของบริษัท โดยได้จดัให้มี
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสื�อสารองค์กร ซึ�งเป็นหน่วยงานที�จะเป็นตวัแทนบริษัท และเป็นสื�อกลางระหว่างฝ่ายจดัการใน
การสื�อสาร และเปิดเผยข้อมลู และยงัให้ความสําคญัเรื�องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื�องจากเป็นเรื�องที�มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจําเป็นที�ต้องมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปิดเผย
สารสนเทศทั ;งที�เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที�ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที�กฏหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญั
ครบถ้วนเพียงพอ เชื�อถือได้ และทนัเวลา ทั ;งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET 
Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท  โดยยึดถือปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบงัคบั
ตา่งๆ ที�กําหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื�นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอยู่อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจได้ว่ากฎหมาย
กฏเกณฑ์ข้อบงัคบัที�บริษัทถือปฏิบตัินั ;นมีความถกูต้อง และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเชื�อมั�นในการดําเนินธุรกิจที�โปร่งใส
ถกูต้องตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยข้อมลูการเงิน และข้อมลูที�มิใช่ข้อมลูการเงินอยา่ง ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
2.  จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงาน

ผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี 
3.  กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที�มีความ

เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นสว่นได้เสียที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมี
หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงันี ; 

� รายงานเมื�อเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารครั ;งแรก 
� รายงานทกุครั ;งเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยี 
� รายงานเป็นประจําทกุสิ ;นปี 
� ในกรณีที�กรรมการพ้นจากตําแหนง่ และได้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื�อง 

กรรมการท่านนั ;นไม่ต้องยื�นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี�ยนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้
เสยี 

� ให้กรรมการและผู้ บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี ;ให้ประธานกรรมการ และ
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ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที�ได้รับรายงาน พร้อมทั ;งใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส ได้มีการบรรจวุาระเรื�องรายงานการมีสว่นได้เสยี
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  
5.  เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที�ในคณะอนกุรรมการ และจํานวนครั ;งการเข้าประชมุเป็นรายบคุคล 
6.  เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงาน และการลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอยา่งชดัเจน 
7.  เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็น

รายบคุคล 
8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทั ;งรูปแบบ ลกัษณะ และ

จํานวนคา่ตอบแทนที�กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
9.  เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ�งแวดล้อมและสงัคม และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 
10.  รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
11.  เปิดเผยโครงการลงทุนที�สําคญัต่าง ๆ และผลกระทบที�มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื�อให้ผู้
ถือหุ้น นกัลงทนุ สื�อมวลชน และผู้ เกี�ยวข้องได้รับทราบข้อมลูที�ถกูต้อง ทั�วถึง และโปร่งใส  

และสืบเนื�องจากการที�บริษัทได้ให้ความสําคญัในเรื�องการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสเป็นหนึ�งในปัจจัย
สาํคญัของการดําเนินธุรกิจ  จึงเป็นผลให้ในปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ได้รับรางวลั 
Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี�ยม ” (Best Investor Relations Awards) 
จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  2  ปีติดต่อกนั และสําหรับปี 2559  บริษัทได้รับรางวลัดีเด่น ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์              
(Outstanding  Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2016 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

ฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์และสื�อสารองค์กรของบริษัท ได้ทําหน้าที�ติดต่อสื�อสารกบันกัลงทนุสถาบนั   นกัลงทนุ
รายย่อย ผู้ ถือหุ้น รวมทั ;งนกัวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ ถือหุ้น
ต้องการข้อมูลเพิ�มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที�  ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสื�อสารองค์กร e-mail : 
chank@singerthai.co.th  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4777 ตอ่  4727    ซึ�งในปี 2560  ได้มีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื�อให้
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินได้พบปะกบันกัลงทนุรายย่อย       นกัลงทุน
สถาบนั และนกัวิเคราะห์ อย่างสมํ�าเสมอ โดยได้นําเสนอผลการดําเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน คําอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ 
(Opportunity Day) เพื�อนําเสนอข้อมลูผลประกอบการของบริษัท  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตสรุปได้ดงันี ; 

� จดักิจกรรม เพื�อให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้พบปะนกัลงทนุรายย่อย  เพื�อชี ;แจง สื�อสาร และสร้าง
ความเข้าใจที�ถกูต้อง บนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และข้อมลูทั�วไปของบริษัท 

� Company  Visit  ต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซกัถามจาก นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ โดยตรงผ่านทาง
อีเมล์และโทรศพัท์อยา่งสมํ�าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื/อสารกับผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพื ;นฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื ;อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
การที�จะได้รับสว่นแบง่กําไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในการเข้าร่วมประชุมเพื�อ
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ใช้สทิธิ ออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อแต่งตั ;งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั ;งผู้สอบบญัชี และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทุนหรือเพิ�มทุน 
เป็นต้น  

บริษัทฯ มีนโยบายไมก่ระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื ;นฐาน
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั เพื�อประกอบการตดัสนิใจในทกุ ๆ เรื�อง คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายดงันี ; 

1) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาเรื�องที�สําคญัตามที�กฎหมายกําหนด
หรือเรื�องที�อาจมีกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2) จดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั ;งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ตามระยะเวลาที�กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที�เกี�ยวข้องกําหนด เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมลูอยา่งครบถ้วนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั ;งบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุ โดยจะกําหนดหลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบน website 
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื�อนําคําถามที�สาํคญัไปสอบถามในที�ประชมุตอ่ไป 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อพิจารณาเลือกตั ;งเป็นกรรมการหรือเสนอ
วาระการประชมุเพิ�มเติมได้กอ่นการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจน และเปิดเผย
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า และจะแจ้งเหตผุลที�ไม่นําข้อเสนอวาระการประชุมของผู้
ถือหุ้นบรรจเุป็นวาระการประชมุของบริษัทฯ ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั ;งนั ;น ๆ 

4) ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที�
ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�ง หรือ
จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว โดยจะแจ้งรายชื�อพร้อมข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

5) บริษัทฯ มีการจัดทําหนงัสือนดัประชุมพร้อมข้อมลูประกอบการประชุมทั ;งฉบบัเป็นภาษาองักฤษเพื�อ
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

6) ดําเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในเว๊บไซต์อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวก และครบถ้วน  

7) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชุมทั ;งในเรื�องสถานที� และ
เวลาที�เหมาะสม 

8) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะดําเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา 
และลงคะแนนเรียงตามลาํดบัวาระที�กําหนดไว้ ไม่เปลี�ยนแปลงข้อมลูที�เป็นสาระสําคญั หรือเพิ�มวาระ
การประชุมโดยไม่จําเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 
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9) ใช้บัตรลงคะแนนในวาระที�สําคัญ และจัดให้มีบุคคลที�เป็นอิสระ อาทิเช่นผู้ สอบบัญชีภายนอก ที�
ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสยีงในที�การประชมุ 

10) บริษัทฯ จะสง่เสริมให้กรรมการทกุท่านและผู้บริหารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื�อตอบข้อซกัถามจาก 
ผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

 

จดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกรายชื�อกรรมการและผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม วิธีการ
ลงคะแนนและนบัคะแนน มติที�ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที�สําคญัไว้ในรายงานการ
ประชมุเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที�มีการประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ; บริษัทฯ 
จะจดัให้มีการบนัทกึวีดีทศัน์ภาพการประชมุ เพื�อเก็บรักษาไว้อ้างอิง  และบริษัทฯ จะนําสง่รายงานการประชุมดงักลา่วไป
ยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องภายในเวลาที�กําหนด รวมถึงนํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บ
ไซด์ของบริษัทฯ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา 
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10  ความรับผิดของต่อสังคม 

10.1 นโยบายและแนวทางการดาํเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  ได้มี
การกําหนดเป็นนโยบายของบริษัท โดยให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสว่นได้เสีย
ภายใน ได้แก่พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ลกูค้า เจ้าหนี 8 ภาครัฐและหน่วยงานอื�นๆ  
ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงชุมชน สงัคมและสิ�งแวดล้อม ซึ�งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที�กฏหมายกําหนดเท่านั 8น แต่ยงัรวมถึงการไม่
กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิด/ลดิรอนสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เหลา่นั 8นด้วย โดยกําหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
ดงันี 8 

•   นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น  

1. ได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ  เพื�อเพิ�มความโปร่งใสและเพิ�มความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ ถือหุ้น    
ผู้ลงทนุและผู้ เกี�ยวข้องทกุฝ่าย  โดยได้กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  พร้อมทั 8งให้
ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  กํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตาม
นโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ  เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

2. เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที�จําเป็นเพื�อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนบัสนุนที�ถูกต้องตามความจริง ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

3. จดัให้มีระบบ ซึ�งให้ความมั�นใจว่าผู้ ถือหุ้น ทกุราย จะได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัในการประชุมผู้ ถือ
หุ้น 

•   แนวทางเกี2ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1. พนกังานต้องหลกีเลี�ยงการขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดตอ่กบั
คูค้่าและบคุคลอื�นใด 

2. พนกังานต้องอทิุศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มที�   ในกรณีมีความจําเป็นต้องทํางานอื�น 
เพื�อเพิ�มพนูรายได้หรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�นนอกเวลาทํางาน งานนั 8นต้องอยูใ่นลกัษณะดงัตอ่ไปนี 8 

• ไมเ่ป็นการกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที�ของตน 

• ไมฝ่่าฝืนกฏหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

• ไมม่ีผลเสยีถึงชื�อเสยีงและกิจการของบริษัท 

• ไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 

• ไมเ่ป็นการนําความลบัของบริษัทไปใช้ 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั2น   

บริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายไว้ในคูม่ือผู้บริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนงัสอืนโยบายไม่
ยอมให้มีการทจุริต ( Zero Tolerance Policies)  อีกทั 8งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ทางสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  และได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตโดยสมบรูณ์แล้ว 
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3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

สทิธิมนษุยชนเป็นสทิธิที�มนษุย์ทกุคนสมควรได้รับ ในการที�จะมีความสขุในฐานะที�เป็นมนษุย์และเป็นสว่นหนึ�ง
ของสงัคม สทิธิมนษุยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศกัดิQศรีความเป็นมนษุย์ของบคุคลนั 8นๆ  การเคารพสิทธิ
มนษุยชนเป็นสิ�งสาํคญัตอ่ความมั�นคงและความสงบสขุของสงัคม   

บริษัทจึงให้ความสาํคญัตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชน และได้ตระหนกัในคณุคา่ของทรัพยากรมนษุย์และประสงค์
ที�จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร   จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทํางานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาส
ความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั โดยพนกังานจะได้รับการพฒันาสง่เสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่าง
ทั�วถึงและตอ่เนื�อง เพื�อการสร้างคณุคา่และดํารงความเป็นเลศิในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบคุคล ดงันี 8 

•   ด้านความเสมอภาคและโอกาสที2เท่าเทียม  

1.  การปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนด้วยความเคารพศกัดิQศรีและคณุค่าแห่งความเป็นมนษุย์ของคนทกุคนอย่าง
เทา่เทียมกนั  

2.  การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรดําเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสําเร็จของบริษัทด้วยหลกัคณุธรรม 
หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถและความจําเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื�อให้ได้ “คนดี” และ “คน
เก่ง” ที�มีทศันคติสอดคล้องกบังานและวฒันธรรมขององค์กร โดยคํานึงถึงคุณสมบตัิของแต่ละตําแหน่ง 
คณุวฒุิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกําหนดอื�นๆ ที�จําเป็นแก่งาน และไม่มีข้อกีดกนัเรื�องเพศ อาย ุ
เชื 8อชาติ ศาสนา หรือความสมัพนัธ์สว่นบคุคล 

3.  กําหนดระบบการจ่ายคา่ตอบแทนตามความสามารถของพนกังาน รวมทั 8งจดัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ
แก่พนกังานและครอบครัว โดยจะคํานงึถึงโครงสร้างเงินเดือนที�สอดคล้องกบัภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
และการปรับขึ 8นค่าจ้างพิจารณาจากความสําเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานความอุตสาหะของ
พนกังานในปีที�ผา่นมา  

4.  สนบัสนุนส่งเสริมให้พนกังานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง ทั 8งทางด้านความสามารถหลกัของธุรกิจ 
ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั 8งทางด้าน
งบประมาณและเวลาในการพฒันาอย่างสมํ�าเสมอต่อเนื�อง เพื�อพฒันาความสามารถในการทํางาน เปิด
โอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพฒันาบคุลากรให้เป็นคนมีคณุภาพ มีทศันคติที�ดี 
และมีความรู้ในการทํางาน 

5.   เสริมสร้างบรรยากาศในการสื�อสารที�ดี ที�จะนํามาซึ�งความสมัพนัธ์อนัดี และประสิทธิภาพในการทํางาน
ร่วมกนั 

6.  สง่เสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสื�อสารในการเสนอแนะและร้องทกุข์ในเรื�องคบัข้องใจ เกี�ยวกบั
การทํางาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวสัดิการผ่านคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  โดย
ข้อเสนอแนะตา่งๆ จะได้รับการพิจารณาอยา่งจริงจงัและกําหนดวิธีการแก้ไขเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย 
และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทํางานร่วมกนั 

7.   สง่เสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัชั 8น  ในการได้ไปทศันศึกษายงัต่างประเทศ  เพื�อเปิดโอกาส   
โลกทศัน์และมุมมองในการทํางานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  รวมทั 8งนํามมุมองหรือองค์ความรู้ที�
ได้รับมาปรับใช้กบัการทํางาน 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที� 3.2 (10) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หน้าที� 3 

•   ด้านการล่วงละเมิด 

1. ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัิตนให้เป็นที�เคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระทําใดๆ อนัเป็นการไม่
เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

2. พนกังานทกุคนต้องไมก่ระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไมว่า่จะเป็นทางวาจา หรือการกระทําต่อ
ผู้ อื�น บนพื 8นฐานของเชื 8อชาติ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

4.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทเชื�อในพลงัของบคุลากรทกุคนในองค์กรวา่เป็นกําลงัสําคญัในการร่วมผลกัดนัองค์กรให้ไปสูว่ิสยัทศัน์และ
พนัธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกบักลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ   ดงันั 8น บริษัท  จึงมีการสรรหาและ
คดัเลือกบุคลากรใหม่ๆ ที�มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติที�ดี และมีความพร้อมที�จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท  
ควบคูไ่ปกบัการรักษาบคุลากรที�มีอยูแ่ล้ว  ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะตา่งๆ เพิ�มขึ 8น  สามารถทํางานร่วมกนัเป็น
ทีม ช่วยเหลือซึ�งกันและกัน  มีความรักความผูกพนั  อนัจะบรรลไุปสูเ่ป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล และที�สาํคญัเหนือสิ�งอื�นใด ที�บริษัทมุง่เน้นมาโดยตลอด คือการให้พนกังานทํางานอย่างมีความสขุ มีความรัก
และความภาคภมูิใจที�ได้เป็นสว่นหนึ�งขององค์กร    

•   ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ 
บริษัทยึดหลกัการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสขุ มีการ

สนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้ สวัสดิการต่างๆ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื�น อีกมากมาย เช่น 
เครื�องแบบพนกังาน  การตรวจสขุภาพประจําปี การทอ่งเที�ยวประจําปี ฯลฯ ควบคูก่บัการสง่เสริมให้พนกังานมดีลุยภาพใน
การดําเนินชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

•   สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

บริษัทให้ความสาํคญักบัการคุ้มครองศกัดิQศรีความเป็นมนษุย์ สทิธิและเสรีภาพของบคุคล  โดยได้มีการดแูลการ
ดําเนินงานของบริษัทไม่ให้มีสว่นเกี�ยวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั 8งปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนด้วยความเท่า
เทียมกนั เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถร้องทกุข์เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชา  บริษัทยงัได้จดัเตรียมตู้หรือ
กลอ่งรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื�นๆ ไว้ภายในบริษัท เพื�อเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตลอดจนข้อร้องเรียนอื�นๆ ที�มีพนกังานแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนไว้  มานําเสนอผู้บริหาร ในวนัที�มีการประชุม
ผู้บริหารพบพนกังานเป็นประจํา ในทกุๆ เดือน 

 

•   ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

     บริษัทมีกระบวนการพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ สาํหรับพนกังานทกุระดบั ทั 8งการพฒันาศกัยภาพ และมีการ
จดักระบวนการพฒันาพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากขึ 8น เช่น การสอนงาน (Coaching) การพฒันาในงาน (On the job 
training) การเป็นพี�เลี 8ยง (Mentoring) และเป็นสว่นหนึ�งขององค์กร 

•   ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 

  บริษัทให้การสนบัสนุนและสง่เสริมให้พนกังานทุกคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
(CSR)  โดยกําหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัท ที�มีอยู่ทั�วประเทศ ได้มีสว่นร่วมแสดงพลงัในการ
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ทําความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสงัคมและชุมชนทั 8งระดบัท้องถิ�นและระดบัประเทศ   โดยได้มีการจดัตั 8ง CSR 
Club ที�เกิดจากการรวมตวัของพนกังานที�มีจิตอาสา ร่วมกนับําเพ็ญประโยชน์เพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อม   

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฏหมายแล้ว บริษัทยงัมีนโยบายให้พนกังานทุกคนปฏิบตัิตามหน้าที�ตามหลกั
จริยธรรมทางธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัลกูค้าหรือคูค้่า ดงันี 8 

•   ลูกค้า 

1.  มุง่มั�นที�จะปฏิบตัิตามเงื�อนไขทางธุรกิจที�มีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด  มีความเป็นธรรมและเชื�อถือได้ 
2.  มุ่งมั�นที�จะให้ข้อมลูที�ครบถ้วนถกูต้อง ทนัเวลา และสง่เสริมการสื�อสารสร้างความสมัพนัธ์ กบัลกูค้าอย่าง

ตอ่เนื�อง 

•   คู่ ค้าและคู่สัญญา 

1.  มุง่มั�นในการจดัหาสนิค้าและบริการอยา่งมีมาตรฐาน ภายใต้หลกัการแขง่ขนับนฐานข้อมลูที�เทา่เทียมกนั มี
หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สญัญา จัดทํารูปแบบสญัญาที�เหมาะสม จัดการให้มี
ระบบการจดัการและติดตามเพื�อให้มั�นใจวา่มีการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของสญัญาอย่างครบถ้วนและป้องกนั
การทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขั 8นตอนของกระบวนการจดัหา และมีหลกัการการจ่ายเงินให้แก่คูค้่าและ
คูส่ญัญาตรงเวลา ตามเงื�อนไขการชําระเงินที�ตกลงกนั 

2.  มุ่งมั�นในการพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์ที�ยั�งยืนกบัคู่ค้าและคู่สญัญาที�มีวตัถปุระสงค์ชดัเจนในเรื�อง
คณุภาพของสนิค้าหรือบริการที�คูค่วรกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางเทคนิคและมีความเชื�อถือซึ�งกนัและกนั 

3.   ห้ามพนกังานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นสว่นตวัจากคูค้่าและคูส่ญัญา 
6.   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจบนพื 8นฐานของความมีจริยธรรมและคณุธรรมที�ดี ควบคู่ไป
กบัการดแูล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สงัคมไทยอย่างยั�งยืนเป็นสําคญั  โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กับ
สงัคมไทยเป็นรากฐานที�สําคญัของสงัคม จึงร่วมพฒันา ส่งเสริม และให้การสนบัสนุนด้านการฝึกอาชีพให้แก่นกัเรียน 
เยาวชนและกลุม่แมบ้่าน รวมถึงผู้ ต้องขงัหญิง อยา่งตอ่เนื�อง อนัเป็นที�มาของโครงการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  ที�ทางบริษัท
ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  

7.   การจัดการสิ2งแวดล้อม 

บริษัท ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประหยดัพลงังาน การรักษาสิ�งแวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที�มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ�งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ�ง  บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์
เครื�องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื�อง  ดงันั 8นสินค้าที�บริษัทจําหน่ายจึงเป็นสินค้าที�มีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ยิ�งไปกว่านั 8น ตู้ เย็น
ของซิงเกอร์ได้พฒันาอีกขั 8นโดยใช้นํ 8ายาทําความเย็นที�ไม่ทําลายสิ�งแวดล้อม และไม่ทําลายชั 8นบรรยากาศของโลก “NON 
CFC”  คือสาร “C-Pentane” ซึ�งมีคา่ในการทําลายโอโซนเป็นศนูย์  

เนื�องจากบริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินค้า แต่ใช้วิธีการสั�งซื 8อสินค้าด้วยการผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) จากโรงงานที�มีกระบวนการผลิตที�มีคณุภาพ และหลีกเลี�ยงการสั�งซื 8อสินค้าจากผู้ผลิตที�ไม่มีคณุภาพ โดย
บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคณุภาพสินค้า (Quality Assurance) เพื�อคดักรองสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน  และบริษัทมี
นโยบายเลอืกโรงงานที�ให้ความสาํคญัในเรื�องผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและในเรื�องตา่งๆ ที�กลา่วมาข้างต้น 
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ทางบริษัทมีความตั 8งมั�นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคณุภาพ  เพื�อเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมและผู้บริโภค
อย่างต่อเนื�อง  อีกทั 8งบริษัท  ยงัมีการรณรงค์ให้พนกังาน นํากระดาษที�ใช้แล้วนํามา Reused ใช้อีกด้านหนึ�ง รวมถึงให้มี
การคดัแยกขยะและการนํากลอ่งกระดาษบรรจภุณัฑ์มาใช้ใหม ่

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ2งได้จากการดาํเนินงานที2มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ2งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

ซิงเกอร์  คือ ผู้ ผลิตชั 8นนําในด้านจักรเย็บผ้า เรามีชื�อเสียงเป็นที�รู้จักกันมายาวนานเกี�ยวกับการพฒันา ค้นคิด
นวตักรรมใหม่ๆ  รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑ์ที�ใช้งานง่าย คณุภาพสงู และมีคณุลกัษณะโดดเด่นหลายประการ  เพื�อสนอง
ความต้องการของผู้ ที�ชื�นชอบงานตดัเย็บและเย็บปักถกัร้อย   อีกทั 8งเรายงัมีคณุครูและบคุลากรที�มีความชํานาญ ที�จะสอน
งานด้านตดัเย็บและการประดิษฐ์ชิ 8นงานด้วยจกัรเย็บผ้าซิงเกอร์  โดยเรามีความพร้อมที�จะดําเนินการสอนชิ 8นงานและจดั
ฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้กลุม่เยาวชนและกลุม่แมบ้่าน  รวมถึงผู้ ต้องขงัหญิงอยา่งตอ่เนื�อง  

 

10.2  การดาํเนินงานและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

“ซิงเกอร์”  นบัตั 8งแต่ก่อตั 8งบริษัท  เราได้แบ่งปันความสขุสู่สงัคมไทยอย่างสมํ�าเสมอ  ควบคู่กับการพฒันา
คณุภาพของสนิค้าและการบริการที�เป็นเลศิจนถึงวนันี 8 

พนัธกิจของเราคือต้องการยกระดบัคณุภาพชีวิตคนไทยให้เป็นสงัคมแห่งความสขุ  จึงเกิดโครงการและกิจกรรม
อนัเป็นประโยชน์ทั 8งต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันอย่างสร้างสรรค์  
ด้วยความผกูพนัที�มีตอ่ชมุชนโดยมุง่มั�นพฒันาเพื�อก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั” ด้วยแนวคิดสูก่าร
สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทย ด้วยการพัฒนาคนในท้องถิ�นมาเป็นผู้ แทนขายของบริษัท  
เพื�อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และส่งเสริมการสร้างงานให้คนใน
ท้องถิ�น 

ปัจจบุนับริษัทได้จดัตั 8ง  “CSR Club ” เพื�อให้พนกังานทกุคนได้มีสว่นร่วมสง่เสริมสงัคม
และสิ�งแวดล้อม โดยมีสญัลกัษณ์ “CSR Club ” คือ ต้นไม้ ซึ�งเปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนกังานซิงเกอร์ ที�
เริ�มต้นดูแลจากต้นกล้าเล็กๆ หมั�นดูแล รดนํ 8า พรวนดิน ใส่ปุ๋ ย จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที�มั�นคง แข็งแรง ออกดอก ออกผล 
สามารถยืนต้นอยู่ได้อย่างยั�งยืน  เปรียบเสมือนกับที�บริษัทได้ให้ความสําคญัในการสง่เสริม สนบัสนนุด้านสงัคม สิ�งแวดล้อม
อยา่งตอ่เนื�อง จนกระทั�งทกุชมุนมุ สิ�งแวดล้อม สามารถพึ�งพาตนเองได้ และเจริญเติบโตอยา่งยั�งยืน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)  

ความรับผิดชอบต่อสงัคมในด้านนี 8 คือ การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ได้มีการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม  ไม่ว่าจะเป็นการดแูลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั 8งผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้บริโภค  คู่ค้า  
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั 8งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส  ตระหนกัในความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการ
ที�ดี (Good Corporate Governance) ในสว่นของพนกังานนั 8น  บริษัทได้ดแูลพนกังาน  โดยยดึหลกัการบริหารค่าจ้างด้วย
ความเป็นธรรม  มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสขุ  มีการสนบัสนนุเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้
สวสัดิการต่างๆ  รวมถึงสวสัดิการทางด้านอื�นๆ อีกมากมาย เช่น เครื�องแบบพนกังาน  การตรวจสขุภาพประจําปี การ
ท่องเที�ยวประจําปี ฯลฯ  ควบคู่กบัการสง่เสริมให้พนกังานมีดลุยภาพในการดําเนินชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั ตาม
แนวทางปรัชญาของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั 8งเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างนิสยัการออมให้กบัพนกังาน  บริษัทได้เข้า
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ร่วมโครงการ Happy Money  ของทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื�อให้พนกังานได้มีวินยัทางด้านการเงินและมี
หลกัในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับพนกังาน  
นอกจากนี 8 ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดไฟฟ้า กระดาษ เพื�อลดการใช้พลงังานและร่วมกันบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อม   

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านนี 8 เป็นกิจกรรมที�ดําเนินการนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยได้
ให้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ  เพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อม  โดยกําหนดเป็น
นโยบายให้แตล่ะหนว่ยงานและเครือขา่ยสาขาของบริษัทที�มีอยูท่ั�วประเทศ   ได้มีสว่นร่วมแสดงพลงัในการทําความดี ตอบ
แทนและให้ความช่วยเหลือสงัคมและชุมชนทั 8งระดบัท้องถิ�นและระดบัประเทศ   โดยได้กําหนดขอบข่ายประเด็นปัญหา
สงัคม เพื�อเป็นแนวทางดําเนินกิจกรรม โดยแบง่เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดงันี 8  

1. ด้านการสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน  
2. ด้านการสง่เสริมศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และสถาบนัครอบครัว   
3. ด้านการชว่ยเหลอืสงัคมในการชว่ยบรรเทาความเดือดร้อนที�ได้รับจากภยัธรรมชาต ิ
4. ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ�น 
5. ด้านการพฒันาชมุชนและสงัคม 

1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน  

ได้มุง่มั�นทํากิจกรรมเพื�อพฒันาและสง่เสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที�ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับ
การอบรมพฒันาปลกูฝังจิตสํานึกที�ดีต่อสงัคม   สง่เสริมกิจกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนโดยอาศยัชุมชน  มีสว่นร่วม
ปลกูจิตสาํนกึการอนรัุกษ์และการประยกุต์ใช้ทรัพยากรอยา่งสอดคล้องเข้ากบัวิถีชีวิตพื 8นบ้านและภมูิปัญญาไทย  สง่เสริม
ให้เกิดการกระจายทางด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบท  โดยในปี  2560  
บริษัท ได้จดักิจกรรมตา่งๆ เพื�อเป็นการสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน   ดงันี 8 

1. ร่วมบริจาคสิ�งของในกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 
2. บริจาคสนิค้าและบริจาคเงิน  ให้กบัสถานสงเคราะห์ และมลูนิธิตา่งๆ 
3. กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเยาวชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ อ. พุทธมณฑล จ.

นครปฐม, วิทยาลยัอาชีวศกึษาจลุมณีศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  
4.  

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว   

มีสว่นร่วมในการสง่เสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื�อให้พนกังานใช้เป็นแหลง่รวมจิตใจ สร้างความสามคัค ีในองค์กร  
และอนรัุกษ์ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามให้อยูคู่ก่บัคนไทย เชน่ประเพณีวนัสงกรานต์ ประเพณีทางพระพทุธศาสนา
ตา่งๆ  และกิจกรรมตา่งๆ  ที�ตกทอดมาถึงในปัจจบุนันี 8 เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีการถวายเทียน
พรรษา  ประเพณีทอดกฐิน  และยงัมกีารจดักิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กบัสถาบนัครอบครัว ได้แก ่

1. กิจกรรมเย็บผ้าอาบนํ 8าฝน เพื�อนําไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา 
2. กิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาด วดัม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในโอกาสคล้ายวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู  ครบ 66 พรรษา 
3. ทอดผ้าป่าเพื�อการศกึษา โรงเรียนบ้านวงัก้นหวด อ.หลม่เก่า จ.เพชรบรูณ์ 
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3. ด้านการช่วยเหลอืสังคมในการช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนที2ได้รับจากภยัธรรมชาติ  

 ได้มีความห่วงใยกบัสงัคม  และได้มีสว่นร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั หรือภยัที�เกิดกบัคนหมู่มาก 
เช่น อคัคีภยั  วาตภยั  อทุกภยั  ตลอดจนสาธารณภยัอื�นๆ   ซึ�งก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
อยา่งตอ่เนื�องตลอดมา  ไมว่า่จะเป็นการช่วยเหลอืในรูปการบริจาคเงินหรือสิ�งของ  

 
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในท้องถิ2น 

 ได้มีส่วนสนบัสนุนและส่งเสริมในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ�นมาอย่างต่อเนื�อง อนัจะนําไปสู่การ
พฒันาที�ยั�งยืนในระยะยาว   โดยการสร้างอาชีพและสง่เสริมให้ประชาชนในท้องถิ�นมีงานทํา  สง่ผลให้วิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ�น มีความเป็นอยู่ที�ดีขึ 8นและมีความสะดวกสบายมากขึ 8น  โดยไม่ต้องเข้ามาทํางานในสงัคมเมือง       มีการเปิดรับ
พนกังานที�อยูใ่นพื 8นที�  เพื�อสนบัสนนุและสง่เสริมให้คนในท้องถิ�นมีงานทํา  พร้อมกบัการเปลี�ยนรูปแบบธุรกิจไปสูส่ินค้าที�
สร้างอาชีพ และรายได้ เช่น  สนิค้าประเภทตู้แช่  ตู้ขายสนิค้าแบบหยอดเหรียญ ประกอบด้วย ตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือ  ตู้
เติมนํ 8ามนั ตู้ ชําระคา่อปุโภคและบริโภค เป็นต้น  เพื�อช่วยสร้างอาชีพ  สร้างรายได้อยูก่บับ้าน  ด้วยราคาที�เข้าถึงและซื 8อหาได้ 

 
5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจบนพื 8นฐานของความมีคณุธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกบัการดแูล 
ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สงัคมไทยอย่างยั�งยืนเป็นสําคญั  โดยบริษัทได้เล็งเห็นว่า การฝึกอาชีพให้กบัสงัคมไทยเป็น
รากฐานที�สําคญัของสงัคม จึงร่วมพฒันา สง่เสริม และให้การสนบัสนนุด้านการฝึกอาชีพให้แก่นกัเรียน เยาวชนและกลุ่ม
แมบ้่าน รวมถึงผู้ ต้องขงัหญิง อยา่งตอ่เนื�อง อนัเป็นที�มาของโครงการ สร้างงาน  สร้างอาชีพ  ที�ทางบริษัทร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ นบัถึงปัจจบุนัมีจํานวนดงันี 8  

1. การจดักิจกรรมให้กบัทางเรือนจํา ในปี 2561  มีดงันี 8:- 

• เรือนจําจงัหวดัขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  

• เรือนจําจงัหวดันราธิวาส อ. เมือง จ.นราธิวาส 

การจดัทําโครงการ กิจกรรม  สร้างอาชีพ  ที�เข้าไปทําในเรือนจํานั 8น   บริษัทได้ร่วมกบัโครงการ  “กําลงัใจ”  ใน
พระดําริ พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา   ซึ�งจดัตั 8งขึ 8นเพื�อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ ที�ต้องการโอกาสใน
สงัคมไทย  เริ�มต้นจากกลุม่ผู้ ต้องขงัที�เป็นสตรีมีครรภ์  โดยพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงโปรดประทานความช่วยเหลือจากทุน
สว่นพระองค์และโปรดฯ  ให้วิทยาลยัพยาบาล  สภากาชาดไทย  โดยความร่วมมือจากกรมราชทณัฑ์  เข้าไปดําเนินการ
ปรับปรุงคณุภาพชีวิต  ให้ความรู้ด้านสขุอนามยัในการดแูลสขุภาพ  ซึ�งการดําเนินงานนบัได้วา่บรรลเุป้าหมายที�ทรงดําริไว้
ทกุประการ 

จากผลสาํเร็จดงักลา่ว ทําให้ทรงดําริวา่นา่จะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยงักลุม่อื�นๆ อีก จึงทรงโปรดฯ  ให้
กระทรวงยุติธรรมถวายงานในการให้ความสนับสนุนแก่โครงการเพื�อเผยแพร่ผลงานและแนวคิดให้ขยายเป็นวงกว้าง
ออกไป  โดยยงัคงมุง่เน้นไปยงักลุม่ผู้ ต้องขงัหญิง แตเ่พิ�มเรื�องการฝึกอาชีพในด้านตา่งๆ  เพื�อให้มีโอกาสในการเข้าสูส่งัคม
ภายนอกหลงัจากที�พ้นโทษ ไม่ให้กลบัไปสูว่งัวนของการกระทําผิด  ซึ�งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการจัดทํา
โครงการดงักลา่ว ที�จะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้กบัผู้ ที�ต้องการโอกาส เพื�อฝึกฝนตนเองในการฝึกหดัการ
ตดัเย็บชิ 8นงานประดิษฐ์ 
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ในการนี 8ทางบริษัท ได้จดัส่งครูผู้สอนพร้อมด้วยสมาชิก ที�มีความชํานาญทางด้านนี 8เข้าไปอบรมในเรื�องการตดั
เย็บชิ 8นงานประดิษฐ์ เสริมสร้างให้มีทกัษะและความชํานาญ เพื�อนําไปประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลงั เพื�อจะคืนคนดีให้
สงัคม รวมถึงยงัได้สง่ช่างบริการเข้าไปตรวจเช็ค ซอ่มแซมจกัรเย็บผ้าที�มีอยูใ่นเรือนจําเพื�อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที�   
โดยงานนี 8ได้สร้างรอยยิ 8มและความประทบัใจให้กบัผู้ เข้ารับการอบรมเป็นอยา่งมาก 

1. การจดักิจกรรมให้กบักลุม่แมบ้่านและชมุชน ในปี  2561   มีดงันี 8:- 

• กลุม่แมบ้่านบ้านหนองแต้ อ.หนองสงู จ.มกุดาหาร 
2.  ร่วมทําบญุบริจาคเงิน เพื�อซื 8ออปุกรณ์ด้านสาธารณสขุสาํหรับการออกเยี�ยมผู้ ป่วยของหนว่ยงาน อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจําหมูบ้่าน (อสม.) 
3.  การจดักิจกรรมให้กบักลุม่ผู้ พิการ ในปี  2561   มีดงันี 8:- 

�      ศนูย์พฒันาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 

เพื�อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ ด้อยโอกาส  ดแูล ฟื8นฟู และพฒันาผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยให้
ได้รับการฝึกอาชีพ และการพฒันาตนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างภาคภมูิใจ  โดยทางบริษัทได้จดัสง่ครูสอน
การตดัเย็บพร้อมด้วยสมาชิก ที�มีชํานาญทางด้านเย็บผ้า เข้าไปสอนเทคนิคการออกแบบการตดัเย็บ การประดิษฐ์ชิ 8นงาน
ให้  และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ ชิ 8นงานต่างๆ  ที�สามารถนําไปจําหน่าย เป็นสินค้า  OTOP  ใ ห้กับ
หนว่ยงาน  เพื�อให้เกิดรายได้สาํหรับผู้ ด้อยโอกาส และกลุม่คนพิการ  

ในการนี 8ทางบริษัท ได้ร่วมกบัศนูย์พฒันาอาชีพคนพิการ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ  ได้จดัทําโครงการเสริมสร้างคน
พิการทํางานในหนว่ยงาน  โดยรับคนพิการบรรจเุป็นพนกังานของบริษัท ซึ�งปัจจบุนัมีพนกังานคนพิการในโครงการนี 8ทั 8งสิ 8น 
12 คน  สงักดัในสว่นงานกิจกรรมเพื�อสงัคมของบริษัท  จะมีหน้าที�ในการเย็บชิ 8นงาน  และชิ 8นงานที�ได้นั 8น จะนํามาเป็น
สนิค้าที�ระลกึของบริษัท  เพื�อจะได้นํามาใช้เป็นของขวญั ของชําร่วย ของที�ระลกึของบริษัทใช้ในเทศกาลตา่งๆ  รวมถึงจะมี
การขายสนิค้านั 8นๆ  ในอนาคตอีกด้วย  ซึ�งจะเป็นการเพิ�มรายได้ให้กลุม่คนพิการ และทําให้คณุภาพชีวิตดีขึ 8น  และมีความ
มั�นคงมากยิ�งขึ 8น 

นอกจากนี 8บริษัท  คือ ผู้ นําในด้านจักรเย็บผ้า ที�มีชื�อเสียงเป็นที�รู้จักกันมายาวนานเกี�ยวกับการพฒันา ค้นคิด
นวตักรรมใหม่ๆ   รวมถึงออกแบบผลติภณัฑ์ที�ใช้งานง่าย คณุภาพสงู และมีคณุลกัษณะโดดเด่นหลายประการ  เพื�อสนอง
ความต้องการของผู้ ที�ชื�นชอบงานตดัเย็บและเย็บปักถกัร้อย   อีกทั 8งเรายงัมีคณุครูและบคุลากรที�มีความชํานาญ ที�จะสอน
งานด้านตดัเย็บและการประดิษฐ์ชิ 8นงานด้วยจกัรเย็บผ้าซิงเกอร์  โดยเรามีความพร้อมที�จะดําเนินการสอนชิ 8นงานและจดั
ฝึกอบรม ตามโครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้กลุม่เยาวชนและกลุม่แมบ้่าน  รวมถึงผู้ ต้องขงัหญิง อยา่งตอ่เนื�อง  

สถานศกึษาหรือหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ที�สนใจทําโครงการ  สร้างงาน สร้างอาชีพ ร่วมกนั เพื�อเป็นการ
พฒันาศกัยภาพ  ทกัษะอาชีพ ให้กบักลุม่เยาวชนและกลุม่แมบ้่าน รวมถึงผู้ ด้อยโอกาสที�ถกูละเลยการจ้างงานและวา่งงาน
ให้มีโอกาส มีรายได้ สามารถเลี 8ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสงัคม   อีกทั 8งเป็นการนําไปสูก่ารพฒันาชุมชนให้
เข้มแข็ง และคณุภาพชีวิตที�ดีของครอบครัวและชมุชนตอ่ไป  ทางบริษัทยินดีและมีความพร้อมที�จะช่วยเหลือสงัคมร่วมกนั  
ติดตอ่มายงั สว่นกิจกรรมเพื�อสงัคม  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์  0-2352- 4777 ต่อ 4202 หรือ
ทาง E-mail : PansamaneeP@singerthai.co.th  เพื�อทําสิ�งดีๆ ให้สงัคมร่วมกนั  
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10.3  การป้องกนัการมีส่วนเกี2ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั2น  

 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ออกนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ เกี�ยวกับการ
ป้องกนัการมีสว่นเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�น โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิงานที�เกี�ยวข้องให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้าน
การคอร์รัปชั�น (ANTI-CORRUPTION POLICY) และให้มีผลบงัคบัใช้กบัคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของ         
ซิงเกอร์  โดยนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ เกี�ยวกบัการป้องกนัการมีสว่นเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�น ได้รวบรวมแนวทาง
ปฏิบตัิในเรื�องที�อาจจะถกูใช้เป็นช่องทางในการทจุริตคอร์รัปชั�น, ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสยั  การฝึกอบรมและ
การสื�อสาร การเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก  การประเมินความเสี�ยง การรายงานผลและการตรวจสอบในการปฏิบตัิงาน  
ทั 8งนี 8เพื�อให้เกิดความมั�นใจว่า  ผู้บริหารและพนกังานทุกคน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมแต่ละ
สถานการณ์ 

 โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต และ ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจําไตรมาส 
4/2558  เมื�อวนัที� 22 มกราคม 2559 ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เป็นสมาชิกของ
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต โดยใบรับรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที�มีมติให้การรับรอง 
ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการยื�นแบบประเมินเพื�อตอ่อายใุบรับรอง 

 การดําเนินการการป้องกนัการมีสว่นเกี�ยวข้องกบัการคอร์รัปชั�นที�บริษัทดําเนินการไปแล้ว ได้แก่ 
1. กําหนดให้พนกังานทกุคน มีความซื�อสตัย์ มีคณุธรรม ประพฤติปฏิบตัิตนอยา่งซื�อสตัย์สจุริต ยดึมั�นของ

จรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตัิงาน พร้อมทั 8งปลกูฝังให้กับพนกังานใหม่ที�เข้ามาปฏิบตัิงานกับ
บริษัท 

2. จดัให้มีการประเมินความเสี�ยงด้านการทจุริต เป็นประจําพร้อมกบัการประเมินความเสี�ยงประจําปี 
3. บริษัท ได้กําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น (ANTI-CORRUPTION POLICY) พร้อมทั 8งกําหนด

บทลงโทษอยา่งเด็ดขาด สาํหรับพนกังานที�เกี�ยวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชั�น 
4. จัดให้มีการฝึกอบรมและการสื�อสาร ให้ผู้ บริหารและพนักงานรับทราบ ถึงนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั�น รวมถึงการปฐมนิเทศให้แก่พนกังานใหม่ เพื�อให้พนกังานมีความเข้าใจเกี�ยวกบัมาตรการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชั�น 

5. จดัให้มีช่องทางการรับเรื�องร้องเรียนเบาะแสการมีสว่นร่วมในการทจุริตคอร์รัปชั�น โดยมีช่องทางรับเรื�อง
บคุคลภายนอกและพนกังานภายใน  โดยเรื�องที�ได้รับการร้องเรียนจะถูกนําไปสืบหาข้อเท็จจริง และ
ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั 

ทั 8งนี 8 รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์อยา่งเป็นทางการของบริษัท  เพื�อให้ผู้มีสว่นเกี�ยวข้องได้รับทราบ 
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น (ANTI – CORRUPTION POLICY)  ของบริษัทอยา่งทั�วถึง ซึ�งสามารถดรูายละเอียดเพิ�มเติม
เกี�ยวกบันโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�นของบริษัทได้ที�   
http://www.singerthai.co.th/newweb/about/zero_tolerance_policies2.php 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี(ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั (งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที�มีคุณสมบตัิตามที�
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด จํานวน 3 ทา่น 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความ
ถกูต้อง เชื�อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ  ตลอดจนปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง  รวมทั (งสอบ
ทานให้บริษัท  มีระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิผล  กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผู้จดัการใหญ่  และได้มีการแตง่ตั (ง นางสาวกนกวรรณ บปุผเวส เป็นผู้จดัการตรวจสอบภายใน โดย
มีคุณสมบัติตามข้อมูลและประวัติ (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานผู้ ตรวจสอบภายใน) ซึ�ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ นางสาวกนกวรรณ บปุผเวส เป็นผู้ ที�มีความเหมาะสมที�จะปฏิบตัิหน้าที�ดงักลา่วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตั (ง ถอดถอน และโยกย้ายหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั (งที� 1/2562  เมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2562  โดยมีคณะกรรมการอิสระ
ทั (ง 3 ทา่น ซึ�งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยการซกัถามข้อมลู
จากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระภายนอก แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทใน
ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี�ยง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอที�จะดําเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทั (ง
มีระบบควบคมุภายในในเรื�องการติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย จากการที�กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบั
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั อยา่งเพียงพอแล้ว 

สําหรับการควบคุมภายในในหวัข้ออื�น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคมุภายในที�เพียงพอแล้วเช่นกัน 
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Committee) เพื�อรับผิดชอบในการตรวจสอบการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี�ยงที�เกิดขึ (นในองค์กรด้วยการแตง่ตั (ง Risk Owners จากหวัหน้าของแตล่ะหนว่ยงาน เพื�อพิจารณาและระบุ
ความเสี�ยงที�เกิดขึ (นในหนว่ยงานที�ดแูลรับผิดชอบแล้วนํามาเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงพิจารณาร่วมกนัเพื�อ
กําหนดแนวทางในการบริหารความเสี�ยงเหลา่นั (นให้เหมาะสม พร้อมกับให้มีการติดตามการบริหารความเสี�ยงดงักลา่ว 
เพื�อนํามารายงานผลการบริหารดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) ได้รับทราบ 

ทั (งนี ( คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญักับบญัชีทจุริตที�เกิดขึ (นของบริษัท จึงได้ขอให้ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท นําเสนอข้อมูลในเชิงลกึในการประชุมทกุไตรมาส  พร้อมทั (งมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้จดัการบริหาร
ความเสี�ยงองค์กร ติดตามข้อมลูบญัชีทจุริตที�เกิดขึ (น สรุปถึงสาเหต ุผลกระทบต่างๆ และแนวทางการแก้ไข โดยละเอียด
และนําเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพิ�มเติมทกุไตรมาส 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชีจํากดั ซึ�งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจําปี 2561 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี (แสดงฐานะ
การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ (นสดุ
วนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั (งที�  227  เมื�อวนัที�  21  กมุภาพนัธ์  2562  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชมุด้วยได้พิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามข้อมลูจากคณะฝ่ายจดัการ ได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งได้มีการพิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั (งที� 
1/2561  ในวนัที� 21 กุมภาพนัธ์  2562  แล้วสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นที�ต่างไปจากรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบที�เสนอมา 

นอกจากนี (คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้มีการเน้นการกํากับดูแลกิจการ เพื�อให้ระบบการควบคุมภายในมีการ
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�อง และมีการประเมินการควบคมุภายใน ซึ�งมีรายละเอียดดงันี ( 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที�เอื (อต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยมีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานอย่างชดัเจน และสามารถวดัผลได้ มีการตั (งเป้าหมาย
งานที�เหมาะสม และคํานงึถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที�วางไว้ ข้อกําหนดเกี�ยวกบัจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบปฏิบตัิ
สาํหรับฝ่ายบริหาร และพนกังานในเรื�องความขดัแย้งของผลประโยชน์กบักิจการ นโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบตัิงาน
ในธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื (อ และการบริหารทั�วไปที�รัดกุมและเหมาะสม นอกจากนี (ยงัมีการกําหนดนโยบาย และ
แผนการปฏิบตัิงานที�คํานงึถึงความเป็นธรรมตอ่ลกูค้าเพื�อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย 

2. การบริหารความเสี(ยง 
บริษัทได้มีการประเมินปัจจยัความเสี�ยงทั (งภายนอก และภายในที�อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ (น มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื�องและ
สมํ�าเสมอ เพื�อที�จะกําหนดมาตรการและกลยทุธ์ตา่งๆ เพื�อให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุท่านรับทราบ และปฏิบตัิตาม เพื�อ
ลดความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมและยอมรับได้  ทั (งนี (บริษัทยงัได้มีมาตรการควบคมุความเสี�ยงด้านสินเชื�อโดยมี
ศนูย์อนมุตัิเครดิตก่อนขายสินค้า เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดจากลกูค้าที�มีคณุภาพไม่ดี และมีการตรวจสอบบญัชี
ลกูค้าอยา่งสมํ�าเสมอ สง่ผลให้บญัชีลกูหนี (ของบริษัทมีคณุภาพดี นอกจากนี (ยงัมีการปรับปรุงกระบวนการขายสินค้าโดย
กําหนดให้ต้องมีภาพถ่ายการนําสง่สนิค้าและติดตั (งที�บ้านลกูค้าที�ระบลุะติจดู ลองติจดู เพื�อเป็นข้อมลูยืนยนัว่ามีการนําสง่
สนิค้าจริงและเพื�อเป็นข้อมลูสาํหรับการติดตามหนี (และยดึคืนสนิค้า 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าที� และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน และเหมาะสม 

มีการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบในเรื�องการอนุมตัิ การบนัทึกรายการบญัชี และข้อมลูสารสนเทศ การดแูลจัดเก็บ
ทรัพย์สิน รวมทั (งมีมาตรการที�รัดกุมในการทําธุรกรรมต่างๆ กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว เพื�อป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และทําให้เกิดความโปร่งใสในการทํางาน โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั 

 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื(อสารข้อมูล 
บริษัทให้ความสาํคญัตอ่ระบบสารสนเทศ และการสื�อสารข้อมลู เพื�อให้ข้อมลูที�สื�อสารออกไปเป็นข้อมลูที�มี

คณุภาพ และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที�เกี�ยวข้องในการพิจารณา
เรื�องต่างๆ นอกจากนี (บริษัทยงัได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ มีการ
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จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ของครั (งก่อนอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้  มีการ
จดัทําหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุ  รวมทั (งรายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุม
ผู้ ถือหุ้นเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีให้พิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที�เหมาะสม 
และตามที�กฏหมายกําหนด นอกจากนี (บริษัทยงัได้ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของบริษัทให้กบับคุคลภายนอก และพนกังาน
ภายในบริษัททราบผา่นทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางสื�อสิ�งพิมพ์ เป็นต้น เพื�อให้ทราบถึงการทํางานของบริษัทอย่างชดัเจน
ด้วย 

5. ระบบการติดตาม 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที�กําหนดไว้

หรือไม่ และจัดให้มีการตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงาน ระบบการควบคมุภายในว่ามีความเหมาะสม และปฏิบตัิอย่าง
สมํ�าเสมอหรือไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ�งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องที�เกิดขึ (น และรายงานผลการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร และฝ่าย
บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททนัทีในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์การทจุริต เหตกุารณ์ที�มีความน่าสงสยั การ
ปฏิบตัิที�ฝ่าฝืนกฏหมาย และการกระทําผิดที�อาจมีผลกระทบตอ่ชื�อเสยีง และฐานะการเงินของบริษัท 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที(มี
คุณสมบัติตามที(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดจํานวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่าน ดังนี 8 

1.นายลกัษณะน้อย พึ�งรัศมี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการตรวจสอบ 

3.นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   กรรมการตรวจสอบ 

และนางสาวกนกวรรณ บปุผเวส   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ได้กําหนดไว้ในกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับการกํากับดแูลงบการเงินรวมของ
บริษัท ให้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที�เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่าง
ถกูต้องและเพียงพอ และได้จดัให้มีระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายในที�เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตัิ
ตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ให้ความเห็นในการคดัเลือกและ
เสนอแตง่ตั (งผู้สอบบญัชีของบริษัท ให้บริษัทจดัทํารายงานรายการที�เกี�ยวโยงกนัเพื�อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส รวมทั (งหน้าที�อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงาน
อยา่งมีอิสระและไมม่ีข้อจํากดัในการได้รับข้อมลู พร้อมมุง่เน้นให้บริษัทมีการดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 
อนัได้แก่การปฏิบตัิตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย มีความโปร่งใสยตุิธรรม เชื�อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบ
การถ่วงดลุอํานาจ อนันําไปสูป่ระโยชน์สงูสดุ ไมเ่พียงแตส่าํหรับผู้ ถือหุ้น แตย่งัรวมถึงพนกังาน และผู้ ที�มีสว่นเกี�ยวข้องอื�นๆ 
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ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ ตรวจสอบบญัชีภายนอกจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั พร้อมทั (งเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุตามวาระอนัควร รวม 4 ครั (ง อีกทั (งยงัให้
มีการประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื�อสอบถามรายงานทางการเงิน 
และเปลี�ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ทั (งในด้านการวิเคราะห์ถึงที�มาของข้อมลูในงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปี  2561  อยา่งเป็นอิสระ เพื�อให้รายงานทางการเงินได้จดัทําอย่างถกูต้องตามหลกัการบญัชีที�
รับรองโดยทั�วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมิได้มีการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อบัญญัติของ
กฏหมาย พร้อมทั (งได้มีการรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทกุครั (งที�มี
การประชมุ ซึ�งสามารถสรุปเป็นประเด็นสาํคญัๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ( 

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีก่อนที�จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

• สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในกบัสภาพธุรกิจในปัจจบุนั 

• ผลกัดนัให้มีการนําแนวทางบริหารจัดการตามหลกัการ Three Lines of Defense ที�ฝ่ายจัดการและ
พนกังานจะต้องเข้าใจบทบาท อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบของตน โดยเชื�อมโยงการทํางานของทั (ง
หน่วยงานผู้ปฏิบตัิงาน, หน่วยงานที�มีหน้าที�ในการกํากบัดแูล และหน่วยงานตรวจสอบ เพื�อเป็นการเพิ�ม
ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ในการดําเนินงานและการกํากบัดแูล 

• ติดตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลที�จะนํามาใช้กับบริษัท พร้อม
ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ (นกบังบการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ�ง TFRS 9 เรื�องเครื�องมือทางการเงิน 
ซึ�งบริษัทได้ให้ความสําคญัเป็นอย่างมาก โดยได้ทําการว่าจ้างผู้ เชี�ยวชาญสําหรับการจัดทําโมเดลเพื�อ
นํามาใช้ในการปฏิบตัิและเพื�อพิจารณาผลกระทบที�คาดว่าจะได้รับหากมีการปรับใช้ ซึ�งมาตรฐานจะมีผล
บงัคบัใช้ในปี 2563 นี ( 

• ติดตามการดาํเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผู้สอบบญัชีภายนอก – 
KPMG ที�เกี�ยวกบัผลการตรวจสอบในการปฏิบตังิานในแตล่ะปีของบริษัท 

• ติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั (งให้คําแนะนําเพื�อนําไปพฒันาและปรับปรุง 
วิธีการตรวจสอบ การจดัทํารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ (นเพื�อสอดคล้อง
กบัธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั 

• ติดตามผลการดําเนินงานของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั และ บริษัท เอสจีเซอร์วิสพลสั จํากดั พร้อมทั (ง
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

• ติดตามผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในจากผู้ เชี�ยวชาญภายนอกสําหรับสว่นงานการบริหารทรัพยากร
บคุคล, การบริหารวงจรรายจ่าย, การบริหารงานวงจรรายได้, การบริหารสินค้าและคลงัสินค้า และการ
บริหารงานสนิทรัพย์ถาวร โดยผลการตรวจสอบไมพ่บประเด็นที�เป็นสาระสําคญั ความเสี�ยงในกระบวนการ
อยู่ในระดบัตํ�า ทั (งนี (ได้กําชบัให้บริษัทให้ความสําคญักบัการสอบทานการตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัธุรกิจ
หลกัของบริษัทด้วย 
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• พิจารณาการตดิตามการทจุริตที�เกิดขึ (นในฝ่ายภาคสนามในช่วงระยะเวลาปี 2561 และให้ข้อเสนอแนะ

เกี�ยวกบัการควบคมุกํากบัภายในเพื�อแก้ไขและป้องกนั ได้อยา่งเหมาะสมทกุสถานการณ์ สง่ผลให้ยอด

รายการทจุริตลดลงเป็นอยา่งมาก 

• พิจารณาระบบการควบคุมภายใน เพื�อกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี�ยงที�อาจจะเกิดกับองค์กร  

ตลอดจนให้คําแนะนําคดัเลอืกบคุลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารความเสี�ยงให้ถกูต้อง และเหมาะสม

ด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน
ของบริษัทเพียงพอ และถกูต้องตามที�ควร รวมทั (งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และมีความเห็นว่า บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ แต่ก็จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้รัดกุม และมี
ระบบการควบคมุภายในที�ดีขึ (นกวา่ปัจจบุนั  เพื�อรองรับกบัภาวะเศรษฐกิจที�ยงัไมฟื่(นตวั ซึ�งอาจทําให้เกิดความเสียหายกบั
บริษัทได้  และไม่พบข้อบกพร่องเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในที�เป็นสาระสําคญัพร้อมได้มีการปฏิบตัิตามกฏหมาย 
ระเบียบ และข้อกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้องอยา่งเหมาะสม 
สาํหรับรอบปีบญัชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ให้เสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตั (ง
นางสาวพรรณทิพย์  กลุสนัติธํารงค์ และ/หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื�น แหง่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท 
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12. รายการระหว่างกัน  

รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั ดงัที�แสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ
ที� 3 สาํหรับงบการเงินงวดปีสิ )นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และสาํหรับงบการเงินงวดปีสิ )นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2562  

จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อรายการระหว่างกนัของบริษัท สรุปได้ว่ารายการระหว่างกันที�ทํากัน
ระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ย และบริษัทที�เกี�ยวข้องทกุรายการที�แสดงในงบการเงินสิ )นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 
31 มีนาคม 2562 พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความยุติธรรม และสมเหตุสมผลตลอดจนทําให้บริษัท ได้รับ
ผลประโยชน์จากการทํารายการดงักลา่ว 

เพื�อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที�ดี  บริษัทไม่มีนโยบายให้เกิดรายการลกัษณะขดักันทางธุรกิจ ยกเว้นกรณี
พิเศษหรือกรณีที�บริษัทจะได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือยุติธรรมที�สดุ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณาและให้
คําแนะนําก่อนที�จะนําเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทอนมุตัิต่อไป  ตามระเบียบข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการระหว่างกนัในอนาคต บริษัทยงัคงมีนโยบายการให้กู้ ยืมระหว่างกนัสําหรับบริษัทใน
เครือ ในกรณีที�จําเป็นสาํหรับการปฏิบตัิงาน โดยจะคิดดอกเบี )ยกู้ยืมดงักลา่ว ตามอตัราดอกเบี )ยในตลาด 

บริษัทที#อาจมีความขดัแย้ง 
    

บุคคลที#อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั  (SGC)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

ดําเนินธุรกิจเช่าซื )อโดยซื )อสินค้ามาจาก บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย  มา
เพื�อทําเช่าซื )อให้กับลูกค้าภายใต้การสนับสนุนของพนักงานขายของ  
บมจ.   ซิงเกอร์ประเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พร้อมคําแนะนํา 
และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยก็จะให้มีการคิดค่าบริการดงักลา่วตาม
สญัญาบริการที�ลงนาม นอกจากนั )นก็มีการกู้ยืมเงินจาก  
บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยมาใช้ในการดําเนินการ 

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั  (SGS)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.88 

ดําเนินธุรกิจให้บริการติดตั )งเครื�องปรับอากาศ และบริการหลงัการขาย
ให้กับลกูค้าที�ซื )อสินค้าของ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย โดยได้มีการคิด
คา่บริการดงักลา่วจากสนิค้าที�บริษัท ขายให้กบัลกูค้าเป็นรายเดือน 

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากดั  (SGB)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัโดยตรง โดยใช้
เครือข่ายตัวแทนจําหน่ายของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ เฉพาะที�มีใบอนุญาตตัวแทนเป็นผู้ ขาย
กรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า งานประกันชีวิตคงเหลือการส่งเบี )ยของผู้ เอา
ประกนัชีวิตที�ยงัมีผลบงัคบัในปัจจบุนั โดยผู้ เอาประกนัภยั ชําระเบี )ยตรง
เข้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สําหรับงานประกันวินาศภัยร่วมกับ
บริษัทประกันภัยที�เป็นพันธมิตร พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ / เงื�อนไข
ความคุ้มครองที�เหมาะสมสอดคล้องกับราคาเบี )ยประกันภยั ของกลุ่ม
ลกูค้าธุรกิจสนิเชื�อจํานําทะเบียนรถของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั   

ความสมัพนัธ์ที�มีกบับริษัทยอ่ยได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 สําหรับความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารสําคญัและ
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บคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัอื�น มีดงันี ) 
 
ชื#อกิจการ ประเทศที#จัดตั 0ง/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.99 ในบริษัท
และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จํากดั ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส 
จํากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท เจ ฟินเทค จํากดั  ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จํากดั  ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท คาเฟ่ ซพัพลาย จํากดั ไทย เป็นบริษัทยอ่ยของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จํากดั ไทย เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท เจพี ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผู้บริหารสาํคญั  บคุคลที�มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั )งนี ) รวมถึงกรรมการของกลุม่
บริษัท (ไมว่า่จะทําหน้าที�ในระดบับริหารหรือไม)่ 
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นโยบายการกาํหนดราคาและเงื#อนไขระหว่างกนั 
นโยบายการกําหนดราคาสาํหรับรายการบคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนัแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ) 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  
ขายสนิค้า ราคาตลาด - ราคาเงินสด 
รายได้จากการให้บริการ อตัราร้อยละตามที�ตกลงกนั 
รายได้สนบัสนนุด้านการตลาด ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
รายได้จากการโอนขายสทิธิเรียกร้องลกูหนี ) ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

   รายได้คา่นายหน้า ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ซื )อสนิค้า ราคาตลาด 
ซื )ออปุกรณ์ ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุการให้บริการ ราคาคงที�กําหนดตามแตล่ะผลติภณัฑ์ 
รายได้คา่บริหารจดัการ ร้อยละ 15 ของรายได้ (จนถึงวนัที� 30 มิถนุายน 2561) 

ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
   คา่บริหารจดัการ ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

คา่บริการติดตามหนี ) อตัราร้อยละของหนี )ที�ติดตามได้ 
ดอกเบี )ยรับ  ต้นทนุของเงินทนุถวัเฉลี�ย 
ดอกเบี )ยจ่าย ต้นทนุของเงินทนุถวัเฉลี�ย 
รายได้อื�น ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
คา่ใช้จ่ายอื�น 
ต้นทนุในการจดัจําหนา่ย 

ราคาที�ตกลงร่วมกนั 
อตัราร้อยละคงที�กําหนดตามแตล่ะผลติภณัฑ์  

 
สัญญาสาํคัญที#ทาํกับบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวข้องกัน 

 
สัญญาการโอนธุรกิจ 
 เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2555 บริษัทได้ทําสญัญาการโอนธุรกิจกบับริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั โดยบริษัทตกลง
ที�จะโอนธุรกิจเช่าซื )อให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด           
ตกลงที�จะดําเนินธุรกิจเช่าซื )อตามเงื�อนไขที�ระบใุนสญัญา 

 
สัญญาบริการ 
 เมื�อวนัที� 10 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทได้ทําสญัญาบริการกบับริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 
บริษัทตกลงที�จะให้บริการความช่วยเหลอืทางด้านการดําเนินงาน การเงินและบญัชี บคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อื�น ๆ แก่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ในการนี )บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตาม
ต้นทนุบริการบวกกําไรให้แก่บริษัท สญัญานี )มีผลบงัคบัใช้ตั )งแต่วนัที�ในสญัญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัิครั )งละ 1 
ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาลว่งหน้า 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุเมื�อวนัที�      1 มกราคม 2561 บริษัท 
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และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ได้ตกลงเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริการ โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั จะต้อง
จ่ายคา่ธรรมเนียมบริการตามที�ระบไุว้ในสญัญา 

 
เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2561 บริษัทได้ทําสญัญาบริการกบับริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ภายใต้สญัญาดงักลา่ว 

บริษัทตกลงที�จะให้บริการความช่วยเหลอืทางด้านการดําเนินงาน การเงินและบญัชี บคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อื�นๆ แก่บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ในการนี )บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากัด ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ตามที�ระบุไว้ในสญัญา สญัญานี )มีผลบงัคบัใช้ตั )งแต่วนัที�ในสญัญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัิครั )งละ 1 ปี เว้นแต่
ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 
เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ทําสญัญาบริการกับบริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากัด ภายใต้สญัญาดงักล่าว 

บริษัทตกลงที�จะให้บริการความช่วยเหลอืทางด้านการดําเนินงาน การเงินและบญัชี บคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อื�นๆ แก่บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากดั ในการนี )บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที�ระบุ
ไว้ในสญัญา สญัญานี )มีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั )งแตว่นัที�ในสญัญาและสามารถตอ่อายโุดยอตัโนมตัิครั )งละ 1 
ปี เว้นแตฝ่่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 
 เมื�อวันที� 30 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ทําสญัญาบริการกับบริษัท เจมาร์ท จํากัด (มหาชน) ภายใต้สญัญา
ดงักลา่ว บริษัทตกลงที�จะขอใช้บริการความช่วยเหลอืทางด้านการดําเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหาร
จดัการ และอื�นๆ ในการนี )บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที�ระบุไว้ในสญัญา สญัญานี )มีผลบงัคบัใช้เป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตั )งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัิครั )งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอก
เลกิสญัญาลว่งหน้า 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 
สัญญาบริการบริหารลูกหนี�และติดตามหนี� 

เมื�อวนัที� 23 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ทําสญัญากับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหารลกูหนี )และติดตามหนี )ตามที�บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล 
จํากัด จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการตามอัตราที�ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาหนึ�งปีนับจากวันที� 29 
กนัยายน 2558 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัิหากไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ�ง 

 
เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ทําสญัญากบับริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ภายใต้

สญัญาดงักล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด ตกลงว่าจ้างบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากัด ในการติดตามทวงถามหนี )
ของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั  โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั จะจ่ายผลตอบแทนตามผลสําเร็จของงานตามที�
ระบไุว้ในสญัญา มีกําหนดชําระภายใน 45 วนั หลงัจากวนัที�ตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าจ้างเสร็จสิ )น โดยสญัญานี )มีผล
บงัคบัใช้ตั )งแตว่นัที� 1 เมษายน 2560 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2561 และสามารถตอ่อายไุด้ครั )งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะ
ยกเลกิให้แจ้งบอกเลกิสญัญาลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุอยา่งไรก็ตาม บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั 
ได้บอกเลกิสญัญาดงักลา่วกบับริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั มีผลตั )งแตว่นัที� 31 ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป 
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เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ทําสญัญากับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการติดตามหนี )กลับเข้าครอบครองทรัพย์ตามที�บริษัทและบริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จํากดั จะมอบหมายให้โดยมีการคิดคา่บริการตามอตัราที�ระบไุว้ในสญัญาภายในระยะเวลาหนึ�งปีนบัจากวนัที� 
2 พฤษภาคม 2561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมตัิหากไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ�ง 

 
สัญญาฝากขายสินค้า 
 เมื�อวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัทได้ทําสญัญาฝากขายสินค้ากบับริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญา
ดงักลา่ว บริษัทตกลงที�จะขายสนิค้าฝากขายของบริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) โดยบริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) ตก
ลงจ่ายคา่ตอบแทนจากการฝากขายให้กบับริษัทด้วยอตัราคา่ตอบแทนที�ระบไุว้ในใบเสนอราคาและใบสั�งซื )อในแตล่ะคราว
ภายในวนัที� 15 ของเดือนถดัไป สญัญานี )มีผลบงัคบัใช้ตั )งแตว่นัที�ในสญัญา หากฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิก
สญัญาลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 
เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2560 บริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) ทําการโอนกิจการบางสว่นให้แก่บริษัท เจมาร์ท โมบาย จํากดั          

ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) รวมถึงการโอนสทิธิและหน้าที�ตามข้อตกลงการฝากขายในสญัญา    ฝากขาย
สนิค้าดงักลา่วด้วย 

 
สัญญาขอใช้พื�นที$บริการ 
 เมื�อวนัที� 1 มิถนุายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากัด ได้ทําสญัญาขอใช้พื )นที�บริการกับบริษัท เจมาร์ท  
จํากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) ตกลงอนญุาตให้บริการใช้พื )นที� เพื�อติดตั )งและ
ให้บริการตู้ เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายได้จากตู้ เติมเงิน
ตามที�ระบใุนสญัญา สญัญานี )กําหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั )งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2560 จนถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2561 เว้น
แตฝ่่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 
 เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2559 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากัด ได้ทําสญัญาขอใช้พื )นที�บริการกับบริษัท เจเอ็มที 
เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) ตก
ลงอนุญาตให้บริการใช้พื )นที� เพื�อติดตั )งและให้บริการตู้ เติมเงิน โดยบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส   จํากัด ตกลงจ่าย
ผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายได้จากตู้ เติมเงินตามที�ระบใุนสญัญา สญัญานี )กําหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั )งแตว่นัที� 1 
มิถนุายน 2559 จนถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2560 เว้นแต่ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาลว่งหน้า  30 วนัก่อนสญัญา
หมดอาย ุอยา่งไรก็ตาม บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (มหาชน) ได้บอกเลกิสญัญาดงักลา่วกบับริษัท เอสจี 
เซอร์วิสพลสั จํากดัมีผลตั )งแตว่นัที� 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 
  
 เมื�อวนัที� 1 มิถนุายน 2560 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ได้ทําสญัญาขอใช้พื )นที�บริการกบับริษัท เจเอเอส แอส
เซ็ท จํากดั (มหาชน) ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากดั (มหาชน) ตกลงอนญุาตให้บริการใช้พื )นที� เพื�อ
ติดตั )งและให้บริการตู้ เติมเงิน โดย บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายได้จาก
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ตู้ เติมเงินตามที�ระบใุนสญัญา สญัญานี )กําหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั )งแต่วนัที� 1 มิถนุายน 2560 จนถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 
2561 เว้นแตฝ่่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอกเลกิสญัญาลว่งหน้า  30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 
 เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ได้ทําสญัญาเช่าอาคารและให้บริการกบับริษัท เอส
จี แคปปิตอล จํากดั ภายใต้สญัญาดงักลา่ว บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลสั จํากดั ตกลงให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั เช่า
พื )นที�สว่นหน้าของอาคารคลงัสนิค้า เพื�อเป็นที�ตั )งสาํนกังานและ/หรือประกอบกิจการ สญัญานี )มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 
1 ปี เริ�มตั )งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน 2561 สิ )นสดุวนัที� 31 ตลุาคม 2562 และให้คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดบอกเลิกการเช่าให้
อีกฝ่ายทราบภายใน 30 วนัก่อนสิ )นสดุระยะเวลาการเช่า หากพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้วไม่มีฝ่ายใดบอกเลิก ให้
ขยายระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี 

 
 เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2562 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าอาคารและให้บริการกบับริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ภายใต้
สญัญาดงักลา่ว บริษัทตกลงให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด เช่าพื )นที�บางส่วนของอาคารร้านสาขา และพื )นที�ภายใน
สํานกังาน เพื�อเป็นที�ตั )งสํานกังานและ/หรือประกอบกิจการ โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ตกลงจ่าย     ค่าเช่าตาม
อตัราที�ระบุไว้ในสญัญา ซึ�งสญัญานี )มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี เริ�มตั )งแต่วนัที� 1 มกราคม 2562 สิ )นสดุวนัที� 31 
ธันวาคม 2562 และให้คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดบอกเลิกการเช่าให้อีกฝ่ายทราบภายใน 30 วนัก่อนสิ )นสดุระยะเวลาการ
เช่า หากพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้วไมม่ีฝ่ายใดบอกเลกิ ให้ขยายระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี 

 
สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจ 
 เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ได้ทําสญัญาบริการกับบริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากัด 
ภายใต้สญัญาดงักลา่วบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ตกลงให้บริการในด้านการสง่เสริมธุรกิจประกนัภยัให้แก่บริษัท เอสจี 
โบรคเกอร์ จํากัด โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการในด้านสง่เสริมธุรกิจประกนัภยัในอตัรา
ร้อยละของรายได้คา่นายหน้าและคา่บริการที�บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จํากดั เรียกเก็บจากบริษัทประกนั โดยสญัญานี )มีผล
บงัคบัใช้ตั )งแต่วนัที�ในสญัญาและสามารถต่ออายุได้ครั )งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจ้งบอกเลิกสญัญา
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 

 
 เมื�อวนัที� 1 ธันวาคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากัด ได้ทําสญัญาบริการกับบริษัท เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
จํากัด ภายใต้สญัญาดงักล่าวบริษัท เอสจี แคปปิตอล ตกลงให้บริการในด้านการรับชําระเงินค่าเบี )ยประกันภยั ให้แก่ 
บริษัท เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จํากดั โดยบริษัท เอสจี แคปปิตอล ได้รับคา่ตอบแทนเป็นคา่จ้างบริการรับฝากชําระค่าเบี )ย
ประกนัภยั โดยสญัญานี )มีผลบงัคบัใช้ตั )งแตว่นัที� 16 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถตอ่อายไุด้ครั )ง
ละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลกิให้แจ้งบอกยกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 
 เมื�อวนัที� 28 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทําบนัทึกข้อตกลงเรื�องการอดุหนุนค่าดอกเบี )ยกับบริษัท เอสจี แคปปิตอล 
จํากดั ภายใต้ข้อตกลงดงักลา่วบริษัทตกลงให้เงินอดุหนนุคา่ดอกเบี )ยให้แก่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ในอตัราร้อยละ
คงที�ตามที�ระบไุว้ในบนัทกึข้อตกลง โดยบนัทกึข้อตกลงนี )มีผลบงัคบัใช้ตั )งแตว่นัที� 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 
2562 และสามารถต่ออายไุด้ครั )งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดมีความประสงค์จะยกเลิกให้แจ้งบอกยกเลิกลว่งหน้าอย่าง
น้อย 30 วนัก่อนบนัทกึข้อตกลงหมดอาย ุ
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สัญญาจ้างดําเนินการจัดหาลูกค้า 

เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ได้ทําสญัญาบริการกบับริษัท บริษัท เจ ฟินเทค 
จํากดั  ภายใต้สญัญาดงักลา่วบริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ตกลงให้บริการเป็นตวัแทนเพื�อจดัหาลกูค้าสนิเชื�อสว่นบคุคล  
และจดัทําเอกสารให้สมบรูณ์ พร้อมจดัสง่ให้กบัทางบริษัท เจ ฟินเทค จํากดั ในการให้บริการ บริษัท เจ ฟินเทค จํากดัได้
ตกลงให้คา่ตอบแทนเป็นคา่บริการให้แก่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จํากดั ตามผลความสาํเร็จของสญัญา ตามที�ระบไุว้ โดย
สญัญานี )มีผลบงัคบัใช้ตั )งแตว่นัที�ในสญัญาและสามารถตอ่อายไุด้ครั )งละ 1 ปี หากฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะยกเลกิให้แจ้งบอก
เลกิสญัญาลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
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ส่วนที% 3.3   

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที%สาํคัญ 

 13.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญช ี รายงานของผู้สอบบัญช ี
งบการเงินสาํหรับ
ปีสิ !นสดุวนัที� 31 
ธนัวาคม 2560 

นางสาวพรรณทิพย์ กลุสนัติ
ธํารงค์ 
ผู้สอบบญัชีเลขที� 4208 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั 
  

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงื�อนไขว่างบ
การเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อสงัเกตตอ่งบการเงินในปี 2560 

งบการเงินสาํหรับ
ปีสิ !นสดุวนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

นางสาวพรรณทิพย์ กลุสนัติ
ธํารงค์ 
ผู้สอบบญัชีเลขที� 4208 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั 
  

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงื�อนไขว่างบ
การเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อสงัเกตตอ่งบการเงินในปี 2561  
 

งบการเงินสาํหรับ
งวดสามเดือน
สิ !นสดุวนัที� 31 
มีนาคม 2561 

นางสาวพรรณทิพย์ กลุสนัติ
ธํารงค์ 
ผู้สอบบญัชีเลขที� 4208 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั 
 

ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่าไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้
เชื�อวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วไมไ่ด้จดัทําขึ !นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ใน
สาระสาํคญัจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

งบการเงินสาํหรับ
งวดสามเดือน
สิ !นสดุวนัที� 31 
มีนาคม 2562 

นางสาวพรรณทิพย์ กลุสนัติ
ธํารงค์ 
ผู้สอบบญัชีเลขที� 4208 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั 
 

ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีว่าไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้
เชื�อวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วไมไ่ด้จดัทําขึ !นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ใน
สาระสาํคญัจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

สว่นที� 3.3 (13) ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั  หน้าที� 2 

13.2.  ข้อมูลทางการเงนิที%สาํคัญ  

ตารางสรุปงบการเงนิบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

 
   

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 277,104 289,264 1,031,358 302,399 
ลกูหนี !การค้า 13,398 12,734 18,815 11,839 
ลกูหนี !ตามสญัญาเชา่ซื !อที�ครบกําหนด     
     ชําระภายในหนึ�งปี 1,302,815 1,116,084 1,189,020 1,091,929 
ลกูหนี !เงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์     
    ที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 116,218 206,533 86,615 180,498 
ลกูหนี !เงินให้กู้ยืมระยะสั !น 56,596 - - - 
ลกูหนี !อื�น 147,626 253,251 162,985 218,252 
เงินให้กู้ยืมระยะสั !น 5,000 - - - 
สนิค้าคงเหลอื  311,711 640,448 316,884  658,445 
รายได้ค้างรับ 55,680 7,639 38,267 5,589 
สนิทรัพย์รอการขาย - 3,174 - 1,248 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,286,148 2,529,127 2,843,944 2,470,199 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ลกูหนี !ตามสญัญาเชา่ซื !อ 549,898 1,169,540 597,214 1,118,883 
ลกูหนี !เงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ 90,582 802,176 211,437 836,398 
เงินลงทนุระยะยาวอื�น 2,000 2,000 2,000 2,000 
ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 438,950 429,808 438,090 438,165 
คา่เช่าร้านค้าจ่ายลว่งหน้า 3,920 7,270 4,054 6,665 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 26,709 54,874 46,235 56,323 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 86,819 83,867 71,664 80,301 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 15,486 13,876 15,083 13,751 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,214,363 2,563,411 1,385,777 2,552,486 

รวมสินทรัพย์ 3,500,510 5,092,538 4,229,721 5,022,685 

 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

สว่นที� 3.3 (13) ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั  หน้าที� 3 

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

 
   

หนี�สนิหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั !น     
    จากสถาบนัการเงิน 86,149 364,003 325 220,072 
เจ้าหนี !การค้า 134,904 348,068 169,686 366,123 
เจ้าหนี !อื�น 253,004 189,133 263,780 183,328 
หุ้นกู้ ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - 800,000 - 800,000 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี - 287,023 
 

- 
 

292,503 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 728 28,110 726 28,110 
หนี !สนิหมนุเวียนอื�น 3,000 5,000 3,000 5,000 

รวมหนี <สินหมุนเวียน 477,785 2,021,337 437,517 1,895,136 

หนี�สนิไม่หมุนเวียน     
หุ้นกู้  1,200,000 1,350,000 2,150,000 1,350,000 
ประมาณการหนี !สนิสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 160,571 
 

139,170 
 

164,493 
 

145,322 
เงินประกนัพนกังาน 2,806 1,714 5,161 4,131 
กองทนุเงินสะสมพนกังาน 81,666 56,553 79,349 53,683 
รวมหนี <สินไม่หมุนเวียน 1,445,043 1,547,437 2,399,003 1,553,136 

รวมหนี <สิน 1,922,828 3,568,774 2,836,520 3,448,272 

 
    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

     ทนุจดทะเบียน 270,000 270,000 270,000 270,000 

     ทนุที�ออกและชําระแล้ว 270,000 270,000 270,000 270,000 
     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 225,000 225,000 225,000 225,000 
กําไรสะสม     
     ทนุสาํรองตามกฎหมาย  27,000 27,000 27,000 27,000 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 832,028 781,297 648,343 822,038 
องค์ประกอบอื�นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 223,655 220,467 222,858 230,375 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,577,683 1,523,764 1,393,201 1574,413 

รวมหนี <สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น   3,500,510 5,092,538  4,229,721   5,022,685 

 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

สว่นที� 3.3 (13) ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั  หน้าที� 4 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับปี
สิ <นสุด 

สาํหรับปี
สิ <นสุด 

สาํหรับงวด 
สามเดือนสิ <นสุด 

สาํหรับงวด 
สามเดือนสิ <นสุด 

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

รายได้     

รายได้จากการขาย 1,375,775 1,876,283 377,303 333,639 

ดอกเบี !ยรับจากสญัญาเช่าซื !อ 635,312 647,356 135,972 191,198 

รายได้จากการให้บริการ 205,871 98,728 30,256 25,698 

รายได้อื�น 146,447 265,657 36,700 52,821 

รวมรายได้ 2,363,405 2,888,024 580,231 603,356 

    

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทนุขายและการให้บริการ 1,009,530 1,219,224 250,641 192,983 

ต้นทนุในการจดัจําหน่าย 669,873 740,208 193,816 167,899 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 298,820 424,289 84,982 93,260 

หนี !สญูและหนี !สงสยัจะสญู 372,237 446,218 201,621 71,051 

ต้นทนุทางการเงิน 41,085 107,447 15,480 37,198 

รวมค่าใช้จ่าย 2,391,546 2,937,386 746,540 562,391 

    

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ (28,141) (49,362) (166,309) 40,965 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (18,384) 31,405 18,173 916 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี/งวด (9,757) (80,767) (184,482) 40,049 

    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื%น     

รายการที#จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่     

   เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทนุ     

ผลกําไรจากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม ่ 28,772 - - 10,600 

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน
พนกังาน - 

 
26,848 - 

 
- 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื%นสาํหรับปี/งวด - สุทธิ
จากภาษี 28,772 

 
26,848 - 

 
10,600 

    

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี/งวด 19,015 (53,919) (184,482) 50,649 

   

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั <นพื <นฐาน (0.04) (0.30) (0.68) 0.15 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

สว่นที� 3.3 (13) ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั  หน้าที� 5 

 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี 

สิ�นสุด 

สําหรับปี 

สิ�นสุด 

สําหรับงวด 

สามเดอืนสิ�นสุด 

สําหรับงวด 

สามเดอืนสิ�นสุด 

หน่วย: พนับาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ม.ีค. 2561 31 ม.ีค. 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับงวด (9,757,067) (80,766,590)               (184,482)                   40,049  
ปรับรายการที�กระทบกําไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ 
(จ่าย)       

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (18,384,349) 31,404,722                   18,173                         916  

ต้นทนุทางการเงิน 41,085,138 107,447,549                   15,480                    37,198  
คา่เสื�อมราคา 16,839,956 26,188,272                     5,947                      6,194  

คา่ตดัจําหน่าย 9,531,011 21,165,890                     4,248                      3,812  
กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ที�ดนิ อาคาร 
และอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน       

    และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน                              -                            (131) 

ประมาณการหนี !สนิสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 17,205,951 17,999,413                     4,500                      7,646  

(กลบัรายการ) สํารองกองทนุเงินสะสมพนกังาน 4,596,222 (12,878,089)                        510                         358  

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ !นจริง (5,945) -   

หนี !สญูและหนี !สงสยัจะสญู 372,237,521 446,218,258                201,621                    71,051  

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้า 7,700,709 11,863,195                   10,123                    (5,363) 
กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ที�ดนิ อาคาร 
และอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (1,407,944) -   

ขาดทนุจากการยดึคืนสนิค้า 69,758,516 95,226,837                   19,370                    40,221  
กําไร(ขาดทนุ) จากการจําหน่ายที�ดนิ อาคาร และ
อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 472,565 613,406                           (4)                         (14) 

ดอกเบี !ยรับ (1,427,018) (3,063,159)                         (26)                           (7) 

  508,445,266 661,419,704                   95,460                 201,930  

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน     

ลูกหนี�การคา้ (2,401,008) (948,918)                   (5,416)                   (2,234) 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ (325,276,212) (904,787,707)                 (96,029)                 (27,684) 

ลูกหนี� เงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ (207,249,798) (807,670,670)                 (92,372)                   (8,834) 

ลูกหนี� เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�น (57,500,442) 4,123,139                     4,123                             -   

ลูกหนี� อื�น 21,885,501 (118,519,703)                 (21,798)                   35,689  

รายไดค้า้งรับ (39,710,379) 48,040,472                   17,413                      2,051  

สินคา้คงเหลือ (18,913,442) (340,600,069)                 (15,297)                 (12,635) 
ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ (4,842,417) (9,309,700)                   (1,638)                       (835) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (1,269,957) 1,610,073                        403                         125  

เจา้หนี�การคา้ (100,454,939) 213,163,997                   34,782                    18,055  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
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งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี 
สิ <นสุด 

สาํหรับปี 
สิ <นสุด 

สาํหรับงวด 
สามเดือนสิ <นสุด 

สาํหรับงวด 
สามเดือนสิ <นสุด 

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

เจ้าหนี !อื�น 7,922,953 (64,929,462)                   17,747                    (5,487) 

หนี !สนิหมุนเวียนอื�น (3,000,000) 2,000,000 - - 

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (8,878,367) (5,840,007))                      (578)                   (1,494) 

เงินประกนัพนกังาน (665,656) (1,092,569)                     2,354                      2,417  

จ่ายกองทนุเงินสะสมพนกังาน (21,003,534) (12,234,377)                   (2,828)                   (3,228) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การ
ดําเนินงาน  (252,912,431) (1,335,75,798)                 (63,674)                197,836  

จ่ายภาษีเงินได้ (27,591,626) (7,782,669)                   (1,470)                   (4,544) 

ภาษีเงินได้รับคืน 8,249,050 - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรม
ดาํเนินงาน (272,255,007) (1,343,358,467)                 (65,144)                193,292  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

ดอกเบี !ยรับ 1,427,018 3,063,159                           26                              7  

เงินสดจ่ายเพื�อซื !ออาคารและอปุกรณ์ (43,783,248) (17,193,608)                   (5,171)                       (410) 

เงินสดรับจากการขายที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,214,953 218,692                           88                            32  

เงินให้กู้ ยืมระยะสั !นลดลง 500,000 5,000,000                     5,000                             -   

เงินสดจ่ายเพื�อซื !อสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (8,471,331) (44,057,737)                 (22,270)                   (3,819) 

เงินสดจ่ายเพื�อลงทนุในเงินลงทนุระยะยาวอื�น (1,000,000) - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรม
ลงทุน (50,112,608) (52,969,494)                 (22,327)                   (4,190) 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

ต้นทนุทางการเงินจ่าย (50,461,423) (106,388,295)                 (22,451)                 (32,036) 

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (67,500,075) - - - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั !น       

    จากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ !น(ลดลง) (14,283,940) 277,853,192                 (85,824)               (143,931) 
เงินสดรับจากการกู้ ยืมระยะสั !นจากบคุคลอื�นหรือ
กิจการอื�น - 287,022,739 - - 
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน (58,140,000) - - - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  1,200,000,000 950,000,00                950,000                             -   

เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้  (600,000,000) - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรม
จัดหาเงนิ 409,614,562 1,408,487,636                841,725                (175,967) 
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งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปี 
สิ <นสุด 

สาํหรับปี 
สิ <นสุด 

สาํหรับงวด 
สามเดือนสิ <นสุด 

สาํหรับงวด 
สามเดือนสิ <นสุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ%มขึ <น 
สุทธิ 87,246,947 12,59,675                754,254                    13,135  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 189,857,222 277,104,169                277,104                 289,264  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี/งวด 277,104,169 289,263,844             1,031,358                 302,399  
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 สําหรับงวดสามเดือน 
ปี 2562 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ร้อยละ) (0.41) (2.80) 6.64 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.79 1.25 1.30 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 4.02 0.93 0.95 

อตัราระยะเวลาเก็บหนี !เฉลี�ย (วนั) 368.69 429.41  608.33 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (ร้อยละ)                (0.29)          (1.88)                        2.84 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ)                (0.61)          (5.21)                        9.28 

อตัราสว่นหนี !สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.22 2.34 2.19 

อตัราสว่นหนี !สินเฉพาะที�มีภาระดอกเบี !ยจา่ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest  
Bearing Debt to Equity Ratio) (เทา่) 1/ 

0.82 1.84 1.69 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี !ย (Interest Coverage Ratio) 2/ (เทา่)  0.32 0.54 2.10 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี !ย (Cash Basis) 3/ (เทา่)  (5.01)     (12.55) 6.18 

อตัราสว่นความสามารถชําระหนี ! (Debt Service Coverage Ratio) 4/ (เทา่) 0.96 0.12 0.37 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)5/ (เทา่) (0.32) (8.01) 1.07 

อตัราสว่นหนี !สินสทุธิตอ่กําไรก่อนดอกเบี !ยจา่ย ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคาและคา่ตดั
จําหน่าย 6/  (เทา่) 

25.67 23.82 6.69 

อตัราสว่นตั_วเงินจา่ยตอ่หนี !สินที�มีภาระดอกเบี !ยจา่ย (เทา่) 0.00 0.11 0.11 

อตัราสว่นหนี !สินที�มีภาระดอกเบี !ยที�ครบกําหนดภายใน 1 ปี ตอ่หนี !สินที�มีภาระ
ดอกเบี !ยจา่ย (เทา่) 

0.07 0.52 0.49 

อตัราสว่นเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนี !สินรวม (เทา่) 0.04 0.10 0.06 

 
หมายเหตุ  
1/อตัราสว่นหนี !สินเฉพาะที�มีภาระดอกเบี !ยจา่ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) คํานวณตามหลกัเกณฑ์ที�ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 7.5 โดยบริษัทมีหน้าที�ดํารงอตัราส่วน “หนี !สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่
เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ�ง) เท่า ณ วนัสิ !นสดุรอบปีบญัชี โดย“หนี !สิน” หมายถึง หนี !สินที�มีภาระดอกเบี !ยตามงบการเงินรวมแต่ไม่รวมถึงหนี !ในทาง
การค้าปกติ และ“สว่นของผู้ ถือหุ้น” หมายถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวม 
2/ อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี !ย คํานวณจาก คํานวณจากกําไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) /ค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน 
3/ อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี !ย (Cash Basis)  ตามคูมื่อจดัทําแบบแสดงรายการข้อมลู แบบ 56-1 คํานวณจาก (กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน +ดอกเบี !ยจา่ยจากการดําเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบี !ยจา่ยจากการดําเนินงาน จากการลงทนุและการจดัหาเงินทนุ) 
4/ อัตราส่วนความสามารถชําระหนี ! คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 
(EBITDA) / คา่ใช้จา่ยทางการเงิน+สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ครบกําหนดในหนึ�งปี 
5/ อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) คํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจา่ยชําระหนี !สิน+รายจ่ายลงทนุ+
ซื !อสินทรัพย์+เงินปันผลจา่ย)  
6/ อตัราสว่นหนี !สินสทุธิตอ่กําไรก่อนดอกเบี !ยจา่ย ภาษีเงินได้ คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย คํานวณจาก หนี !สนิทั !งหมดที�มีภาระดอกเบี !ย - เงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสด หารด้วย กําไรก่อนหกัดอกเบี !ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานปีการเงนิ  2561 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ 80.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนที�มีขาดทนุสทุธิเท่ากบั 
9.8 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายหนี 9สญูและหนี 9สงสยัจะสญูและต้นทนุทางการเงินที�สงูขึ 9น อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯมี
รายได้เติบโตขึ 9น โดยรายได้ทั 9งหมดของบริษัทฯเพิ�มขึ 9นจากปี 2560 ที� 2,363.4 ล้านบาท เป็น 2,888.0 ล้านบาท ในปี 2561 
หรือเพิ�มขึ 9นเท่ากบั 22.2% มาจากรายได้จากการขายสินค้าหลกัเพิ�มขึ 9น 36.4% รายได้จากดอกเบี 9ยรับจากบญัชีเช่าซื 9อ
เพิ�มขึ 9น 5% และรายได้อื�นๆเพิ�มขึ 9น 81.4%  ในขณะที�รายได้จากการให้บริการลดลง 52.0% สาเหตหุลกัมาจากรายได้จาก
การรับฝากขายที�ลดลงถึง 86.6% จากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างและระบบการขายของพนักงานขายที�ใช้ระบบ 
Application ในการยืนยนัตวัตนลกูค้า ถึงแม้บริษัทจะมีรายได้จากการรับฝากขายลดลงจากการเปลี�ยนแปลงระบบการขาย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื�อมั�นเป็นอย่างยิ�งว่า ระบบการขายที�รัดกุมขึ 9นนี 9จะช่วยส่งเสริมกระบวนการควบคมุคุณภาพลกูหนี 9 
โดยสาํหรับสนิค้าที�มีราคาสงูจะใช้ระบบการอนมุตัิเครดิตจากศนูย์อนมุตัิสินเชื�อสว่นกลางและการจดัเก็บเงินค่าผ่อนชําระ
สินค้าผ่านช่องทางบริการรับชําระต่างๆ อีกทั 9งขยายช่องทางการรับชําระผ่านพนกังานขายตั 9งแต่เดือนมีนาคม 2561 โดย
พนกังานขายจะรับชําระค่าผ่อนชําระจากลกูค้า และรายงานพร้อมนําสง่เงินผ่านระบบ MOBILE BANKING ของสถาบนั
การเงินตา่งๆ ซึ�งเพิ�มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลกูค้า และเพิ�มประสทิธิภาพในการบริหารลกูหนี 9ของบริษัทฯ  
 สาํหรับผลติภณัฑ์ใหมใ่นปี 2561 มีการนําสนิค้ารุ่นใหม่ๆ เข้าสูต่ลาดและได้รับความนิยมมาก เช่น Smart TV, Stereo 
และเครื�องซกัผ้า 2 ถงัรุ่นใหม ่เป็นต้น สาํหรับรายได้ดอกเบี 9ยรับจากบญัชีเชา่ซื 9อและเงินให้กู้ยืมในปี 2561 เพิ�มขึ 9น 12.0 ล้าน
บาท จาก 635.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 647.4 ล้านบาท ในปี 2561 โดยเติบโตจากการขยายธุรกิจสินเชื�อจํานําทะเบียน
รถและสนิเชื�อเช่าซื 9อเครื�องจกัร  
 ณ สิ 9นเดือนธนัวาคม ปี 2561 บริษัทฯ มีคา่สํารองสินค้าคงเหลือเท่ากบั 45.0 ล้านบาท เพิ�มขึ 9นจากค่าสํารอง ณ สิ 9น
เดือนธนัวาคม ปี 2560  ซึ�งเทา่กบั 33.1 ล้านบาท เพิ�มขึ 9นเป็นจํานวน 11.9 ล้านบาท เนื�องจากมีจํานวนสนิค้าที�ยดึคืนสงูกวา่ 
อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายที�จะดําเนินการขายสนิค้าที�มีเคลื�อนไหวช้าออก เพื�อลดสาํรองสนิค้าเสื�อมมลูคา่ 
 ณ สิ 9นเดือนธันวาคม ปี 2561 บริษัทฯมีหนี 9สญูและหนี 9สงสยัจะสญู 446.2 ล้านบาท เพิ�มขึ 9น 74.0 ล้านบาท จากปี 
2560 ที� 372.2 ล้านบาท เนื�องจากลกูหนี 9บญัชีเก่าที�ยงัคงไม่มีความสามารถในการชําระงวดที�ค้างเดิม อย่างไรก็ตาม ค่า
สาํรองคา่เผื�อหนี 9สงสยัจะสญูลดลง 99.6 ล้านบาท จาก 274.6 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 175.0 ล้านบาท  

รายได้จากการขาย 

 ในปี 2561 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯมีมูลค่าเท่ากับ 1,876 ล้านบาท (เพิ�มขึ 9น 501 ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึ 9นเท่ากบัร้อยละ 36.4% เมื�อเทียบกบัปีก่อน)  ทั 9งนี 9เมื�อเทียบกับปี 2560 จะพบว่ายอดขายเพิ�มขึ 9นทั 9งการขายสินค้า
กลุม่เครื�องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสนิค้าเชิงพาณิชย์เกือบทกุชนิดสินค้า ขณะที�การขายตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือและจกัร
เย็บผ้ามีการขายลดลง  

มลูคา่การขายรายผลติภณัฑ์หลกัที�เพิ�มขึ 9นจากปี 2561 ประกอบด้วย 

การขายสนิค้ากลุม่ตู้แช่เพิ�มขึ 9น 52.4% 

การขายสนิค้ากลุม่ทีวี เพิ�มขึ 9น 257.4% 
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การขายสนิค้ากลุม่ตู้ เย็นเพิ�มขึ 9น 96.4% 

การขายสนิค้ากลุม่จกัรเย็บผ้าลดลง 3.4% 

การขายสนิค้าเครื�องซกัผ้าเพิ�มขึ 9น 94.3% 

การขายตู้ เติมเงินโทรศพัท์มือถือลดลง 39.1% 

การขายสนิค้ากลุม่เครื�องปรับอากาศเพิ�มขึ 9น 13.6% 

การขายสนิค้าโทรศพัท์เคลื�อนที�เพิ�มขึ 9น  394.2% 

* หมายเหต:ุ การจดักลุม่การขายจกัรเยบ็ผ้าสาํหรับปี 2561 ไมไ่ด้นบัรวมสนิค้าที�เป็นผลติภณัฑ์จกัรปักเชิงพาณิชย์ (ซึ�งเป็น
สนิค้าอยูใ่นกลุม่ประเภท “ผลติภณัฑ์อื�นในประเทศ ประเภทสนิค้า Captive” 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 โดยภาพรวมปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิทั 9งสิ 9น 80.8 ล้านบาท เมื�อเทียบกับยอดขาดทุนสทุธิ 9.8 ล้านบาท 
ของปีก่อน พบวา่ บริษัทฯ มีกําไรสทุธิลดลงเทา่กบั 71.1 ล้านบาท ซึ�งสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี 9:-  
 

รายการ ล้านบาท 

1.) ยอดขายของผลิตภณัฑ์เพิ�มขึ 9น 500.5 

2.) รายได้ดอกเบี 9ยรับจากการผ่อนชําระเพิ�มขึ 9น 12.0 

3.) รายได้จากการให้บริการลดลง -107.1 

4.) รายได้อื�นๆ เพิ�มขึ 9น 119.2 

5.) ต้นทนุขายเพิ�มขึ 9น -251.9 

6.) คา่ใช้จา่ยในการบริการลดลง 42.2 

7.) คา่ใช้จา่ยในการจดัจําหน่ายลดลง -70.3 

8.) คา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ�มขึ 9น -125.5 

9.) หนี 9สญูและหนี 9สงสยัจะสญูเพิ�มขึ 9น -74.0 

10.) คา่ใช้จา่ยทางการเงินเพิ�มขึ 9น -66.4 

11.) คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลง -49.8 

รวมผลต่าง -71.1 

 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯเพิ�มขึ 9น 1,592 ล้านบาท เมื�อเทียบกับ ณ สิ 9นปี 2560 สาเหตหุลกัมาจากลกูหนี 9เช่าซื 9อที�
เพิ�มขึ 9น (สทุธิค่าเผื�อหนี 9สงสยัจะสูญ) จํานวน 1,234 ล้านบาท จากการที�บริษัทฯได้มีผลิตภณัฑ์สินเชื�อเช่าซื 9อและจํานํา
ทะเบียนรถยนต์ ซึ�งได้เริ�มดําเนินการตั 9งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560 นอกจากนี 9 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯที�เปลี�ยนแปลงเพิ�ม
ขึ 9นมาจากสินค้าคงเหลือ - สทุธิ เพิ�มขึ 9น 328 ล้านบาท ซึ�งเป็นผลมาจากการสั�งซื 9อสินค้าใหม่เพิ�มขึ 9นเพื�อสนบัสนนุตามเป้า
การขายในไตรมาสถดัไป 
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ลูกหนี ;เช่าซื ;อ-สุทธิ 

ลกูหนี 9เช่าซื 9อสทุธิและลกูหนี 9เงินกู้ ยืมจํานําทะเบียนเท่ากบั 3,294.3 ล้านบาท ซึ�งมีมลูค่าสงูกว่าลกูหนี 9สทุธิของ
เดือนธันวาคม 2560 ซึ�งมีจํานวนเท่ากบั 2,059.5 ล้านบาท และจํานวนบญัชีเช่าซื 9อ ณ สิ 9นเดือนธันวาคม 2561 เท่ากบั 
138.793 บญัชี เทียบกบั ณ สิ 9นเดือนธนัวาคม ปี 2560 ที�มีจํานวนบญัชีเทา่กบั 188,181 บญัชี ลดลง 49,388 บญัชี  

 ณ สิ 9นเดือนธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีลกูหนี 9เช่าซื 9อและลกูหนี 9เงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ (ก่อนการตั 9งคา่เผื�อ
หนี 9สงสยัจะสญู) ทั 9งสิ 9น 3,469.3 ล้านบาท แบ่งเป็นลกูหนี 9เช่าซื 9อเครื�องใช้ไฟฟ้า 1,780.7 ล้านบาท (คิดเป็น 51% ของ
ลกูหนี 9เช่าซื 9อและลกูหนี 9จํานําทะเบียนรถ) สนิเชื�อจํานําทะเบียนรถยนต์ 1,263.4 ล้านบาท (คิดเป็น 36% ของลกูหนี 9เช่าซื 9อ
และลกูหนี 9จํานําทะเบียนรถ) และสินเชื�อเช่าซื 9อเครื�องจกัรใหม่ (CAPTIVE) 425.2 ล้านบาท (คิดเป็น 12% ของลกูหนี 9เช่า
ซื 9อและลกูหนี 9จํานําทะเบียนรถ) 

 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ  

บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือ ณ สิ 9นเดือนธันวาคม 2561 ที� 640.4 ล้านบาท เพิ�มขึ 9นจากยอดสินค้าคงเหลือ ณ สิ 9น
เดือนธนัวาคม 2560 ที� 311.7 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากการสั�งซื 9อสนิค้าใหมเ่พิ�มขึ 9นเพื�อรองรับแผนการขายสินค้าในไตร
มาสที� 1 ปี 2562 

 

หนี ;สิน 
เจ้าหนี 9การค้า ณ  สิ 9นเดือนธันวาคม 2561 คงเหลือเท่ากบั 348.1 ล้านบาท เพิ�มขึ 9นจากเดือนธันวาคม 2560 ซึ�ง

เทา่กบั 134.9 ล้านบาท เนื�องมาจากปริมาณการสั�งซื 9อสนิค้าเพื�อรองรับการขายในปี 2562 
เงินกู้ ที�มีภาระดอกเบี 9ย ณ สิ 9นเดือนธันวาคม 2561 เพิ�มขึ 9นเป็น 2,801.0 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัเดือนธันวาคม 

2560 ที�เท่ากับ 1,286.1 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 9นเท่ากับ 1,514.9 ล้านบาท เงินกู้ ที�เพิ�มขึ 9นเพื�อใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื�อ
จํานําทะเบียนรถยนต์ซึ�งขยายตวัอยา่งมีนยัสาํคญัในปี 2561  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สาเหตหุลกัที�สว่นของผู้ ถือหุ้นปรับตวัลดลงเนื�องมาจากขาดทนุสทุธิจากการดําเนินงานสําหรับปี 2561 เท่ากบั 

80.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีผลกําไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 26.8 ล้านบาท ทําให้ผลรวมสทุธิ
สว่นของผู้ ถือหุ้นมีมลูคา่ลดลง 54.0 ล้านบาท 

 

สภาพคล่อง 
 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิ 9นปี 2561 เทา่กบั 289 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกระแสเงินสดสทุธิใช้
ไปจากการดําเนินงานจํานวน 1,343 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 53 ล้านบาท และได้มาจากการจดัหา
เงินจํานวน 1,408 ล้านบาท  
 ณ สิ 9นปี 2561 อตัราสว่นเงินกู้ ที�มีภาระดอกเบี 9ยตอ่ทนุเทา่กบั 1.84 เท่า และอตัราสว่นหนี 9สินต่อทนุเท่ากบั 2.34 เท่า 
เทียบกบัยอด ณ สิ 9นปี 2560 ที�เท่ากับ 0.82 เท่า และ 1.22 เท่า ตามลําดบั  และมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งอยู่ที� 1.25 เท่า 
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เพิ�มขึ 9นจาก ณ สิ 9นปี 2560 ที�มีอยู่ 4.79 เท่า ในปี 2561 หนี 9สินที�เพิ�มขึ 9นใช้เป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนและใช้เป็นแหลง่ทนุ
สําหรับการขยายธุรกิจในสินเชื�อเช่าซื 9อและสินเชื�อจํานําทะเบียนรถยนต์ที�ขยายตวัเพิ�มขึ 9น ซึ�งจะเห็นได้จากลกูหนี 9ตาม
สญัญาเช่าซื 9อและลกูหนี 9เงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ (ก่อนการตั 9งค่าเผื�อหนี 9สงสยัจะสญู) เพิ�มขึ 9น 1,135.2 ล้านบาท
จากปี 2560 
  
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ผลประกอบการไตรมาสที� 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีกําไรสทุธิ 40.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนที�มีขาดทนุสทุธิเท่ากบั 184.5 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากรายได้ดอกเบี 9ยรับจากสญัญาเช่าซื 9อและเงินให้กู้ยืม
เพิ�มขึ 9น 55.2 ล้านบาทหรือเพิ�มขึ 9นร้อยละ 40.6%  ในขณะที�ค่าใช้จ่ายหนี 9สญูและหนี 9สงสยัจะสญูที�ลดลง 130.6 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 64.8% เนื�องจากบริษัทยอ่ยมีการปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาสินเชื�อให้มีความรัดกุม เพื�อลกูหนี 9
ที�มีคณุภาพมากยิ�งขึ 9น 

กาํไรสุทธิ 
 โดยภาพรวมไตรมาสที� 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีกําไรสทุธิ kl ล้านบาท เพิ�มจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ�ง
มีผลขาดทนุ mnk.o ล้านบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ 9นและลดลงของรายได้และคา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนี 9 
 
 

รายการ ล้านบาท 
1.) ยอดขายของผลิตภณัฑ์ลดลง           (43.7) 

2.) รายได้ดอกเบี 9ยรับจากการผ่อนชําระเพิ�มขึ 9น             55.2  

3.) รายได้จากการให้บริการลดลง             (4.6) 

4.) รายได้อื�นๆ เพิ�มขึ 9น            16.1 

5.) ต้นทนุขายลดลง (50.1) 

6.) ต้นทนุการให้บริการลดลง            (7.6) 

7.) ต้นทนุในการจดัจําหน่ายลดลง           (25.9) 

8.) คา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ�มขึ 9น              8.3  

9.) หนี 9สญูและหนี 9สงสยัจะสญูลดลง         (130.6) 

10.) คา่ใช้จา่ยทางการเงินเพิ�มขึ 9น 21.7 

11.) คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลง (17.3) 

รวมผลต่าง 224.5  

 

แผนการดาํเนินธุรกิจสาํหรับปี 2562 
 บริษัทฯตั 9งเป้าหมายเติบโตในสว่นของธุรกิจสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกัน จากยอดปล่อยสินเชื�อในปี 2561 ที� 
950 ล้านบาท โดยจะเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั�นคงให้กบัลกูหนี 9ตามสญัญาเช่าซื 9อและลกูหนี 9เงินให้กู้ยืมที�มีทะเบียนรถ
เป็นประกนัของบริษัทฯ เนื�องจากเป็นสินเชื�อที�มีหลกัทรัพย์เป็นรถยนต์ทําให้มีคณุภาพหนี 9ดี ประกอบกบัการเข้ามาควบคมุ
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กํากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทําให้การแข่งขนัมีความเป็นธรรมและเป็นโอกาสให้บริษัทฯสามารถสร้างประเภท
สนิเชื�อใหม่ๆ เพื�อจบัตลาดกลุม่ใหม่ๆ ได้มากขึ 9น 
 นอกจากธุรกิจสินเชื�อที�มีทะเบียนรถเป็นประกันแล้ว ธุรกิจเดิมของซิงเกอร์คือธุรกิจเช่าซื 9อเครื�องใช้ไฟฟ้า ก็มีการ
กํากบัควบคมุคณุภาพ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื�อควบคมุในขั 9นตอนการขายที�มีประสิทธิภาพมากขึ 9น 
และช่องทางการเก็บเงินที�เพิ�มเติมให้พนกังานขายได้เข้าไปให้บริการและติดต่อรับชําระเงินได้ โดยบริษัทฯยงัสามารถเน้น
การปลอ่ยสนิเชื�อในกลุม่สินค้าที�มีผลกําไร (มาร์จิ 9น) สงู และมีความเสี�ยงตํ�า นอกจากนั 9นยงัคงเน้นการขยายซิงเกอร์แฟรน
ไชส์อยา่งตอ่เนื�องเพื�อขยายพื 9นที�ครอบคลมุการขายให้เข้าถึงลกูค้ามากที�สดุ 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยลดลง 69.9 ล้านบาท เมื�อเทียบกบั ณ สิ 9นปี 2561 สาเหตหุลกัมาจากลกูหนี 9
เช่าซื 9อ (สทุธิค่าเผื�อหนี 9สงสยัจะสญู) ที�ลดลงจํานวน 74.8 ล้านบาท และการเพิ�มขึ 9นของสินค้าคงเหลือจํานวน 18.0 ล้าน
บาท 

 

ลูกหนี ;เช่าซื ;อและลูกหนี ;เงนิให้กู้ยมืจาํนําทะเบียนรถยนต์-สุทธิ 

ลกูหนี 9เช่าซื 9อและลกูหนี 9เงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์สทุธิจํานวน 3,227,7  ล้านบาท มีมลูค่าลดลงจากสิ 9นปี 
2561 ที�มีจํานวนเทา่กบั 3,294.3 ล้านบาท ทั 9งนี 9 จํานวนบญัชีเช่าซื 9อ ณ 31 มีนาคม 2562 เทา่กบั 127,032 บญัชี เทียบกบั 
ณ สิ 9นปี 2561 ที�มีจํานวนบญัชี138,793  บญัชี ลดลง 11,761 บญัชี  อนัเป็นผลมาจากการเปิดบญัชีเช่าซื 9อน้อยกว่าการ
ปิดบญัชีตามปกติ  

  

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ จํานวน 658.5 ล้านบาท เพิ�มขึ 9นจากสิ 9นปี เท่ากบั 18.0 ล้านบาท อนัเป็น
ผลมาจากการสั�งซื 9อสนิค้าใหมเ่พิ�มขึ 9นเพื�อรองรับแผนการขายสนิค้า 

 

หนี�สิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี 9สินจํานวน 3,448.3 ล้านบาท ลดลงจากสิ 9นปี เท่ากบั 120.5 ล้านบาท เนื�องจากการ
ลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั 9น จํานวน 138.5 ล้านบาท  จากการจ่ายชําระคืน 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มสงูขึ 9น 69.8 ล้านบาท เนื�องมาจากในไตรมาสที� 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไร

เบ็ดเสร็จรวม เทา่กบั 50.6 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากการตีราคาที�ดินและอาคารใหมจํ่านวน 10.6 ล้านบาท 
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สภาพคล่อง 
 ไตรมาสที� 1 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 302.4 ล้านบาท เพิ�มขึ 9น 
13.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 193.3 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุ 4.2 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 176.0 ล้านบาท  
 ในด้านของอัตราส่วนทางการเงินนั 9นหลักๆ จะเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมี อัตรากําไรสุทธิ อัตราส่วน
ความสามารถชําระดอกเบี 9ย และอตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั ที�เพิ�มขึ 9นเป็น 6.64%, 6.18  เท่า และ 1.07 เท่า 
ตามลาํดบั ซึ�งสะท้อนให้เห็นวา่บริษัทและบริษัทยอ่ย มีความสามารถในการทํากําไรและจ่ายชําระหนี 9สนิได้ดีขึ 9น 
Key Performance indicators 
ตัวบ่งชีผลการดาํเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 สาํหรับงวด 

สามเดือนปี 2562 
คาํอธิบาย 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิ -0,41% -2.80% 6.64% อตัรากําไรสทุธิเพิ�มขึ 9น เนื�องจากการเพิ�มขึ 9นของรายได้ดอกเบี 9ย
รับจากสญัญาเชา่ซื 9อและเงินให้กู้ยืมและการลดลงของคา่ใช้จา่ย
หนี 9สญูและหนี 9สงสยัจะสญู 

อตัรากําไรขั 9นต้น 36.17% 38.27% 46.29% อตัรากําไรขั 9นต้นเพิ�มขึ 9นจากการที�มีโยบายควบคมุต้นทนุขายและ
ต้นทนุการบริการอยา่งตอ่เนื�อง 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) จาก
การดําเนินงาน 

-1.78% -2.50% 11.40% ไตรมาสที� 1 ปี 2562 บริษัทมีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน
เพิ�มขึ 9น เนื�องจากการเพิ�มขึ 9นของรายได้ดอกเบี 9ยรับจากสญัญา
เชา่ซื 9อและเงินให้กู้ยืมและการลดลงของคา่ใช้จา่ยหนี 9สญูและหนี 9
สงสยัจะสญู รวมทั 9งการที�มีโยบายควบคมุต้นทนุขายและต้นทนุ
การบริการอยา่งตอ่เนื�อง 

คา่ใช้จา่ยในการขายและ
การบริหารตอ่รายได้การ
ขาย 

55.6% 54.1% 55.1% บริษัทฯ ดําเนินนโยบายควบคมุคา่ใช้จา่ยในการขายและการ
บริหารอยา่งตอ่เนื�อง 

อตัราผลตอบแทนตอ่
สินทรัพย์ 

-0.29% -1.88% 2.84% มีอตัราผลตอบแทนเพิ�มขึ 9น เนื�องจากที�ในไตรมาสนี 9บริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิเพิ�มขึ 9นในสดัสว่นที�มากกวา่การเพิ�มขึ 9นของ
สินทรัพย์รวม 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น -0.61% -5.21% 9.28% อตัราผลตอบแทนเพิ�มขึ 9น เนื�องจากมีกําไรสทุธิในไตรมาสนี 9 

อตัราสว่นรายได้ดอกเบี 9ย
สทุธิตอ่สินทรัพย1/ 

26.2% 18.6% 23.7% อตัราสว่นรายได้ดอกเบี 9ยสทุธิตอ่สินทรัพย์เพิ�มขึ 9นเนื�องจากมีการ
ปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาสนิเชื�อให้มีความรัดกมุ เพื�อ
ลกูหนี 9ที�มีคณุภาพและสามารถจา่ยหนี 9ได้ตรงตามเงื�อนไข 

อตัราสว่นคา่เผื�อหนี 9สงสยัจะ
สญูตอ่สินเชื�อรวม2/ 

11.8% 5.0% 5.2% อตัราหนี 9สญูและการตั 9งคา่เผื�อหนี 9สงสยัจะสญูและอตัราสว่นหนี 9
สญูตอ่สินเชื�อรวมเพิ�มขึ 9น เนื�องจากบริษัทยอ่ยมีการปรับปรุง
กระบวนการในการพิจารณาสินเชื�อให้มีความรัดกมุ เพื�อลกูหนี 9ที�
มีคณุภาพมากยิ�งขึ 9น 

อตัราสว่นหนี 9สญูตอ่สินเชื�อ
รวม 

11.9% 10.5% 12.6% 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.78 1.25 1.30 ในไตรมาสที� 1  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง
สงูขึ 9น เนื�องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยมีความสามารถในการทาํไร
และมีการจา่ยคืนหนี 9สินในสว่นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั 9น 

อตัราสว่นหนี 9สนิตอ่สว่นของผู้
ถือหุ้น (เทา่) 

1.22 2.34 2.19 ในไตรมาสที� 1  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนี 9สินตอ่สว่น
ของผู้ ถือหุ้นลดลง เนื�องจากบริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ ระยะสั 9น 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

สว่นที� 3.3 (14) การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)  หน้าที� 7 

หมายเหต:ุ  
1/สนิทรัพย์ หมายถึง เงินให้สนิเชื�อและดอกเบี 9ยค้างรับเฉลี�ย 
2/สนิเชื�อรวม หมายถึง เงินให้สนิเชื�อและดอกเบี 9ยค้างรับ 
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สว่นที! 4 หน้าที! 1 
 

 
ส่วนที� 4 

  ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ 
สาํหรับ 

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) ครั*งที� 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” 

ผู้ เสนอขายหุ้นกู้ คือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีชื!อภาษาอังกฤษว่า SINGER THAILAND 
PUBLIC COMPANY LIMITED ที!ตั @งสาํนกังานใหญ่ เลขที! 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั @น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กทม.10500 มีความประสงค์ที!จะเสนอขายหุ้นกู้  ซึ!งมีจํานวนไม่เกิน 1,500,000 (หนึ!งล้านห้าแสน) หน่วย มลูค่า
รวมทั @งสิ @นไมเ่กิน 1,500,000,000 (หนึ!งพนัห้าร้อยล้าน) บาท ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยมีลกัษณะ
สาํคญัดงันี @ 

1.  รายละเอียดของหุ้นกู้ที�เสนอขาย 

 คําและข้อความที!ระบุไว้ในส่วนที! 4 นี @ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที!ได้ให้คํานิยามหรือคําจํากัดความไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิและหน้าที!ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ สําหรับหุ้นกู้ ที!เสนอขายในครั @งนี @ตามเอกสารแนบ 1 ("ข้อกําหนด

สิทธิ") เว้นแตจ่ะได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในสว่นนี @ 

1.1 ลกัษณะสาํคญัของหุ้นกู้ ที!เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู้   บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

ชื�อเฉพาะของหุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  ครั @งที! 1/2562 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2565  

ประเภทหุ้นกู้   หุ้นกู้ชนิดระบชืุ!อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จาํนวนหุ้นกู้ที�เสนอขาย  ไมเ่กิน 1,500,000  (หนึ!งล้านห้าแสน) หนว่ย 

มูลค่าหุ้นกู้ที�เสนอขาย  ไมเ่กิน 1,500,000,000  (หนึ!งพนัห้าร้อยล้าน) บาท 

มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วย  1,000 (หนึ!งพนั) บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  1,000 (หนึ!งพนั) บาท 

อายุหุ้นกู้   อาย ุ3 (สาม) ปี 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่าย  บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

    บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

    บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี! กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

นายทะเบียนหุ้นกู้  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) หรือผู้ ที!ได้รับแตง่ตั @งโดยชอบให้ทําหน้าที!เป็น
นายทะเบียนหุ้นกู้แทน 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั หรือผู้ ที!ได้รับแตง่ตั @งโดยชอบให้ทําหน้าที!เป็นผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้แทน 

วันออกหุ้นกู้   วนัที! 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
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วันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วนัที! 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

ระยะเวลาการจองซื *อหุ้นกู้             วนัที! 22-24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

อัตราดอกเบี *ย   ร้อยละ 6.00 (หกจดุศนูย์ศนูย์) ตอ่ปี 
วัตถุประสงค์การใช้เงนิ บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการนําเงินที!ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั @งนี @เพื!อชําระคืนหุ้นกู้   

ที!จะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือน ตลุาคม Z[\Z มลูคา่ ]^^ ล้านบาท สว่นที!เหลอืจาก
การเสนอขายหุ้นกู้จะนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน และ/หรือ รองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัท  

สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้ เป็นหนี @ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ!งมีสถานะทางกฎหมายเทา่เทียมกนัทกุหนว่ย และผู้ ถือ
หุ้นกู้จะมีสทิธิได้รับชําระหนี @ไมด้่อยกวา่สทิธิได้รับชําระหนี @ของเจ้าหนี @สามญัไมม่ี
ประกนั ทั @งในปัจจบุนัและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแตบ่รรดาหนี @ที!มีกฎหมาย
คุ้มครองให้ได้รับชําระหนี @ก่อน 

 

1.2 วิธีการ เวลา และสถานที!ในการชําระหนี @ตามหุ้นกู้  

วันกาํหนดชาํระดอกเบี *ย ผู้ออกหุ้นกู้ จะชําระดอกเบี @ยหุ้นกู้ ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวนัที! 25 มกราคม 25 
เมษายน 25 กรกฎาคม และวันที! 25 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้ นกู้  โดยจะ
ชําระดอกเบี @ยงวดแรกในวันที! 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 และชําระดอกเบี @ยงวด
สดุท้ายในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ทั @งนี @หากวนักําหนดชําระดอกเบี @ยไม่ตรงกบั
วนัทําการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื!อนวนัชําระเงินไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้
ออกหุ้นกู้ ไมจํ่าต้องจ่ายดอกเบี @ยหรือเงินเพิ!มใดๆ สาํหรับการเลื!อนนี @ เว้นแตใ่นกรณี
ดอกเบี @ยงวดสดุท้าย ซึ!งจะต้องนําจํานวนวนัทั @งหมดที!เลื!อนออกไปจนถึง (แต่ไม่
รวม) วนัชําระดอกเบี @ยที!เลื!อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี @ยด้วย 

การคาํนวณดอกเบี *ย จะคํานวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ 1 (หนึ!ง) ปี มี 365 (สามร้อย
หกสิบห้า) วัน และโดยการนับจํานวนวันที!ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี @ยที!
เกี!ยวข้อง โดยคํานวณเริ!มตั @งแต่ (โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู้  หรือวนักําหนดชําระ
ดอกเบี @ยของงวดดอกเบี @ยก่อนหน้านี @ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วัน
กําหนดชําระดอกเบี @ยในงวดดอกเบี @ยนั @น หรือวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (แล้วแต่
กรณี) ทั @งนี @ หากผลการคํานวณดอกเบี @ยหุ้ นกู้ ต่อหน่วยที!ได้มีจํานวนทศนิยม
มากกวา่ 6 (หก) ตําแหนง่ ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตําแหน่ง โดย
ให้ปัดเศษทศนิยมขึ @นในกรณีที!มีเศษมากกวา่หรือเทา่กบั 5 (ห้า) นอกนั @นให้ปัดลง 

ทั @งนี @ การเลื!อนวนักําหนดชําระดอกเบี @ยเพื!อให้เป็นวนัทําการถดัไปตามที!กําหนดไว้
ในข้อ 9.3 ของข้อกําหนดสิทธิ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคํานวณดอกเบี @ยที!
กําหนดไว้นี @ เว้นแต่ในกรณีที!วนักําหนดชําระดอกเบี @ยงวดสดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทํา
การ ให้เลื!อนวนักําหนดชําระดอกเบี @ยดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไปและจะต้องนํา
จํานวนวนัทั @งหมดที!เลื!อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนักําหนดชําระดอกเบี @ยที!
เลื!อนออกไปมารวม 
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วันชาํระคืนเงนิต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนเงินต้นในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หากวนัครบกําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ ไมต่รงกบัวนัทําการ ให้เลื!อนวนัชําระเงินไปเป็นวนัทําการถดัไป 

วิธีการชาํระหนี *ตามหุ้นกู้ 1.การชําระเงินต้น 
(ก) กรณีทั!วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้ซึ!งมีชื!อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  โดย (1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะ
ในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ 
(Air Mail) (ในกรณีที!สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที!อยู่ที!ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ หรือ (2) โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที!ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบ
จองซื @อหุ้นกู้ หรือตามที!ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินหรือตามระยะเวลาที!
นายทะเบียนหุ้นกู้ เห็นสมควร โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ไมจํ่าเป็นต้องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื!อ
รับชําระเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที!มีข้อสงสัย ผู้ ออกหุ้ นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้ นกู้
สามารถใช้ดลุยพินิจเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ นําใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ซึ!งในกรณี
ดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ ไมจํ่าต้องชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีที!ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ แทน ผู้ออกหุ้นกู้ จะชําระเงินต้น
ตามหุ้นกู้  ผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลที!ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสอืแจ้ง
มายงันายทะเบียนหุ้นกู้วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ จํานวนตา่งๆ ที!ลงทะเบียนในสมดุ
ทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในชื!อของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดย(1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะใน
นามของผู้ ถือหุ้นกู้  และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air 
Mail) (ในกรณีที!สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในตา่งประเทศ) ตามที!อยูที่!ปรากฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้
ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที!ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื @อหุ้นกู้หรือ
ตามที!ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบ
ห้า) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินหรือตามระยะเวลาที!นายทะเบียนหุ้นกู้
เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที!มีเหตอุนัควรสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ชําระเงินแก่ผู้ ถือ
หุ้นกู้ รายใดรายหนึ!ง จนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื!อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดงักลา่วศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะนําสง่ใบหุ้นกู้
หรือใบรับ เพื!อใช้แทนใบหุ้นกู้ ก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินก็ได้โดยผู้ ออกหุ้นกู้ จะ
ออกหนงัสือให้ไว้เป็นหลกัฐาน ทั @งนี @ ไม่กระทบต่อสิทธิการได้รับชําระหนี @เงินต้น
ตามหุ้นกู้ของผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื!น 

 2. การชําระดอกเบี @ย หรือเงินจํานวนอื!นใด (ถ้ามี) 
(ก) กรณีทั!วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี @ยหรือเงินจํานวนอื!นใด (ถ้ามี) ผ่านนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ซึ!งมีชื!อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  โดย (1) 
เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
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ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที!สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที!อยู่ที!
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือ (2) โอนเงิน
เข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที!ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้
ในใบจองซื @อหุ้นกู้หรือตามที!ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 (สบิห้า) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินหรือตามระยะเวลาที!
นายทะเบียนหุ้นกู้ เห็นสมควร ทั @งนี @ ในการชําระดอกเบี @ยงวดสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่
จําเป็นต้องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื!อรับชําระเงินตามข้อ 9.2 ของข้อกําหนดสทิธิ  

(ข) กรณีที!ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้ จะชําระดอกเบี @ย
หรือเงินจํานวนอื!นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที!ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายงันายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ จํานวน
ต่างๆ ที!ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในชื!อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดย
(1) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที!สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที!
อยู่ที!ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ หรือ (2) 
โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที!ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้ในใบจองซื @อหุ้นกู้หรือตามที!ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้น
กู้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินหรือตาม
ระยะเวลาที!นายทะเบียนหุ้นกู้ เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที!มีเหตอุนัควรสงสยั ผู้
ออกหุ้นกู้จะไมชํ่าระเงินตามข้อ 9.2 นี @แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดรายหนึ!ง จนกว่าจะได้รับ
ใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื!อใช้แทนใบหุ้นกู้จากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณี
ดงักลา่วศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะนําสง่ใบหุ้นกู้หรือใบรับ เพื!อใช้แทนใบหุ้นกู้ก่อน
วนัถึงกําหนดชําระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะออกหนงัสือให้ไว้เป็นเป็นหลกัฐาน 
ทั @งนี @ ไมก่ระทบตอ่สทิธิการได้รับชําระหนี @เงินตามข้อ 9.2 นี @ของผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื!น 

หากวนัครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้  (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี @ยหรือเงิน
จํานวนอื!นใด) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกับวนัทําการ ให้เลื!อนวนัชําระเงินไปเป็นวนั
ทําการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จําต้องจ่ายดอกเบี @ยหรือเงินเพิ!มใดๆ สําหรับการ
เลื!อนวนัชําระเงินนี @ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี @ยงวดสุดท้าย ซึ!งจะต้องนําจํานวนวัน
ทั @งหมดที!เลื!อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัชําระดอกเบี @ยที!เลื!อนออกไปมารวม
คํานวณดอกเบี @ยด้วย 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบ
กาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

 

ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวนัครบกําหนดไถถ่อนหุ้นกู้ โดยการชําระเงิน
ต้นตามมลูคา่หุ้นกู้และดอกเบี @ยสาํหรับหุ้นกู้ งวดสดุท้าย  

 
สิทธิของผู้ถอืหุ้นกู้ในการไถ่
ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกาํหนด 

 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมม่ีสทิธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้  เว้นแตเ่ป็นการซื @อหุ้นกู้คืนตามข้อ 10.2 ของข้อกําหนดสทิธิ 
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การซื *อคนืหุ้นกู้ 
 

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิซื @อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหลง่อื!นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่
หากผู้ออกหุ้นกู้ ทําคําเสนอซื @อคืนหุ้นกู้ เป็นการทั!วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทําคําเสนอ
ซื @อคืนหุ้ นกู้ ต่อผู้ ถือหุ้ นกู้ ทุกราย และจะต้องทําการซื @อคืนหุ้ นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ ซึ!ง
ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นที!เสนอขาย 

เมื!อผู้ออกหุ้นกู้ ทําการซื @อคืนหุ้นกู้ แล้วจะมีผลทําให้หนี @ตามหุ้นกู้ดงักล่าวระงบัลง
เนื!องจากหนี @เกลื!อนกลืนกนัตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนําหุ้นกู้ดงักลา่วออก
เสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ!งผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบเพื!อ
ยกเลกิหุ้นกู้ ที!ซื @อมาดงักลา่ว รวมทั @งแจ้งเรื!องการซื @อคืนหุ้นกู้ ให้ตลาดรองที!มีการซื @อ
ขายหุ้นกู้และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ
โดยไมช่กัช้า ทั @งนี @ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที!เกี!ยวข้อง 

ตลาดรองหุ้นกู้ 

 

ไมม่ี ทั @งนี @ ผู้ลงทนุสามารถซื @อขายหุ้นกู้ ได้ที!ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือ
นิติบุคคลอื!นใด ที!มีใบอนุญาตค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี @ ในกรณีที!มี
ความต้องการซื @อขายหุ้นกู้ผา่นผู้มีใบอนญุาตดงักลา่ว 
 

การขึ *นทะเบียนหุ้นกู้ 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะนําหุ้นกู้ ที!เสนอขายในครั @งนี @ไปขอขึ @นทะเบียนในสมาคมตลาดตรา
สารหนี @ไทย (The Thai Bond Market  Association) ภายในระยะเวลาที!กฎหมาย
กําหนด และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์ขึ @นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี @
ไทยตลอดอายหุุ้นกู้  

การจัดอนัดับความน่าเชื�อถอื
ของผู้ออกหุ้นกู้ 
 

ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ดําเนินการให้มีการจัดอนัดบัความน่าเชื!อถือของผู้ ออกหุ้นกู้  จาก
สถาบนัการจัดอนัดบัความน่าเชื!อถือที!สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดย
เมื!อวนัที! 12 กนัยายน พ.ศ. 2561 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือที! 
BBB- แนวโน้มอนัดบัเครดิต Negative ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความ
นา่เชื!อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือที!สํานกังาน ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้  ซึ!งอนัดบัความนา่เชื!อถือนี @มิได้จดัขึ @นเพื!อเป็น
ข้อแนะนําให้ผู้ลงทุนทําการซื @อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที!เสนอขาย และอาจมีการเพิก
ถอนหรือเปลี!ยนแปลงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื!อถือ 

 

สัญลักษณ์ที�กาํหนดในการจัดอันดับตราสารหนี *ระยะยาวของบริษัท ทริสเรทติ *ง จาํกดั  

บริษัท ทริสเรทติ @ง จํากดั หรือ ทริส ใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตามระดบัความสามารถ
ของผู้ออกตราสารหนี @ในการชําระดอกเบี @ย และคืนเงินต้นของตราสารหนี @ระยะยาวจํานวน 8 (แปด) อนัดบั โดยเริ!มจาก 
AAA ซึ!งเป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึ!งเป็นอนัดบัตํ!าสดุ แตล่ะสญัลกัษณ์มีความหมายดงันี @ 

AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุมีความเสี!ยงตํ!าที!สดุมีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สงูสดุ ความเปลี!ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA มีความเสี!ยงตํ!ามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากความเปลี!ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที!สงูกวา่ 

A มีความเสี!ยงในระดบัตํ!า มีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากความเปลี!ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวา่อนัดบัเครดิตที!สงูกวา่ 
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BBB มีความเสี!ยงและมีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผนั
ผวนที!เกิดขึ @นจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชําระหนี @
ลดลงเมื!อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที!สงูกวา่ 

BB มีความเสี!ยงในระดบัสงู มีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ!ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจค่อนข้างชดัเจน มี
ปัจจยัที!คุ้มครองเจ้าหนี @ตํ!ากวา่อนัดบัเครดิตที!สงูกวา่ 

B มีความเสี!ยงในระดบัสงูมาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี @ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ!า และ
อาจจะหมดความสามารถในการชําระหนี @ได้ตามการเปลี!ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจ 

C มีความเสี!ยงในการผิดนดัชําระหนี @สงูกวา่อนัดบัเครดิตในระดบัที!สงูกวา่ เพราะความสามารถในการ
ชําระดอกเบี @ยและคืนเงินต้นต้องอาศยัเงื!อนไขที!เอื @ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ!งแวดล้อม
อยา่งมาก การเปลี!ยนแปลงของเงื!อนไขตา่ง ๆ จะสง่ผลกระทบอยา่งมาก 

D เป็นระดบัที!อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี @ โดยผู้ออกตราสารหนี @ไม่สามารถชําระดอกเบี @ยและคืนเงิน
ต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหต ุ อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื!องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้าย เพื!อจําแนกความ
แตกตา่งของคณุภาพอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั  
นอกจากนี @ ทริสยงักําหนด "แนวโน้มอนัดบัเครดิต" (Rating Outlook) ควบคู่ไปกบั "อนัดบัเครดิต
องค์กร" (Company Rating) เพื!อสะท้อนมุมมองของทริสเกี!ยวกับความเป็นไปได้ของการ
เปลี!ยนแปลงอนัดบัเครดิตขององค์กรนั @นในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยทริสจะพิจารณาถึง
โอกาสที!จะเกิดการเปลี!ยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กรใน
อนาคตที!อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี @ ทั @งนี @ แนวโน้มอันดับเครดิตอาจมีการ
เปลี!ยนแปลงไปโดยที!อนัดบัเครดิตไมเ่ปลี!ยนแปลง โดยสว่นมาก แนวโน้มอนัดบัเครดิตของตราสาร
หนี @ที!ออกโดยองค์กรหนึ!ง ๆ มกัจะเทา่กบัแนวโน้มอนัดบัเครดิตขององค์กรนั @น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกนั 
นอกจากในบางกรณีที!แนวโน้มอนัดบัเครดิตของตราสารหนี @อาจแตกต่างไปจากแนวโน้มอันดับ
เครดิตขององค์กร  
แนวโน้มอนัดบัเครดิตแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่  

- แนวโน้ม Positive หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับขึ @น  
- แนวโน้ม Stable หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไมเ่ปลี!ยนแปลง  
- แนวโน้ม Negative หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับลดลง  
- แนวโน้ม Developing หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรับขึ @น ปรับลดลง หรือไมเ่ปลี!ยนแปลง 

อนัดบัเครดิตจากทริสสะท้อนความสามารถในการชําระหนี @ของผู้ออกตราสารหนี @โดยไม่รวมความ
เสี!ยงในการเปลี!ยนแปลงการชําระหนี @จากสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ ดงันั @น อนัดบัเครดิต
จากทริสจึงมิได้จํากัดโดยเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยที!จัดอันดับโดยสถาบนัจัดอนัดับ
เครดิตตา่งประเทศ 
ที�มา: บริษัท ทริสเรทติ ง จํากดั 
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1.3 สรุปสาระสาํคัญข้อกาํหนดสิทธิ 
 

หน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ 

 

ตลอดระยะเวลาที!ยงัคงมีหนี @คงค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี @ 

1.หากมีเหตผิุดนดัใด ๆ (ตามที!กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 11) หรือเหตกุารณ์ที!
อาจกลายเป็นเหตผิุดนดั (หมายถึงเหตกุารณ์ที!จะกลายเป็นเหตผิุดนดั หากผู้ออก
หุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ไขเหตกุารณ์ที!เกิดขึ @นได้ภายในระยะเวลาที!กําหนดไว้) หรือ ผู้
ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจําเลยในศาล หรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตาม
สญัญาใดๆ ในกรณีพิพาทที!อนญุาโตตุลาการจะต้องวินิจฉยั ซึ!งอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ที!จะชําระหนี @ตามหุ้นกู้  ผู้
ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบ โดยไม่เกิน [ วนัทําการ นบัแต่วนัที!ผู้
ออกหุ้นกู้ ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว รวมทั @งแจ้งถึงการกระทําใดๆ ที!ผู้ออกหุ้นกู้
ได้ดําเนินการหรือเสนอที!จะดําเนินการเพื!อแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วด้วย  

2. เมื!อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าจําเป็นและสมควร ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสง่มอบเอกสาร
ซึ!งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือบุคคลที!ได้รับมอบอํานาจ
จากกรรมการผู้มีอํานาจ) ให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่า จากข้อมูลที!ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้
รับทราบในขณะนั @น ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองว่าไม่มีเหตผิุดนดัใด ๆ หรือเหตกุารณ์ที!อาจ
กลายเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึ @น และไมม่ีคดีความถกูฟ้องร้องเป็นจําเลยในศาล หรืออยู่
ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที!ผู้ ออกหุ้ นกู้ เป็นจําเลยหรือผู้ ถูก
กลา่วหาซึ!งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ความสามารถของผู้ออกหุ้น
กู้ ที!จะชําระหนี @ตามหุ้นกู้  (ยกเว้นกรณีที!ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี))  

3.ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้
จะจัดหาบคุคลเพื!อแต่งตั @งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  รายใหม ่
(แล้วแตก่รณี) โดยเร็วที!สดุเท่าที!จะสามารถกระทําได้ แต่ทั @งนี @ต้องไม่เกิน 45 (สี!สิบ
ห้า) วนั นบัแตว่นัที!เกิดกรณีที!จะต้องทําการเปลี!ยนตวันายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้ดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) และผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้
หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิมแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ทกุรายถึงการเปลี!ยนแปลงดงักล่าว 
พร้อมทั @งชื!อและที!อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ภายใน 30 
(สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที!นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ได้รับการ
แต่งตั @ง ระหว่างที!ยังไม่มีนายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ ให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ รายเดิมปฏิบัติหน้าที!ไปก่อนจนกว่าจะมีนาย
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม ่หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมแ่ล้วแตก่รณี 

4.ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที!สดุในการดํารงไว้ซึ!งสถานะของการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย        

5.ผู้ออกหุ้นกู้ จะดํารงไว้ซึ!งอตัราส่วนของหนี @สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิ @นงวด
บญัชีรายไตรมาสหรือวนัสิ @นปีบญัชีตลอดอายขุองหุ้นกู้  ตามงบการเงินรวมของผู้
ออกหุ้นกู้  เป็นอตัราสว่นไมเ่กิน 3:1  (สามตอ่หนึ!ง) โดยที! 
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“หนี @สิน” หมายถึง หนี @สินที!มีภาระดอกเบี @ยตามงบการเงินรวมแต่ไม่รวมถึงหนี @
ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) 

“สว่นของผู้ ถือหุ้น” หมายถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวม 

"งบการเงินรายไตรมาส" หมายถึงงบการเงินรวมรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ที!
ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว (Reviewed but Unaudited Quarterly Financial 
Statements) ที!ได้จดัสง่ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต.ในแตล่ะไตรมาส 

"งบการเงนิรวมประจาํปี" หมายถึง งบการเงินรวมประจําปีของผู้ออกหุ้นกู้ ที!ได้รับ
การตรวจสอบแล้ว (Audited Consolidated Annual Financial Statements) ที!ได้
จดัสง่ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ในแตล่ะปี  

6. ผู้ออกหุ้นกู้จะไมป่ระกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที!ผู้ออกหุ้นกู้ ไมชํ่าระเงินต้น และ/
หรือดอกเบี @ยหุ้นกู้  หรือผิดนดัชําระหนี @ใดๆ ตามหุ้นกู้ นี @และการผิดนดัหรือผิดเงื!อนไข
ดงักลา่วยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข ทั @งนี @ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

7. ผู้ออกหุ้นกู้ จะจดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี @ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ สามารถตรวจสอบ
และคดัสาํเนาได้โดยสะดวกด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ ถือหุ้นกู้ เอง ณ สาํนกังานของผู้ออก
หุ้นกู้ ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  แต่ทั @งนี @จะต้องไม่
เป็นการขัดขวางต่อการดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (แล้วแต่
กรณี) 

(ก) คูฉ่บบัข้อกําหนดสทิธิ สาํเนาสญัญาแตง่ตั @งนายทะเบียนหุ้นกู้  และสําเนา
สญัญาแตง่ตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยจดัให้มีตั @งแตว่นัออกหุ้นกู้  

(ข)  สาํเนางบการเงินรายไตรมาสที!ผู้สอบบญัชีได้สอบทาน  โดยจะจดัเตรียม
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับจากวันที!ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

(ค)  สําเนางบการเงินประจํางวดการบัญชีที!ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว โดยจะจดัเตรียมภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัจากวนัที!สง่
ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ง)  สาํเนารายงานประจําปีที!เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะจดัเตรียม
ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัจากวนัที!สง่ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(จ) เอกสารหรือหลกัฐานอื!นที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามที!เห็นสมควรและ
จําเป็น ทั @งนี @ภายในระยะเวลาที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะกําหนด 

(ฉ) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื!อถือของผู้ ออกหุ้ นกู้  
(Credit Update) ที!จดัทําขึ @นโดยบริษัทจดัอนัดบัความนา่เชื!อถือที!ได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ช) รายงานผลการคํานวณอตัราส่วนของหนี @สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นตามที!
ระบุไว้ในข้อ 7.5 ของข้อกําหนดสิทธิ ณ วนัสิ @นงวดบญัชีของแต่ละไตรมาส 
หรือ ณ วนัสิ @นรอบระยะเวลาบญัชีกรณีไตรมาสสดุท้าย  ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
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กู้  ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที!สง่งบการเงินดงักลา่วให้แก่สํานกังาน 
ก.ล.ต. โดยรายงานดงักล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและวิธีการคํานวณ 
พร้อมทั @งแหลง่ที!มาของตวัเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน 

กรณีที!ผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องการทําสําเนาเอกสารใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้
จัดทําสําเนาให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน ] วนัทําการนบัแต่วนัที!ร้องขอเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

8. หน้าที!ในการจดัทําและสง่เอกสารและหลกัฐานให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และผู้
ถือหุ้นกู้  

(ก) สําเนาสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที!ร้องขอโดยมีเหตุผลอัน
สมควร ซึ!งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) กรณีที!ผู้ ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ตามหลกัเกณฑ์และเงื!อนไขที!กําหนดไว้ในข้อกําหนด
สทิธิ 

(ข) เมื!อผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอโดยมีเหตอุนัสมควร ผู้ออก
หุ้นกู้จะต้องสง่มอบเอกสารซึ!งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้  
หรือบุคคลที!ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ ออกหุ้นกู้ เพื!อ
ยืนยนัว่าจากข้อมูลที!ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนั @น ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองว่า
ไม่มีเหตผิุดนดัหรือเหตกุารณ์ที!อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึ @น (ซึ!งหมายถึง
เหตุการณ์ที!จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์ที!เกิดขึ @นได้ภายในระยะเวลาที!กําหนดไว้) และไม่มีคดีความหรือ
การอนญุาโตตลุาการที!ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นจําเลยหรือผู้ถกูกลา่วหา (ยกเว้นกรณีที!
ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี)) 

(ค) ในกรณีมีการเปลี!ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้      
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสง่หนงัสอืแจ้งการเปลี!ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ใหม ่แล้วแตก่รณี   

(ง) รายงานในกรณีที!ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ดําเนินการใดๆ หรือถกูดําเนินการใดๆ ซึ!ง
เกี!ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี @หรือกรณีประสบความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง โดยกรณีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง (Material 
Adverse Effect) ซึ!งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะกรณีที!ผู้ออกหุ้นกู้ประสบผล
ขาดทนุหรือมีการลดทนุจดทะเบียนที!ชําระแล้วอยา่งมีนยัสาํคญั หรือกรณีที!ผู้
ออกหุ้ นกู้ ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีที!สําคัญ หรือเริ!มเข้าสู่กระบวนการฟื@นฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกรณีที!ผู้ ออกหุ้นกู้ ผิดนัดชําระหนี @ต่อ
เจ้าหนี @ใดๆ ในจํานวนที!มีนัยสําคัญ หรือกรณีเกิดความเสียหายขึ @นกับ
ทรัพย์สนิที!เป็นสาระสาํคญัในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้ออกหุ้น
กู้ หยุดประกอบกิจการทั @งหมดหรือบางส่วนอย่างถาวร หรือเปลี!ยนแปลง
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วัตถุประสงค์หรือลกัษณะการประกอบธุรกิจ หรือผู้ ออกหุ้ นกู้ ถูกฟ้องเป็น
จําเลยในศาลหรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสญัญาใดๆ ใน
กรณีพิพาทที!อนญุาโตตลุาการจะต้องวินิจฉยั โดยในกรณีดงักล่าวเป็นคดีมี
มลูค่าตั @งแต่ 5^^,^^^,^^^ (ห้าร้อยล้าน) บาท (หรือเงินสกุลอื!นที!เทียบเท่า) 
ขึ @นไป (ยกเว้นในกรณีที!ผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้แจ้งถึงเ รื! องใดๆ ดังกล่าวให้แก่
สาธารณชนทราบเป็นการทั!วไปแล้ว) และ 

(จ) รายงานเมื!อผู้ออกหุ้นกู้ทราบหรือควรทราบถึงการเกิดเหตผิุดนดั หรือการ
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที!อาจทําให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนด
สทิธิได้  

(ฉ) รายงานภายใน ] วนั เมื!อมีเหตุผิดนดัใดๆ (ตามที!กําหนดไว้ในข้อ �1.� 
ของข้อกําหนดสิทธิ) หรือเหตุการณ์ที!อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ @น (ซึ!ง
หมายถึงเหตกุารณ์ที!จะกลายเป็นเหตผิุดนดั หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์ที!เกิดขึ @นได้ภายในระยะเวลาที!กําหนดไว้) หรือผู้ออกหุ้นกู้ ถกูฟ้อง
เป็นจําเลยในศาล หรือถูกกลา่วหาว่าต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสญัญาใดๆ ใน
กรณีพิพาทที!อนุญาโตตลุาการจะต้องวินิจฉยั รวมทั @งรายงานถึงการกระทํา
ใดๆ ที!ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ดําเนินการหรือเสนอที!จะดําเนินการเพื!อแก้ไขเหตกุารณ์
ดงักลา่วด้วย 

        ทั @งนี @ ในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าเอกสารหรือรายงาน
ใด ๆ ที!ผู้ ออกหุ้ นกู้ จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ 
หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื!นใดที!ผู้ ถือหุ้นกู้ หรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นโดยมี
เหตผุลอนัสมควรว่ามีความจําเป็นที!ต้องสง่เพิ!มเติมหรือมีกรณีอื!นใดที!อาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุน
อย่างมีนยัสําคญั ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องแจ้งข้อชี @แจงหรือส่งข้อมลูใดๆ เพิ!มเติม
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบ 

9. ผู้ออกหุ้นกู้จะนําหุ้นกู้ ที!เสนอขายในครั @งนี @ไปขอขึ @นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตรา
สารหนี @ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายในระยะเวลาที!กฎหมาย
กําหนด และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์ขึ @นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี @
ไทยตลอดอายหุุ้นกู้  

10. ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ดําเนินการให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือของผู้ออกหุ้นกู้  จาก
สถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เชื!อถือที!สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยเมื!อ
วนัที! 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื!อถือที! 
BBB- แนวโน้มอนัดบัเครดิต Negative  ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอนัดบัความ
น่าเชื!อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื!อถือที!สํานกังาน ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้  ซึ!งอนัดบัความน่าเชื!อถือนี @มิได้จดัขึ @นเพื!อเป็น
ข้อแนะนําให้ผู้ลงทนุทําการซื @อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที!เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอน
หรือเปลี!ยนแปลงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื!อถือ 
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การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกาํหนด
สิทธิ 

1. การแก้ไขเปลี!ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ ในเรื!องที!มิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือหุ้นกู้  
หรือในเรื!องหรือประเด็นที!เห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยชดัแจ้ง หรือใน
ส่วนหรือเรื!องซึ!งไม่ทําให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือการแก้ไขใน
ประเด็นหรือเรื!องที!เป็นข้อผิดพลาดที!เห็นได้ชัดแจ้งหรือหรือเป็นการแก้ไขเพื!อให้
เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที!กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื!นใดที!เกี!ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือ
คําสั!งที!มีผลบงัคบัทั!วไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน กลต. และ/หรือ
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที!เกี!ยวข้อง รวมทั @ง กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ 
ของสมาคมตลาดตราสารหนี @ไทย และ/หรือของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือเป็นการแก้ไขเปลี!ยนแปลงตามหลกัเกณฑ์ของข้อ 4.4 วรรค 2 ของข้อกําหนด
สทิธิ ให้กระทําได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ทั @งนี @ เว้นแต่
กฎหมายจะกําหนดเป็นประการอื!น การแก้ไขเปลี!ยนแปลงดงักลา่วให้มีผลใช้บงัคบั
เมื!อได้แจ้งการแก้ไขเปลี!ยนแปลงให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

2. การแก้ไขเปลี!ยนแปลงข้อกําหนดสทิธินอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ 1. ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ออกหุ้ นกู้  และมติที!ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  และได้แจ้งการแก้ไข
เปลี!ยนแปลงให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็น
ประการอื!น 

3. การแก้ไขเปลี!ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัและ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั @ง
ข้อกําหนดแหง่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที! ทจ. 17/2561 เรื!อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี @ที!ออกใหม่ ฉบับลงวันที! 17 
มกราคม พ.ศ. 2561 (และที!มีการแก้ไขเพิ!มเติม) 

4. ผู้ ออกหุ้นกู้ จะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที!แก้ไขเพิ!มเติมให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  นาย
ทะเบียนหุ้นกู้และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที!มีการแก้ไข
เพิ!มเติมข้อกําหนดสทิธิและจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื!อได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอื 

 

เหตุของการผิดนัด กรณีใดกรณีหนึ!งดงัตอ่ไปนี @ถือเป็นเหตผิุดนดัตามข้อกําหนดสทิธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ชําระเงินใดๆ ที!กําหนดชําระตามเงื!อนไขในข้อกําหนด
สิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงัต่อไปนี @ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิดนดัเกิดขึ @นหากการไม่
ชําระเงินดงักลา่วมีสาเหตจุากความลา่ช้า/ขดัข้องของระบบการโอนเงินซึ!งไม่อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้  รวมถึงความล่าช้าอนัเกิดจากเหตุสดุวิสยัซึ!ง
เป็นเหตุการณ์ที!ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น ความลา่ช้าของเจ้าหน้าที!
ไปรษณีย์ และ ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินเพียงพอที!จะชําระเงินเมื!อถึงกําหนดชําระ ทั @งนี @ ผู้
ออกหุ้นกู้ ได้ชําระเงินดงักลา่วภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบัจากวนัถึงกําหนดชําระ
นั @น 

(ข) ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดสิทธิในข้ออื!นๆ นอกจากการผิดนัดไม่
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ชําระเงิน ตามข้อ (ก) และเหตุผิดเงื!อนไขเช่นนั @นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 
(สามสบิ) วนั นบัจากวนัที!ได้มีการสง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบตัิ
ตามเงื!อนไขดงักลา่วไปยงัสํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
หรือผู้ ถือหุ้นกู้ ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายที!ถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 
(ยี!สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที!ยงัมิได้ทําการไถ่ถอนทั @งหมด  

ผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถดํารงไว้ซึ!งอตัราสว่นจํานวนรวมของหนี @สินต่อสว่นของผู้ ถือ
หุ้นตามที!กําหนดในข้อ 7.5 ของข้อกําหนดสิทธิและเหตุดงักล่าวยงัคงมีอยู่และ
มิได้มีการแก้ไขให้เสร็จสิ @นภายในวนัสิ @นสดุงวดบญัชีสาํหรับไตรมาสถดัไป 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัชําระหนี @ซึ!งเป็นมูลหนี @ตามสญัญาเงินกู้  ตราสารหนี @หรือซึ!ง
เป็นมลูหนี @เกิดจากการดําเนินการทางการเงินอื!นใด (เพื!อป้องกนัข้อสงสยั ไม่ให้
รวมถึงธุรกรรมอนพุนัธ์ใดๆ ไมว่่าจะเกี!ยวข้องกบัมลูหนี @ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) 
เป็นจํานวนเงินรวมกนัเกินกวา่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื!น
ที!มีจํานวนเทียบเทา่ จากการที! (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ชําระหนี @ดงักลา่วภายในกําหนด
ชําระหนี @เดิมหรือภายในระยะเวลาที!เจ้าหนี @ขยายให้ หรือ (2) หนี @ดงักล่าวถูก
เจ้าหนี @เรียกให้ชําระคืนก่อนกําหนดตามสทิธิของเจ้าหนี @ในสญัญาที!เกี!ยวข้อง ทั @งนี @
เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชําระหนี @ในเจ้าหนี @การค้าและการผิดนัดชําระหนี @
ดงักลา่วยงัไม่มีข้อยตุิ หรือ (2) เป็นการผิดนดัในมลูหนี @ใด ๆ ที!ไม่กระทบต่อการ
ชําระเงินต้นและดอกเบี @ยของหุ้นกู้ตามข้อกําหนดสทิธิ  

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี @ขาดของอนญุาโตตลุาการ 
ให้ชําระเงินครั @งเดียวหรือหลายครั @งรวมกนัเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) 
บาท หรือเงินสกลุอื!นที!มีจํานวนเทียบเทา่ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้มีความสามารถชําระ
หนี @ดงักลา่วได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที!กําหนดไว้ในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด 
หรือคําชี @ขาดอนัเป็นที!สดุของอนญุาโตตุลาการนั @นและการชําระหนี @ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี @ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  
 (จ) มีการเริ!มดําเนินการเพื!อขอฟื@นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือเพื!อขอให้ผู้ออก
หุ้นกู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที!เกี!ยวข้อง หรือได้มีคําสั!งหรือมติใดๆ โดยชอบ
ตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้  (เว้นแต่เป็นกรณีเกี!ยวกับการปรับ
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจหรือการควบรวมกิจการ) หรือมีการยึด/อายดัทรัพย์สิน
ของผู้ ออกหุ้นกู้ ตามคําพิพากษาหรือคําสั!งโดยชอบด้วยกฎหมายและการยึด/
อายดัทรัพย์สนิดงักลา่วมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้
ในการชําระหนี @ตามหุ้นกู้  
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ผลของการผิดเงื�อนไขใน
ข้อกาํหนดสิทธิ 

เมื!อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึ!งตามข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 11.1 ของข้อกําหนด
สทิธิ หาก 

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร หรือ 

(ข) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ถือหุ้นกู้ ไมว่า่รายเดียวหรือ
หลายรายรวมกนัที!ถือหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี!สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที!ยงัมิได้ไถ่
ถอนทั @งหมด เพื!อเรียกให้ชําระเงินภายใต้เงื!อนไขของหุ้นกู้  หรือ 

(ค) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติที!ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ซึ!งมีมตเิห็นชอบให้หนี @หุ้นกู้ทั @งหมด
ถึงกําหนดชําระโดยพลนั หรือ 

(ง)  เป็นกรณีตามข้อกําหนดสทิธิ ข้อ 11.1(จ)  

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ทําการชําระเงินต้นพร้อม
ด้วยดอกเบี @ยตามหุ้นกู้ ที!คํานวณจนถึงขณะนั @นซึ!งถือเป็นอนัถึงกําหนดชําระโดย
พลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที โดยให้ระบกุรณีที!เกิดขึ @นนั @นด้วย ทั @งนี @ การที!ผู้ออกหุ้นกู้
ผิดนัดไม่ชําระเงินไม่ว่าจํานวนใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ รายใด หากไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้งหรือมีการพิสจูน์ให้เห็นชดัแจ้งเป็นประการอื!น ให้ถือไว้ก่อน
วา่ได้มีเหตผิุดนดัเช่นเดียวกนันั @นเกิดขึ @นกบัหุ้นกู้ทั @งหมด 

เมื!อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 ของข้อกําหนด
สทิธิแล้ว  

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องดําเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ ชําระหนี @ที!ค้างชําระอยู่ตาม
หุ้นกู้ทั @งหมดโดยเร็วที!สดุเท่าที!จะสามารถกระทําได้ ซึ!งรวมถึงการฟ้องร้อง
บังคับคดีเอากับผู้ ออกหุ้นกู้ ด้วยหากสามารถกระทําได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และจําเป็นเพื!อให้ได้รับการชําระหนี @ 

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัชําระหนี @ตามหุ้นกู้ ที!ค้างชําระแก่
ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื!อหลงัจาก 14 (สิบสี!) วนันบัจาก
วนัที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 วรรคสอง 
ของข้อกําหนดสิทธิ แต่ยงัไม่มีการชําระหนี @ที!ค้างชําระแก่ตน และขณะที!ผู้
ถือหุ้นกู้ ฟ้องคดีนั @น ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยงัมิได้ดําเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ ให้
ชําระหนี @ที!ค้างชําระแก่ตน 

กฎหมายที�บังคับใช้ ข้อกําหนดสทิธิจะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
 

1.4 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาแต่งตั *งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

ชื�อสัญญา สญัญาแตง่ตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

คู่สัญญา (1) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และ 

(2) บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั (“ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้”) 

วันที�มีผลบังคับใช้ สญัญาแตง่ตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีผลบงัคบัใช้นบัแตว่นัออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป 
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วัตถุประสงค์ของสัญญา ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตั @งให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ทําหน้าที!เป็นผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ของหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทําหน้าที!เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ดงักลา่ว โดยให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีอํานาจ หน้าที! และความรับผิดของผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ ตามความที!กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั @งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ข้อกําหนดสิทธิ และ
เอกสารอื!นๆ ที!เกี!ยวกบัหุ้นกู้  และกฎหมายที!เกี!ยวข้อง 

อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
ของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

1. ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ตกลงรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้ ถือหุ้ นกู้  ในความ
เสยีหายซึ!งเกิดขึ @นจากการที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที!หรือปฏิบตัิ
หน้าที!ด้วยความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง หรือปฏิบตัิหน้าที!มิชอบตามที!
กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั @งผุ้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ข้อกําหนดสิทธิ เอกสารเกี!ยวกบั
หุ้นกู้ อื!นๆ หรือจงใจกระทําผิดหน้าที! หรือโดยมิได้ใช้ความระมดัระวงัตามที!จะ
พงึคาดหมายได้จากบคุคลที!ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  แต่ทั @งนี @ ผู้แทน
ผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที!อาจเกิดขึ @นจากการ
ตดัสินใจดําเนินการตามอํานาจ หน้าที!และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ โดยถกูต้อง หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ พิสจูน์ได้ว่าการดําเนินการดงักล่าวได้
กระทําไปโดยสจุริตด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  นอกจากนี @ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที!อาจเกิดขึ @นจากการที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ปฏิบตัิตามมติของที!
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้อยา่งถกูต้องครบถ้วน 

2. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีอํานาจและหน้าที!ในการดําเนินการใดๆ เพื!อประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นกู้ทั @งปวง ซึ!งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงอํานาจและหน้าที!ดงัตอ่ไปนี @ 

(ก) ติดตาม ดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้ ดําเนินการหรือจัดให้มีการดําเนินการตาม
เงื!อนไขที!กําหนดในข้อกําหนดสทิธิ 

(ข) ดําเนินการใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที!ที!ระบไุว้
ในข้อกําหนดสิทธิ ซึ!งรวมถึง(แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การดําเนินการตาม
มติของที!ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที!ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผกูพนัผู้ออกหุ้น
กู้ ที!ต้องปฏิบตัิตาม การให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาตามสมควร การ
เรียกคา่เสยีหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และในกรณีที!ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกําหนดสิทธิ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้
สามารถใช้ดลุยพินิจได้โดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
กู้ เป็นหลกั  

(ค) ดําเนินการใดๆ อนัเป็นอํานาจหน้าที!ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที!ระบไุว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมถึงที!มีการแก้ไขเพิ!มเติม) ประกาศที! ทจ. 17/2561 ประกาศ
ที! ทจ. 37/2552 และกฎหมายที!เกี!ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการตาม
มติของที!ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  การให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาตาม
สมควร และการเรียกคา่เสยีหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย 
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(ง) ทําความตกลงกบัผู้ออกหุ้นกู้ ในเรื!องต่างๆ ดงัต่อไปนี @ โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

(1) การแก้ไขเปลี!ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ และ/หรือสญัญาที!เกี!ยวข้อง
กบัหุ้นกู้ ในประเด็นซึ!งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้นกู้หรือไมทํ่าให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง  

(2) การแก้ไขเปลี!ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ และ/หรือสญัญาที!เกี!ยวข้อง
กับหุ้ นกู้ ในประเด็นที!ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ เ ห็นว่า เ ป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที!เห็นได้โดยชดัแจ้ง หรือ 

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที! เกิดขึ @นตามข้อ 11.1 ของ
ข้อกําหนดสิทธิในขณะใดขณะหนึ!งเป็นกรณีผิดนัดที!จะต้อง
ดําเนินการตามข้อ 11.2 ของข้อกําหนดสิทธิหากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
เห็นว่าการผ่อนผนัหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื!องที!เหมาะสมโดย
คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั 

(จ) กระทําการในนามของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื!อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ทั @ง
ปวง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สิน
รวมทั @งหลกัประกนั )ถ้ามี (ซึ!งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ ถือหุ้นกู้

ตามข้อกําหนดสิทธิ และ /หรือสญัญาที!เกี!ยวข้องกบัหุ้นกู้  การรับจํานํา 
การรับจํานอง การรับการคํ @าประกนั หรือการรับหลกัประกนัอื!นใด (ถ้า
มี) ใช้สิทธิไถ่ถอนจํานอง ปลดจํานอง ปลอดหลกัประกันที!จํานองไว้
ตามเอกสารหลกัประกนั เมื!อถึงวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  รวมทั @งใช้
สิทธิบังคับเอากับลูกหนี @ ผู้ จํานํา ผู้ จํานอง ผู้ คํ @าประกันและ/หรือ 
หลกัประกนัดงักลา่วเพื!อและในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย 

(ฉ)  ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ซึ!งรวมถึง การจดัเตรียมหนงัสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และเอกสารใดๆ ที!เกี!ยวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้
ตามข้อกําหนดสิทธิและเป็นผู้ ดําเนินการจัดให้มีประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  
รวมทั @งเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ทกุครั @งและเสนอความเห็นต่อที!ประชุม
ผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าควรจะดําเนินการอย่างไรในกรณีที!ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื!นๆ ที!มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างมีนัยสําคญั และให้ความเห็นเกี!ยวกับ
เรื!องใด ๆ ที!ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  

(ช) จดัทํารายงานสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เกี!ยวกบัเรื!องสําคญัที!ได้ดําเนินการไป
ตามอํานาจหน้าที!ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยไมช่กัช้า 

(ซ) ในกรณีที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ขาดคณุสมบตัิและไมส่ามารถดําเนินการแก้ไข
คณุสมบตัิของตนให้ถกูต้องภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัจากวนัที!ขาด
คุณสมบัตินั @น ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ทราบเป็น
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หนงัสอืทนัทีที!พ้นระยะเวลาดงักลา่วเพื!อให้ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอตวับคุคลที!
จะเข้ารับทําหน้าที!เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อกําหนดสทิธิโดยไมช่กัช้า 

(ฌ) อาจแต่งตั @งที!ปรึกษากฎหมายตามที!จําเป็น เพื!อให้คําปรึกษาเฉพาะใน
กรณีที!มีประเด็นทางกฎหมายสําหรับกรณีที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องบงัคบั
ชําระหนี @ตามหุ้นกู้  หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกําหนดสิทธิหรือขอ
ผอ่นผนัเรื!องใดๆ หรือการให้ความยินยอมที!เกี!ยวข้องกบัข้อกําหนดสทิธิ 
หรือกรณีมีเหตผิุดนดัหรือข้อพิพาทที!อาจเกิดขึ @นอนัเกี!ยวเนื!องกบัหุ้นกู้
หรือข้อกําหนดสิทธิ ทั @งนี @ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้ ออกหุ้ นกู้
ทราบลว่งหน้าถึงค่าใช้จ่ายที!ปรึกษากฎหมายดงักลา่ว พร้อมทั @งได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนจึงจะ
สามารถทดรองค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ และหากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ให้ความ
ยินยอมดงักล่าว หรือให้ความยินยอมลา่ช้าไม่ทนัต่อสถานการณ์โดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ สามารถแต่งตั @งและทดรองจ่าย
คา่ใช้จ่ายเกี!ยวกบัที!ปรึกษากฎหมายดงักลา่วได้ทนัที โดยผู้ออกหุ้นกู้มี
หน้าที!ต้องชําระเงินดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วนันบั
แตว่นัที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดงักลา่วไป 

(ญ) ชําระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสดัส่วนหนี @หุ้นกู้  เมื!อผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ ได้รับชําระเงินมาจากการบงัคบัชําระหนี @ตามหุ้นกู้ตามสญัญา
แต่งตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้อง
จัดทําบันทึกขั @นตอนการรวบรวมและการชําระคืนเงินดังกล่าว ซึ!ง
รวมถึงคา่ใช้จ่ายที!เกี!ยวข้องด้วย เพื!อเป็นหลกัฐานให้ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถ
ขอตรวจสอบดไูด้  

(ฎ) แจ้งผู้ ถือหุ้ นกู้ แต่ละรายทราบในกรณีที!ผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดสิทธิ (ซึ!งรวมถึงกรณีที!เกิดเหตุผิดนดัหรือเหตกุารณ์ที!อาจ
กลายเป็นเหตผิุดนดัตามข้อกําหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะ
ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ทราบถึงเหตุดงักล่าว
เอง รวมทั @งการใดๆ ที!ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้กระทําลงไปตามอํานาจหน้าที!
ในกรณีที!เกิดเหตดุงักลา่วข้างต้นด้วย  

(ฏ) การกระทําของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญาแตง่ตั @งผุ้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ถือ
ว่าเป็นการกระทําเพื!อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  และให้ถือเสมือนหนึ!งผู้
ถือหุ้นกู้กระทําการดงักลา่วด้วยตนเอง 

3. ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องดําเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี @ย เงินต้น 
รวมทั @งวิธีการคํานวณ ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบทกุครั @ง ภายใน 7 วนัทําการ
นบัจากวนักําหนดชําระดอกเบี @ย ทั @งนี @การแจ้งดังกล่าวให้นําข้อ 11. ของ
สญัญาแตง่ตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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4. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ สามารถดําเนินการให้นายทะเบียนดําเนินการต่างๆ ได้เพื!อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นกู้ ทั @งปวงเสมือนผู้ ออกหุ้ นกู้ เป็นผู้ ดําเนินการ และ
คา่ใช้จ่ายให้เก็บจากผู้ออกหุ้นกู้  

5. ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที!ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ในกิจการซึ!งต้องลง
ลายมือชื!อของผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ระบุไว้ด้วยว่าเป็นการ
กระทําเพื!อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ทั @งปวง 

การสิ *นสุดของสัญญาและการ
เปลี�ยนแปลงผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

1. ให้สญัญาแต่งตั @งผุ้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้สิ @นสดุลงทนัที (ก) เมื!อครบกําหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ได้ชําระหนี @ดอกเบี @ย    เงินต้น และหนี @อื!นใดตามหุ้นกู้จน
ครบถ้วนแล้ว และผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ได้ปฏิบัติหน้าที!ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จน
ครบถ้วนตามข้อกําหนดสิทธิแล้ว หรือ (ข) เมื!อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั @งจํานวน
ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือซื @อคืนหุ้นกู้ ทั @งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้ และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ยกเลิกหุ้นกู้ ทั @งหมดนั @นแล้ว หรือ (ค) เมื!อหนี @ตามหุ้นกู้
ระงบัสิ @นไปไมว่า่โดยสาเหตใุดจนหมดสิ @นตามจํานวนหุ้นกู้ ที!ออกในครั @งนี @ 

2.  ให้สญัญาแต่งตั @งผุ้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ สิ @นสดุลงเมื!อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ!งดังต่อไปนี @ และให้การสิ @นสุดของสญัญาแต่งตั @งผุ้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ มีผล
ต่อเมื!อได้มีการแต่งตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ราย
เดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารหรือหลกัฐานที!เกี!ยวข้องทั @งหมด
ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที!ได้แตง่ตั @งใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบั
แตว่นัที!มีการแตง่ตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม ่

(ก) เมื!อผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ขาดคุณสมบตัิของการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และไม่
สามารถดําเนินการแก้ไขการขาดคุณสมบตัิของตนให้ถูกต้องภายใน 
60 (หกสบิ) วนั นบัแตว่นัที!ขาดคณุสมบตัินั @น 

(ข) เมื!อที!ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี!ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เนื!องจากเห็น
ว่าผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ปฏิบัติหน้าที!ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที! 
ทั @งนี @ ตามรายละเอียดที!กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

(ค) เมื!อผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ปฏิบัติหน้าที!ฝ่าฝืนข้อกําหนดหรือเงื!อนไขของ
สัญญาแต่งตั @งผุ้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสาร
เกี!ยวกับหุ้ นกู้ อื!นๆ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมถึงที!มีการแก้ไขเพิ!มเติม) ประกาศที! ทจ. 17/2561 
และประกาศที! ทจ. 37/2552 รวมทั @งกฎหมายที!เกี!ยวข้อง และการฝ่า
ฝืนนั @นยงัคงไมไ่ด้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) 
วนั นบัจากวนัที!ผู้ออกหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ทําการ
แก้ไข 

(ง) เมื!อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้บอกเลกิการทําหน้าที! ในกรณีที!ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบตัิผิด
สญัญาแตง่ตั @งผุ้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ!ง ซึ!งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้
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แจ้งเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 
30 (สามสิบ) วนัแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ดําเนินการแก้ไข หรือผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้มีหนงัสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยมีเหตุผลอนั
สมควรและการลาออกนั @นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากผู้ออกหุ้นกู้  ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 30 (สามสบิ) วนัแล้ว 

(จ) เมื!อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี @สนิล้นพ้นตวั หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือ
ถกูเจ้าพนกังานยึด หรืออายดัทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูก
ร้องขอให้มีการฟื@นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ กระทําการ
ใดๆ อนัจะเป็นเหตใุห้ถกูฟ้องล้มละลาย ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือยื!นคําร้อง
ขอให้มีการฟื@นฟกิูจการ 

3. ในกรณีที!ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
จะต้องทําเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หก
สิบ) วัน พร้อมทั @งแจ้งรายชื!อของบุคคลที!มีคุณสมบัติเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื!อให้
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ดําเนินการแต่งตั @งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ คนใหม่  หากผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่
สามารถแต่งตั @งผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบตัิหน้าที!ตามสญัญาแต่งตั @งผุ้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก่
ผู้ออกหุ้นกู้ตอ่ไปอีก 30 (สามสบิ) วนั หากผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถแตง่ตั @งผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้ คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที!ตามสญัญาแต่งตั @งผุ้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ออกหุ้นกู้ ต่อไปอีก 
จนกวา่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมจ่ะได้รับการแต่งตั @ง โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยงัคง
ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที!เสมือนเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และจะต้องรีบ
ดําเนินการสง่มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลกัฐานที!เกี!ยวข้องทั @งหมด
ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมโ่ดยไมช่กัช้า 

4. นอกเหนือไปจากกรณีดงักลา่วตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ของแต่งตั @งผุ้
แทนผู้ ถือหุ้นกู้แล้ว การแต่งตั @งและเปลี!ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามที!
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

5. หากในที!สดุแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้ นี @ ให้ถือว่าสญัญาแต่งตั @งผุ้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
สิ @นสดุ 

6. ในกรณีที!สญัญาสิ @นสดุโดยเป็นเหตุมาจากการที!ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ปฏิบัติ
ตามสญัญาแตง่ตั @งผุ้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และ/หรือ ข้อกําหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
ตกลงชําระคา่ตอบแทนที!ผู้ออกหุ้นกู้ ได้จ่ายให้ตามข้อ 3.1 ของสญัญาแต่งตั @ง
ผุ้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ตามส่วนสําหรับระยะเวลาที!ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ ไมต้่องปฏิบตัิหน้าที!ตามสญัญา 
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การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญา สญัญาแต่งตั @งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดําเนินการอื!นใด 
ไมว่า่ด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรของคูส่ญัญา ที!ได้ทําขึ @นก่อนการลง
นามในสญัญาแตง่ตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยให้ถือสญัญาแต่งตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ เป็นข้อตกลงทั @งหมดที!คู่สญัญาได้ตกลงผูกพันกัน การแก้ไขหรือเพิ!มเติม
สญัญาแตง่ตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที!ประชุมผู้
ถือหุ้นกู้ ตามที!ระบุในข้อกําหนดสิทธิ ทั @งนี @ ในหนงัสือนดัประชุมต้องระบุถึง
สาเหตุแห่งการแก้ไขสญัญาแต่งตั @งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผลกระทบที!เกิดกบัผู้
ถือหุ้นกู้อยา่งชดัเจน เพื!อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นกู้  เว้นแต ่
กรณีการแก้ไข เพิ!มเติม ในประเด็นซึ!งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่ทําให้
สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นกู้ ด้อยลง หรือ ในประเด็นที! เป็นการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที!เห็นโดยชดัแจ้ง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถทําความ
ตกลงเห็นชอบร่วมกนัได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้     

 
2. ข้อจาํกัดการโอนหุ้นกู้ 

 

 การเสนอขายหุ้ นกู้ ในครั @งนี @ เป็นการเสนอขายต่อผู้ ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที! ทจ. 17/2561 เรื!อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี @ที!ออกใหม่ ลง
วนัที! 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที!ได้มีการแก้ไขเพิ!มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ ไว้ต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. โดยให้จํากัดการโอนหุ้นกู้ เฉพาะภายในกลุ่มผู้ ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคํานิยามที!ระบุไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที! กจ. 5/2552 เรื!อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี!ยวกบัการออกและเสนอขายตราสาร
หนี @ทกุประเภท ฉบบัลงวนัที! 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที!มีการแก้ไขเพิ!มเติมหรือใช้แทนที!) และตามประเภทและลกัษณะที!
นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที! กจ. 4/2560 เรื!อง การกําหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้
ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที! 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที!มีการแก้ไขเพิ!มเติมหรือใช้แทนที!) 
ดงันั @น ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิที!จะไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไมว่่าทอดใดๆ ให้แก่บคุคลอื!น
ในลกัษณะที!ขดัหรือแย้งกบัข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ดงักลา่ว ไม่ว่าจะเป็นการโอนหุ้นกู้ ในทอดใดๆ เว้นแต่เป็นการโอนโดยทาง
มรดก          
 

3. วิธีการจอง การจัดสรร และการจัดจาํหน่าย 

  ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี!ยนแปลงรายละเอียดเกี!ยวกบัการจองซื @อ
หุ้นกู้  และวิธีชําระเงินคา่จองซื @อหุ้นกู้ ที!ระบไุว้ในหนงัสอืชี @ชวนตามความเหมาะสมในกรณีที!เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดั
ในการดําเนินการ ทั @งนี @ เพื!อให้การเสนอขายหุ้นกู้ ในครั @งนี @ประสบความสาํเร็จ 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้  
  ผู้ออกหุ้นกู้จะเสนอขายหุ้นกู้ ในครั @งนี @ผา่นผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ตามที!ระบไุว้ในข้อ 3.2 ซึ!งเป็นการเสนอขาย
เป็นกรณีจํากดัให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที! ทจ. 17/2561 
เรื!อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี @ที!ออกใหม ่ ฉบบัลงวนัที! 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที!มีการ
แก้ไขเพิ!มเติม) และ เป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามที!ได้กําหนดประเภทของผู้ลงทนุ
สถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที! กจ. 4/2560 เรื!องการ
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กําหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที! 8 กมุภาพนัธ์  2560 (รวมถึงที!มีการ
แก้ไขเพิ!มเติม) ซึ!งประกอบด้วย   
 

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายถึง 
(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

  (2) ธนาคารพาณิชย์ 
  (3) ธนาคารที!มีกฎหมายเฉพาะจดัตั @งขึ @น 
  (4) บริษัทเงินทนุ 
  (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
  (6) บริษัทหลกัทรัพย์ 
  (7) บริษัทประกนัวินาศภยั 
  (8) บริษัทประกนัชีวิต 
  (9) กองทนุรวม 

(10)กองทุนส่วนบุคคลซึ!งบริษัทหลกัทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้
ลงทนุตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  

  (11)กองทนุสาํรองเลี @ยงชีพ 
  (12) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  (13) กองทนุประกนัสงัคม 
  (14) กองทนุการออมแหง่ชาติ 
  (15) กองทนุเพื!อการฟื@นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
  (16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื @อขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื @อขายลว่งหน้า 

(17) -ยกเลกิ- (ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที! กจ. 4/2562 เรื!องการกําหนด
บทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ (ฉบบัที! 2) ลงวนัที! 4 เมษายน 2562)   

  (18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
  (19) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
  (20) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  (21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(22) นิติบคุคลซึ!งมีบคุคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียง
ทั @งหมด 

 (23) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ!งมีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผู้จดัการกองทนุ หรือผู้จดัการลงทนุในสญัญาซื @อขายลว่งหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า

ด้วยหลกัเกณฑ์เกี!ยวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 
 (25) ผู้ลงทนุอื!นใดตามที!สาํนกังานประกาศกําหนด 

และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง   

 (1) นิติบคุคลที!มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ!งดงันี @ 
        (ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที!ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั @งแตห่นึ!งร้อยล้านบาทขึ @นไป 
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(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื @อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสดุที!ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้วตั @งแต่ยี!สิบล้านบาทขึ @นไป หรือในกรณีที!นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สิน
ดงักลา่วตั @งแต่สี!สิบล้านบาทขึ @นไป ทั @งนี @ ในพิจารณาตามงบการเงินปีล่าสดุที!ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
แล้ว  

 (2) บคุคลธรรมดาซึ!งนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ!งดงันี @ 
(ก) มีสนิทรัพย์สทุธิตั @งแตห้่าสบิล้านบาทขึ @นไป ทั @งนี @ สนิทรัพย์ดงักลา่วไมน่บัรวมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ซึ!ง

ใช้เป็นที!พกัอาศยัประจําของบคุคลนั @น 
  (ข) มีรายได้ตอ่ปีตั @งแตส่ี!ล้านบาทขึ @นไป 

(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื @อขายลว่งหน้าตั @งแต่สิบล้านบาทขึ @นไป หรือในกรณีที!
นบัรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทนุในทรัพย์สนิดงักลา่วตั @งแตย่ี!สบิล้านบาทขึ @นไป 

3.2 ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้  

1. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 
เลขที! 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั @น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์: 0-2287-6644 โทรสาร: 0-2285-0978 

2. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั  
เลขที! 175 ชั @น 3,9 และ 11 อาคารสาธรซิตี @ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2680-1761, 0-2680-4037   โทรสาร  0-2680-1014 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี! กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
   เลขที! 132  อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชั @น 3 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชั @น 20  
   ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศพัท์ 0-2205-7000 โทรสาร  0-2627-3787  

 

 3.3 เงื�อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้  

 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามที!ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดําเนินการ
เกี!ยวกบัการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  ซึ!งจะเสนอขายเป็นกรณีจํากดัให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามจํานวน
และราคาที!ปรากฏในข้อ 1 ของสว่นที! 4 ทั @งนี @ให้เป็นไปตามเงื!อนไขที!ระบไุว้ในสญัญาแต่งตั @งผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  
โดยผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ตามเงื!อนไขที!ระบไุว้ใน
สญัญาแตง่ตั @งผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้    

 

3.4 ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  

ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเสนอขายหุ้นกู้  (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ!ม) 
รายการค่าใช้จ่าย บาท 

คา่ธรรมเนียมในการขออนญุาตเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ผู้ลงทนุรายใหญ่ 10,000 

คา่ธรรมเนียมในการยื!นแบบแสดงรายการข้อมลู 50,000 

คา่ธรรมเนียมการนําหุ้นกู้ขึ @นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี @ไทย ประมาณ 245,000 
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รายการค่าใช้จ่าย บาท 

คา่ใช้จ่ายอื!นๆ* โดยประมาณ 2,600,000 

รวมประมาณ 2,905,000 
 

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื!นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแต่งตั @งนายทะเบียนหุ้ นกู้  ค่าธรรมเนียมการแต่งตั @งผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ค่าโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ คา่จดัพิมพ์หนงัสือชี @ชวน คา่ที!ปรึกษาทางกฎหมาย และคา่เอกสารตา่งๆ เป็นต้น 
 

รายการ บาท 

จํานวนเงินที!บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้สงูสดุ 1,500,000,000  

หกั ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  2,905,000 

จํานวนเงินที!บริษัทจะได้รับหลงัหกัคา่ใช้จ่าย 1,497,095,000 

 
3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี *ชวนและใบจองซื *อหุ้นกู้  

 ผู้ ที!ประสงค์จะจองซื @อหุ้ นกู้  สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี @ชวนและใบจองซื @อหุ้นกู้ ได้ที!สํานกังานใหญ่ของ
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  ตามที!ได้ระบไุว้ในข้อ 3.2 ในระหวา่งวนัที!วนัที!  22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหวา่งวนัและ
เวลาทําการของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้   

 ทั @งนี @ ผู้ลงทนุสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสอืชี @ชวนซึ!งมีข้อมลูไมแ่ตกต่างจากหนงัสือชี @ชวนที!ยื!นต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. เพื!อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ ครั @งนี @ได้ก่อนทําการจองซื @อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสํานกังาน 
ก.ล.ต. ที! www.sec.or.th 

3.6 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้  

 ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นกู้ ที!เสนอขายครั @งนี @ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ โดย
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้จะจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ตามดลุยพินิจของผู้จดัการการ
จัดจําหน่ายหุ้นกู้  และผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที!จะปฏิเสธการจองซื @อรายใดๆ ไม่ว่าทั @งหมดหรือบางส่วนได้
ตามแตเ่ห็นสมควรเพื!อให้การจองหุ้นกู้ ในครั @งนี @ประสบความสาํเร็จในการขายสงูสดุ  
ทั @งนี @ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิที!จะไมรั่บจองซื @อหุ้นกู้จากผู้ เยาว์ 

(ก)      การจดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 
 ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้จะจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนั ตามดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  
และผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที!จะปฏิเสธการจองซื @อของผู้ลงทนุสถาบนัรายใดๆ ไม่ว่าทั @งหมดหรือบางส่วนได้
ตามแตจ่ะเห็นสมควร 
(ข)      การจดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
 ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้จะจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยการแบง่จํานวนหุ้นกู้ทั @งหมดให้กบัหนว่ยงาน
ขายของตนที!มีบริการรับจองซื @อ เพื!อรองรับการจองซื @อของผู้ประสงค์จะจองซื @อ ทั @งนี @ ตามจํานวนหุ้นกู้ ที!เหมาะสมสาํหรับแต่
ละหนว่ยงานขายและแตล่ะสาขา โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเว้นการแบ่งจํานวนหุ้นกู้ ให้แก่หน่วยงานหรือ
สาขาบางแหง่ได้ตามที!เห็นสมควร ในการนี @ หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ดงักลา่ว
จะจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุรายใหญ่ที!เป็นลกูค้าของตนหรือผู้ ที!มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัตนก่อนผู้ลงทนุรายใหญ่อื!นๆ 
ตามดลุยพินิจของหนว่ยงานขายหรือสาขาแตล่ะแหง่ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  ทั @งนี @ ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้
มีสิทธิที!จะปฏิเสธการจองซื @อรายใดๆ ไม่ว่าทั @งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร และหากมีหุ้นกู้ เหลือจากการ
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จดัสรรดงักล่าว หน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดงักล่าวจึงจะจัดสรรหุ้นกู้ ที!เหลือให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่อื!นๆ โดยใช้
หลกัการจดัสรรให้ผู้จองซื @อที!เข้ามาจองซื @อก่อนมีสทิธิได้รับการจดัสรรก่อน โดยข้อมลูการจองซื @อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลําดบั
ก่อนหรือหลงันั @น ให้ดลูําดบัก่อนหลงัจากผู้จองซื @อที!เข้ามาจองซื @อในแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้ แต่ละราย ในการจองซื @อหุ้ นกู้  ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ จะตรวจสอบว่าผู้ ลงทุนรายใหญ่มีการทํา 
Suitability Test แล้วหรือยงั หากยงัจะจดัให้ผู้ลงทนุทํา Suitability Test เพื!อประเมินความเสี!ยงของหุ้นกู้ ที!เหมาะสมกบัผู้
ลงทนุ โดยผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้สงวนสทิธิที!จะปฏิเสธการจองซื @อในกรณีที!ผู้ลงทนุไม่ยินยอมในการทํา Suitability 
Test หรือในกรณีที!หุ้นกู้มีระดบัความเสี!ยงสงูกวา่ระดบัความเสี!ยงที!ผู้ลงทนุรับได้ตาม Suitability Test    

ในกรณีที!หุ้นกู้มีระดบัความเสี!ยงสงูกว่าระดบัความเสี!ยงที!ผู้ลงทนุรับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทนุยงัประสงค์จะ
ลงทนุในหุ้นกู้อยู ่ผู้ลงทนุจะต้องลงลายมือชื!อในใบจองซื @อเพื!อยืนยนัในฐานะผู้จองซื @อว่าตนยินยอมรับความเสี!ยงของหุ้นกู้
ที!จองซื @อซึ!งสงูกว่าระดบัความเสี!ยงที!ผู้ลงทนุรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test  ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้สงวน
สิทธิที!จะปฏิเสธการจองซื @อในกรณีที!ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่ยินยอมลงลายมือชื!อดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัด
จําหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิในการใช้ดลุยพินิจในการทําให้การจองซื @อหุ้นกู้ประสบความสาํเร็จในการขายสงูสดุ โดยในกรณี
ที!หน่วยงานขายใด หรือสาขาใดมีแนวโน้มที!จะมีผู้ จองซื @อเข้ามาไม่ครบเต็มจํานวนตามที!รับมาจําหน่าย ผู้จดัการการจัด
จําหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิที!จะโอนหุ้นกู้ ในสว่นของหนว่ยงานขายหรือสาขาดงักลา่วตามจํานวนที!เหลอืดงักลา่วนั @นกลบัมา
ยงัสาํนกังานใหญ่ เพื!อจดัแบง่ให้กบัหนว่ยงานขายอื!น หรือสาขาอื!นเพื!อนําไปจําหนา่ยให้กบัผู้ประสงค์จะจองซื @อตอ่ไป 

ทั @งนี @ ในกรณีที!มีการจองซื @อเกินจากการจดัสรรของแตล่ะหนว่ยงานขายหรือแตล่ะสาขา หนว่ยงานขายหรือสาขาดงักลา่วก็
จะสง่ข้อมลูของผู้จองซื @อในสว่นที!เกินจากการจดัสรรดงักลา่วไปยงัสาํนกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  โดยใน
กรณีดังกล่าว ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้ นกู้ จะจัดสรรหุ้ นกู้ ให้แก่ผู้ จองซื @อดังกล่าว (หากยังมีจํานวนหุ้ นกู้ เหลืออยู่) 
ตามลาํดบัก่อนหลงัตามข้อมลูที!สาํนกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ได้รับจากแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละ
สาขาเช่นเดียวกัน ทั @งนี @ ในกรณีที!ไม่สามารถเรียงลําดบัก่อนหลงัของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที!จะ
จดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซื @อทั @งหมดหรือบางสว่นได้ตามที!เห็นสมควร รวมทั @งมีสทิธิปฏิเสธการจดัสรรให้แก่ผู้จองซื @อใดๆ ไมว่า่
ทั @งหมดหรือบางสว่นได้ 

ในกรณีที!การจําหน่ายหุ้นกู้ ของแต่ละหน่วยงานขายหรือสาขามีเศษเหลือน้อยกว่าจํานวนจองซื @อหุ้นกู้ ขั @นตํ!าที!กําหนด 
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ จะรวบรวมเศษหุ้นกู้ สว่นที!เหลือดงักล่าวเพื!อจัดสรรให้แก่ผู้ จองซื @อรายหนึ!งหรือหลายราย
ตามที!เห็นสมควร และผู้จองซื @อหุ้นกู้อนัดบัสดุท้ายจะได้รับการจดัสรรเทา่กบัจํานวนหุ้นกู้ ที!เหลอืซึ!งอาจจะน้อยกวา่จํานวนที!
จองซื @อ หรือจํานวนที!จองซื @อขั @นตํ!าที!กําหนด โดยผู้จองซื @อจะได้รับการคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ ในส่วนที!ไม่ได้รับการจดัสรร
ตอ่ไป 

 

3.7   วันจองซื *อ วิธีการจองซื *อ และการชาํระเงนิค่าจองซื *อหุ้นกู้ 
 
(ก) วิธีการจองซื *อ 

 รายละเอียดสาํหรับการจองซื @อของผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ผู้ประสงค์จะจองซื @อจะต้องจองซื @อหุ้นกู้
ขั @นตํ!า 100 (หนึ!งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 บาท (หนึ!งแสนบาท) และทวีคณูครั @งละ 100 (หนึ!งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 
บาท (หนึ!งแสนบาท) 
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- การจองซื อโดยใช้ใบจอง  

ผู้ประสงค์จะจองซื @อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื @อในใบจองซื @อหุ้นกู้ ให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน  พร้อมลงลายมือชื!อ
และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื @อ ดงันี @  

1) ผู้ลงทนุที!เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทยหรือที!จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสาํเนาหนงัสอืแสดงความเป็นนิติ
บคุคลหรือสําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที!ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล  และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง  (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง  

2) ผู้ลงทุนที!เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที!จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสําเนาหนงัสือแสดง
ความเป็นนิติบคุคลหรือสาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตั @งบริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบั
ลา่สดุสดุ  (ที!ออกให้ไมเ่กิน 3 (สาม) เดือน)  พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั @น 
และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึ!งลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้อง  

 

3) ผู้ลงทนุที!เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

หรือในกรณีที!ไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัประชาชนหมดอาย ุให้แนบสําเนาบตัรที!ทางราชการ
ออกให้ พร้อมแนบสาํเนาทะเบียนบ้านที!มีเลขประจําตวัประชาชนพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง  

4) ผู้ลงทนุที!เป็นบคุคลธรรมดาซึ!งไมม่ีสญัชาติไทย ต้องแนบสาํเนาหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าว พร้อมลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

5) ในกรณีที!นิติบคุคลตาม (1) และ (2) หรือบคุคลธรรมดาตาม (3) และ (4) ได้มอบอํานาจให้บคุคลใดๆ เป็นผู้จองซื @อหุ้น
กู้  ต้องแนบต้นฉบบัของหนงัสือมอบอํานาจลงนาม โดยทั @งผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลหรือผู้ลงทนุที!เป็นบคุคล
ธรรมดานั @น (แล้วแตก่รณี) และโดยผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท 

6) ในกรณีที!มีการมอบอํานาจตาม (5) ให้แก่ผู้ รับมอบอํานาจที!เป็นบคุคลธรรมดาที!มีสญัชาติไทย ต้องแนบสําเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบอํานาจ 

7) ในกรณีที!มีการมอบอํานาจตาม (5) ให้แก่ผู้ รับมอบอํานาจที!เป็นบคุคลธรรมดาที!มีสญัชาติต่างด้าว ต้องแนบสําเนา
หนงัสอืเดินทางหรือใบตา่งด้าวของผู้ รับมอบอํานาจพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบอํานาจ 

8) ในกรณีที!ผู้จองซื @อหุ้นกู้ รายใดไมม่ีประวตัิการเป็นลกูค้าของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  ผู้จองซื @อหุ้นกู้ รายดงักลา่ว
จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลกูค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื!อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี!ยวกบัลกูค้า (Customer Due Diligence: CDD) 

9) หากผู้ลงทนุรายใหญ่รายใดไมม่ีประวตัิการทําแบบประเมินระดบัความเสี!ยงในการลงทนุที!เหมาะสม หรือ Suitability 
Test ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้จะดําเนินการให้ผู้ลงทนุรายใหญ่ทํา Suitability Test ก่อนเพื!อประเมินความเสี!ยง
ของหุ้นกู้ ที!เหมาะสมกบัผู้ลงทนุรายใหญ่ดงักลา่ว 

10) ในกรณีที!ผู้ลงทนุประสงค์ที!จะรับชําระดอกเบี @ยและเงินต้นของหุ้นกู้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ผู้ลงทนุต้อง
แนบภาพถ่ายด้านหน้าสมดุบญัชีเงินฝาก พร้อมกบัใบจองซื @อหุ้นกู้  โดยชื!อบญัชีธนาคารจะต้องเป็นชื!อเดียวกนักบัชื!อ
ผู้ลงทนุซึ!งเป็นผู้จองซื @อหุ้นกู้  และเป็นบญัชีที!เปิดในประเทศไทย 
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- การจองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป (เฉพาะการจองซื อผ่านบริษัทหลกัทรพัย์ เอเซีย พลสั จํากดั เท่านั น)   

 ผู้ประสงค์จะจองซื @อสามารถจองซื @อผ่านเจ้าหน้าที!ผู้แนะนําการลงทนุ (Investment Consultant: IC) ของผู้จดัการ
การจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากัด ซึ!งเปิดรับการจองซื @อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป โดย
ยืนยนัการจองซื @อผา่นโทรศพัท์บนัทกึเทป ทั @งนี @ ผู้จองซื @อจะต้องเป็นผู้ ที!มีบญัชีซื @อขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื!นๆ กบั
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ที!จะทําการจองซื @อ และได้ผ่านขั @นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื!อทราบข้อเท็จจริง
เกี!ยวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี!ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ก่อนการจองซื @อแล้ว โดยผู้จองซื @อ
ผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทปจะต้องยืนยนัทางวาจาวา่ได้ศกึษาข้อมลูเกี!ยวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ ในหนงัสือชี @ชวนของบริษัท
ฯ ทั @งนี @ ผู้จองซื @อไมต้่องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื @อ และผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้จะจดัให้มีหนงัสือชี @ชวนใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  โดยจะต้องปฏิบตัิดงันี @ 

• ผู้แนะนําการลงทุนของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ต้องแจ้งจํานวนหุ้นกู้ ที!ผู้ จองซื @อได้รับให้แก่ผู้ จองซื @อผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบจํุานวนหุ้นกู้  ราคาตอ่หนว่ย จํานวนเงินที!ต้องชําระ การฝากหุ้นกู้  วิธีการและวนัที!ต้องชําระ
ราคา และแจ้งให้ทราบวา่ผู้จองซื @อสามารถศกึษาข้อมลูเกี!ยวกบัการเสนอขายในหนงัสือชี @ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) 
ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  หรือจากหนงัสอืชี @ชวนผา่น www.sec.or.th 

• ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้ประสงค์จะจองซื @อผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทป ได้แก่ ชื!อ ที!อยู่ เลขประจําตวัประชาชนหรือเลขที!หนงัสือเดินทาง เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร (ถ้ามี) วนั
เดือนปีเกิด ธนาคารที!ใช้ชําระโดยวิธี เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที!เรียกว่า "Automatic Transfer System" หรือ "ATS") กบั
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  หรือชื!อผู้แนะนําการลงทนุ เป็นต้น 

• ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ต้องแจ้งข้อความเตือนให้ผู้จองซื @อทราบว่าการลงทุนในหุ้นกู้มี
ความเสี!ยง และก่อนตดัสนิใจจองซื @อหุ้นกู้  ผู้จองซื @อควรอา่นหนงัสอืชี @ชวนหรือสรุปข้อมลูสาํคญัของตราสาร (factsheet) 
อยา่งรอบคอบ 

• ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ต้องแจ้งผู้จองซื @อเรื!องการยินยอมให้แตง่ตั @งบคุคลที!ได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังานเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ถ้ามี) โดยให้ระบชืุ!อผู้ ที!จะได้รับแตง่ตั @ง 

• ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ต้องแจ้งผู้จองซื @อเรื!องการยินยอมผกูพนัตามข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิ
และหน้าที!ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  สาํหรับหุ้นกู้ ที!เสนอขายในครั @งนี @ทกุประการ หากผู้จองซื @อได้รับการจดัสรรหุ้นกู้   

• ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ต้องแจ้งผู้จองซื @อว่าสามารถตรวจดูข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที!ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ที!สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานแห่ง
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้  และสถานที!อื!น (ถ้ามี) 

• ผู้ประสงค์จะจองซื @อต้องยืนยนัทางวาจาวา่ได้รับทราบข้อมลูเกี!ยวกบัการเสนอขายหุ้นกู้และยินยอมผกูพนัในหนงัสือชี @
ชวน หรือข้อมลูสาํคญัของตราสาร (factsheet) ก่อนที!ผู้จองซื @อนั @นจะทําการจองซื @อ 

• ผู้จองซื @อต้องยืนยนัทางวาจาวา่ได้รับทราบข้อมลูเกี!ยวกบัการเสนอขายหุ้นกู้และยนิยอมผกูพนัในหนงัสอืชี @ชวนดงักลา่ว  

• ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  เมื!อรับคํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซื @อผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทป ต้องบนัทกึคําสั!งการจองซื @อผา่นระบบที!ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้จดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลู
การจองผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ชื!อผู้แนะนําการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซื @อผา่นระบบ  



   

                                                                              บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

สว่นที! 4 หน้าที! 26 
 

โดยผู้จองซื @อสามารถจองซื @อผ่านใบจองซื @อ หรือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ตั @งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทําการของ

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00น. หรือเวลาปิดทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 

ของ วนัที! 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

(ข)  วิธีการชาํระเงนิค่าจองซื *อ 

 ผู้ประสงค์จะจองซื @อต้องชําระคา่จองซื @อเต็มจํานวนที!จองซื @อโดยมีวิธีการชําระเงิน ดงันี @  

 1) การชําระโดยเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) 
 
 กรณีเป็นผู้ลงทุนสถาบัน  สามารถชําระเงินได้ตั @งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทําการของผู้ จัดการการจัด

จําหน่ายหุ้นกู้ ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทําการของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ตามข้อ 3.2 

ระหว่าง วนัที! 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้

ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัที! 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  กรณีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่  สามารถชําระเงินได้ตั @งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทําการของผู้จัดการการจัด

จําหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาปิดทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของ 

วนัที! 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยจะต้องโอนเข้าบญัชีดงัตอ่ไปนี @ 

 สาํหรับการจองซื @อผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั โอนเข้าบญัชีดงัตอ่ไปนี @ 
ชื!อบญัชี: “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด เพื�อจองซื *อหลักทรัพย์” 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี เลขที�บัญช ี

กรุงเทพ สาทร กระแสรายวนั 142-310060-9 

กสกิรไทย สลีม กระแสรายวนั 001-135955-8 

ไทยพาณิชย์ ถนนสาทร กระแสรายวนั 101-301989-0 

กรุงไทย สวนพล ู กระแสรายวนั 182-600365-7 

กรุงศรีอยธุยา สวนพล ู กระแสรายวนั 040-003734-4 

ยโูอบี สาทร 2 กระแสรายวนั 817-363084-0 

 
 สาํหรับการจองซื @อผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั โอนเข้าบญัชีดงัตอ่ไปนี @ 

ชื!อบญัชี: “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั เพื�อจองซื *อหลักทรัพย์” 
 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี เลขที�บัญช ี

กรุงเทพ ถนนวิทย ุ กระแสรายวนั 911-300310-8 
ไทยพาณิชย์ ถนนวิทย ุ กระแสรายวนั 049-314472-2 
กสกิรไทย ออลซีซั!นส์เพลส กระแสรายวนั 011-383250-9 
กรุงไทย สาํนกันานาเหนือ กระแสรายวนั 000-6-15442-5 
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               สาํหรับการจองซื @อผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี!กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โอนเข้าบญัชีดงัตอ่ไปนี @ 
 ชื!อบญัชี: “บริษัทหลักทรัพย์ คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เพื�อการจองซื *อหุ้นกู้” 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี เลขที�บัญช ี

ไทยพาณิชย์ ถนนวิทย ุ กระแสรายวนั ^��-]-��[^�-� 
กรุงเทพ สลีม กระแสรายวนั ���-]-Z���]-� 

กรุงศรีอยธุยา เพลนิจิต กระแสรายวนั ^^�-^-����^-[ 
 

2)  การชําระโดยการโอนเงินผ่านระบบหกับญัชีเงินฝากธนาคารอตัโนมติั (หรือที�เรียกว่า "Automatic Transfer 
System" หรือ "ATS") หรือ ตดัจากบญัชีเงินที�ฝากอยู่กบัผูจ้ดัการการจดัจําหน่ายหูน้กู้  
สามารถชําระเงินได้ตั @งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 
17.00 น. หรือ เวลาปิดทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของ วนัที! 22-24 กรกฎาคมพ.ศ. 2562 
ซึ!งจะกระทําได้เฉพาะผู้ จองซื @อที!ได้เปิดบัญชีเพื!อซื @อขายหลักทรัพย์กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้ นกู้  และได้
ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื!อชําระคา่ภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่ว
มีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซื @อ หรือ ตดัจากบญัชีเงินที!ฝากอยูก่บัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหู้นกู้  
 
3) การชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (หรือที�เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือ ดร๊าฟท์  
สามารถชําระได้ตั @งแต่เวลา 8.30 น. หรือ เวลาเปิดทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 
17.00 น. หรือ เวลาปิดทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ของวนัที! 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ
ตั @งแตเ่วลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทําการของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ตามข้อ 3.2 ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัที! 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที!ไม่เกินวนัที! 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนักับของสถานที!จองซื @อเท่านั @น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั!งจ่ายบญัชี
ดงันี @ 

 
สาํหรับการจองซื *อผ่านบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกัด สั�งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี * 
ชื!อบญัชี :  “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั เพื!อจองซื @อหลกัทรัพย์”  หรือ 

“Globlex Securities Company Limited for Securities Subscription” 
 

สาํหรับการจองซื *อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด สั�งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี * 
ชื!อบญัชี :  “บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั เพื!อจองซื @อหลกัทรัพย์”  หรือ 

“Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription” 
 

สาํหรับการจองซื *อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ คนัทรี�กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สั�งจ่ายบัญชี
ดังต่อไปนี * 
ชื!อบญัชี :  “บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี!กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เพื!อการจองซื @อหุ้นกู้ ” หรือ 

“Country Group Securities Public Company Limited for Debenture 
Subscription”  
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4) การชําระเงินกรณีจองซื อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป  
จะต้องชําระค่าจองซื @อโดยการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที!เรียกว่า “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือ ตดัจากบญัชีเงินที!ฝากอยูก่บัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ เทา่นั @น 

(ค)  การดาํเนินการจองซื @อจะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเงื!อนไขที!ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ กําหนดไว้ 
ในแตล่ะสถานที!รับจองซื @อหุ้นกู้  

(ง)    ผู้จองซื @อที!แสดงความจํานงในการจองซื @อ และได้ดําเนินการจองซื @อดงักลา่วข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื @อ
และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที!ระบใุนข้อ 3.9 (1) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิก
การจองซื @อ หรือปฏิเสธการจองซื @อของผู้จองซื @อ ที!ดําเนินการไมค่รบถ้วนดงัที!ได้กลา่วไว้ข้างต้น หรือกรณีที!ผู้จองซื @อ
ไมป่ฏิบตัิตามเงื!อนไขที!ระบไุว้ในข้อ 3.7 

 (จ)    ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซื @อหุ้นกู้ก่อนกําหนด หากจํานวนหุ้นกู้มีผู้จองซื @อเข้ามาครบ
ตามจํานวนที!กําหนดแล้ว 

(ฉ) ในการจองซื @อหุ้นกู้  ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทนุรายใหญ่มีประวตัิการทํา Suitability Test 
แล้วหรือไม่ หากผู้ลงทนุรายใหญ่รายใดไม่มีประวตัิการทํา Suitability Test ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ รายที!
เกี!ยวข้องจะจดัให้ผู้ลงทนุดงักลา่วทํา Suitability Test เพื!อประเมินความเสี!ยงของหุ้นกู้ ที!เหมาะสมกบัผู้ลงทนุ โดย
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิที!จะปฏิเสธการจองซื @อในกรณีที!ผู้ลงทนุดงักลา่วไม่ยินยอมทํา Suitability 
Test หรือในกรณีที!หุ้นกู้มีระดบัความเสี!ยงสงูกวา่ระดบัความเสี!ยงที!ผู้ลงทนุดงักลา่วรับได้ตาม Suitability Test 

(ช) ในกรณีที!หุ้นกู้มีระดบัความเสี!ยงสงูกวา่ระดบัความเสี!ยงที!ผู้ลงทนุรายใหญ่รับได้ตาม Suitability Test และผู้ลงทนุ

รายใหญ่ดงักลา่วยงัประสงค์จะลงทนุในหุ้นกู้อยู ่ผู้ลงทนุรายดงักลา่วจะต้องลงลายมือชื!อในใบจองซื @อเพื!อยืนยนัใน

ฐานะผู้จองซื @อวา่ตนยินยอมรับความเสี!ยงของหุ้นกู้ ที!จองซื @อซึ!งสงูกว่าระดบัความเสี!ยงที!ผู้ลงทนุรายดงักลา่วรับได้

ตามผลประเมิน Suitability Test ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ�ที!จะปฏิเสธการจองซื @อในกรณีที!ผู้ลงทนุ

รายใหญ่ไมย่ินยอมลงลายมือชื!อ 

ทั @งนี @ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้อาจเปลี!ยนแปลงวิธีการจองซื @อ และการชําระเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้  เพื!อให้การจองหุ้นกู้ ใน
ครั @งนี @ประสบความสาํเร็จในการขายสงูสดุ 

 
3.8 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ถอืเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ 

 การเสนอขายหุ้นกู้ครั @งนี @เป็นการเสนอขายทั @งจํานวนให้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยในกรณี
ของผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายจะจัดสรรหุ้นกู้ ที!จะเสนอขายในครั @งนี @ ให้เฉพาะผู้จองซื @อซึ!งได้รับรองว่าตน
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมลูที!จําเป็นตอ่การตดัสนิใจลงทนุในหุ้นกู้ ที!จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง ทั @งนี @ ก่อนการรับจอง
ซื @อหุ้นกู้ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ จะดําเนินการให้ผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ละรายทําแบบประเมินระดบัความเสี!ยงในการ
ลงทนุที!เหมาะสมหรือ Suitability Test ก่อนเพื!อประเมินความเสี!ยงของหุ้นกู้ ที!เหมาะสมกบัผู้ลงทนุ หากผู้ลงทนุรายใหญ่ราย
ใดไม่ยินยอมทํา Suitability Test ดังกล่าว ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธการจองซื @อของผู้ ลงทุนรายใหญ่
ดงักลา่วได้ 

 ทั @งนี @ การจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ ผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที!จะจัดสรรให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ  
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ผู้ลงทนุรายใหญ่รายใดในจํานวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรให้แก่บคุคลใดก็ได้ ไมว่า่ทั @งหมดหรือบางสว่น 
ทั @งนี @ ตามแตที่!ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้จะเห็นควรเพื!อให้การจองซื @อหุ้นกู้ครั @งนี @ประสบความสาํเร็จในการขายสงูสดุ 

3.9 วิธีการจัดสรรหุ้นกู้กรณีที�มีผู้จองซื *อเกินกว่าจาํนวนหุ้นกู้ที�เสนอขาย 

 ในกรณีที!มีผู้ จองซื @อหุ้ นกู้ เกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที!เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซื @อรายใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จดัสรรให้แก่บคุคลใดก็ได้ ไมว่า่ทั @งหมดหรือบางสว่น ทั @งนี @ ตามแต่ที!ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้จะเห็นควรเพื!อให้การจอง
ซื @อหุ้นกู้ครั @งนี @ประสบความสาํเร็จในการขายสงูสดุ 

3.10 การยกเลิกการจองซื *อหุ้นกู้  

 (1) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื @อของผู้จองซื @อที!ดําเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.7 และ/
หรือ ในกรณีที!มิได้รับการชําระเงินครบถ้วนจากผู้จองซื @อ ณ เวลาที!ทําการจองซื @อหุ้นกู้  ไม่ว่าเป็นกรณีชําระเงินโดยเงินโอน 
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) หรือในกรณีที!ผู้ จองซื @อชําระเงินค่าจองซื @อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค        
หรือดร๊าฟท์ แต่ผู้ จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกนักบัสถานที!จองซื @อนั @นๆ 
ทั @งนี @ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้อาจรับจองซื @อหุ้นกู้ เกินกวา่จํานวนหุ้นกู้ ที!เสนอขายเพื!อสาํรองไว้ในกรณีที!ไม่สามารถเรียก
เก็บเงินจากผู้จองซื @อหุ้นกู้ ในลําดบัที!จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้  หรือในกรณีที!ผู้จองซื @อหุ้นกู้ ที!อยู่ในลําดบัที!จะได้รับการจดัสรร
หุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซื @อ และการชําระเงินคา่จองซื @อตามที!ระบไุว้ในข้อ 3.7 ซึ!งผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้จะตดั
สทิธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื @อหุ้นกู้ รายนั @นๆ และจะจดัสรรหุ้นกู้ ในสว่นที!ตดัออกให้แก่ผู้จองซื @อหุ้นกู้ รายถดัไป
จนกวา่จะครบตามจํานวนหุ้นกู้ ที!เสนอขาย 

 (2) ผู้จองซื @อหุ้นกู้มีสิทธิที!จะยกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้ภายในวนัทําการถดัไปนบัจากวนัที!ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จดัการ
การจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ทราบว่า มีเหตทีุ!ทําให้ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้  หรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ ที!
เสนอขายให้แก่ผู้จองซื @อหุ้นกู้ ได้ โดยผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซื @อหุ้นกู้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว ภายในวนั
ทําการเดียวกนักบัวนัที!ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ทั @งนี @ หากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึ @นในวนัจองซื @อหุ้นกู้ วนัสดุท้าย ให้ผู้จองซื @อ
หุ้นกู้ ที!ประสงค์จะยกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้ ต้องดําเนินการยกเลิกการจองซื @อหุ้นกู้ภายในวนัดงักลา่ว (“กําหนดเวลายกเลิก

การจองซื *อหุ้นกู้”) นอกจากนี @ผู้จองซื @อหุ้นกู้มีสทิธิได้รับคืนเงินคา่จองซื @อหุ้นกู้จากการยกเลกิการจองซื @อหุ้นกู้ดงักลา่วข้างต้น 
ตามที!กําหนดไว้ในข้อ 3.12 

3.11 วิธีคืนเงนิค่าจองซื *อหุ้นกู้  ในกรณีที� ผู้จองซื *อไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบจํานวนที�จองซื *อ
หุ้นกู้  

 ในกรณีที!ผู้ จองซื @อหุ้นกู้ ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจํานวนที!จองซื @อ ผู้ ออกหุ้นกู้ จะ
ดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้สง่คืนเงินคา่จองซื @อหุ้นกู้ ในสว่นที!ไม่ได้รับจดัสรรหรือในสว่นที!ไม่ได้รับการจดัสรร
เต็มตามจํานวนที!จองซื @อ โดยไมม่ีดอกเบี @ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื @อหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะดําเนินการให้
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  (กรณีผู้จองซื @อหุ้นกู้มีบญัชีซื @อขายหลกัทรัพย์/สญัญาซื @อขายลว่งหน้าอยู่กบัผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้ นั @น) คืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้  โดยหกับญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ที!รับจองซื @อโดย
อตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื @อหุ้นกู้  หรือโดยโอนเงินเข้าบญัชีซื @อ
ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีที!ผู้จองซื @อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการ นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  และ (กรณี
ผู้จองซื @อหุ้นกู้ ไม่มีบญัชีซื @อขายหลกัทรัพย์/สญัญาซื @อขายลว่งหน้าอยู่กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้นั @น) ผู้จดัการการจดั
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จําหนา่ยหุ้นกู้จะคืนเงินคา่จองซื @อหุ้นกู้  โดยโอนเงินให้ผู้จองซื @อหุ้นกู้ผ่านบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื @อหุ้นกู้ตามที!ผู้จอง
ซื @อหุ้นกู้ ระบไุว้ในใบจองซื @อหุ้นกู้  ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  หรือจดัทําเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั!งจ่ายให้แก่ผู้จองซื @อหุ้นกู้ตามชื!อที!ระบใุนใบจองซื @อภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการ
เสนอขายหุ้นกู้   โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที!อยูข่องผู้จองซื @อหุ้นกู้ ที!ระบไุว้ในใบจองซื @อหุ้นกู้  ทั @งนี @ การคืนเงินค่าจอง
ซื @อหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซื @อหุ้นกู้ ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวธีิการที สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยกําหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.   

 ทั @งนี @ ในกรณีที!ผู้ จดัการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ จองซื @อได้ภายในระยะเวลา 
ดงักลา่วข้างต้น  ผู้จองซื @อหุ้นกู้ดงักลา่วจะมีสทิธิได้รับดอกเบี @ยจากผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุด
ห้า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ ที!ต้องคืนให้แก่ผู้ จองซื @อหุ้ นกู้ นั @น นบัจากวันที!พ้นกําหนดระยะเวลา
ดงักลา่ว จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที!ได้มีการชําระคืนเงิน  ทั @งนี @ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการดําเนินการคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้
ตามที!กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซื @อได้รับคืนเงินค่าจองซื @อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้ จองซื @อหุ้นกู้ จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี @ย และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ ทั @งสิ @น 

3.12 วิธีคืนเงนิค่าจองซื *อหุ้นกู้  ในกรณีที� ผู้ออกหุ้นกู้ระงบัหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้
ที�เสนอขายได้ 

 ในกรณีที!ผู้ จองซื @อหุ้นกู้ ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจํานวนที!จองซื @อ ผู้ ออกหุ้นกู้ จะ
ดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้สง่คืนเงินคา่จองซื @อหุ้นกู้ ในสว่นที!ไม่ได้รับจดัสรรหรือในสว่นที!ไม่ได้รับการจดัสรร
เต็มตามจํานวนที!จองซื @อ โดยไมม่ีดอกเบี @ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื @อหุ้นกู้แต่ละราย โดยจะดําเนินการให้
ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  (กรณีผู้จองซื @อหุ้นกู้มีบญัชีซื @อขายหลกัทรัพย์/สญัญาซื @อขายลว่งหน้าอยู่กบัผู้จัดการการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้ นั @น) คืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้  โดยหกับญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ที!รับจองซื @อโดย
อตัโนมตัิ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื @อหุ้นกู้  หรือโดยโอนเงินเข้าบญัชีซื @อ
ขายหลกัทรัพย์ตามประเภทบญัชีที!ผู้จองซื @อหุ้นกู้แจ้งไว้ ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการ นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  และ (กรณี
ผู้จองซื @อหุ้นกู้ ไม่มีบญัชีซื @อขายหลกัทรัพย์/สญัญาซื @อขายลว่งหน้าอยู่กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้นั @น) ผู้จดัการการจดั
จําหนา่ยหุ้นกู้จะคืนเงินคา่จองซื @อหุ้นกู้  โดยโอนเงินให้ผู้จองซื @อหุ้นกู้ผ่านบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื @อหุ้นกู้ตามที!ผู้จอง
ซื @อหุ้นกู้ ระบไุว้ในใบจองซื @อหุ้นกู้  ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  หรือจดัทําเป็นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั!งจ่ายให้แก่ผู้จองซื @อหุ้นกู้ตามชื!อที!ระบใุนใบจองซื @อภายใน 10 (สิบ) วนัทําการนบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการ
เสนอขายหุ้นกู้   โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที!อยูข่องผู้จองซื @อหุ้นกู้ ที!ระบไุว้ในใบจองซื @อหุ้นกู้  ทั @งนี @ การคืนเงินค่าจอง
ซื @อหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซื @อหุ้นกู้ ข้างต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวธีิการที สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทยกําหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.   

 ทั @งนี @ ในกรณีที!ผู้ จดัการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ จองซื @อได้ภายในระยะเวลา 
ดงักลา่วข้างต้น  ผู้จองซื @อหุ้นกู้ดงักลา่วจะมีสทิธิได้รับดอกเบี @ยจากผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุด
ห้า) ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ ที!ต้องคืนให้แก่ผู้ จองซื @อหุ้ นกู้ นั @น นบัจากวันที!พ้นกําหนดระยะเวลา
ดงักลา่ว จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที!ได้มีการชําระคืนเงิน  ทั @งนี @ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการดําเนินการคืนเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้
ตามที!กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซื @อได้รับคืนเงินค่าจองซื @อแล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้ จองซื @อหุ้นกู้ จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี @ย และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ ทั @งสิ @น 
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3.13 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้  

 นายทะเบียนหุ้นกู้จะจดัทําใบหุ้นกู้และสง่มอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามจํานวนที!ได้รับการจดัสรรภายใน 15 (สิบห้า) วนั
ทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยการจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื!อที!อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที!ปรากฏอยู่ในใบ
จองซื @อหุ้นกู้  หรือดําเนินการนําหุ้นกู้ ที!ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื!อผู้ฝาก” 
ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการ นบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  สาํหรับผู้จองซื @อที!ได้แจ้งความประสงค์ให้ดําเนินการดงักลา่วไว้
ในใบจองซื @อหุ้นกู้  

3.14 ภาระภาษีของหุ้นกู้  

 สรุปภาระภาษีที!เกี!ยวข้องกบัการลงทนุในหุ้นกู้ นี @เป็นเพียงข้อมลูทั!วไปสาํหรับผู้ลงทนุเทา่นั @น และมิใช่คําแนะนําทาง
ภาษีอากรแตอ่ยา่งใด ดงันั @น ผู้ลงทนุจึงควรปรึกษาที!ปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที!เกี!ยวข้องในการลงทนุใน
หุ้นกู้ของตน สรุปภาระภาษีอากรนี @จดัทําขึ @นโดยอิงกบักฎหมายภาษีอากรที!ใช้บงัคบัอยู ่ณ วนัที!มีการจดัทําเอกสารนี @ ซึ!งอาจ
มีการเปลี!ยนแปลงภายหลงัได้  อนึ!ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี @มิได้มีความมุ่งหมายที!จะให้เป็นข้อมลูครบถ้วนสมบรูณ์ถึง
ภาระภาษีอากรที!เกี!ยวข้องกบัหุ้นกู้แตอ่ยา่งใด ภาระภาษีอากรของผู้ลงทนุและอตัราภาษีอากรที!ต้องชําระจะขึ @นอยู่กบัปัจจยั
ตา่งๆ เช่น ผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดาหรือเป็นนิติบคุคล ผู้ลงทนุเป็นผู้มีถิ!นที!อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ ที!ถกูถือว่าประกอบ
กิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ ที!มีถิ!นที!อยู่ในประเทศที!มีความตกลงเพื!อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกบัประเทศไทย
หรือไม ่

(1) ภาษีเงนิได้ 

• กรณีที� ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

(ก) ดอกเบี @ย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้  ซึ!งผู้ลงทนุได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท จะถกูหกั
ภาษี ณ ที!จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  ผลประโยชน์ที!ได้จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที!ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที!ลงทนุ
จะถกูหกัภาษี ณ ที!จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า)  

อยา่งไรก็ตาม ผู้ลงทนุมีสทิธิที!จะเลอืกเสยีภาษีในอตัราดงักลา่วที!ถกูหกัภาษี ณ ที!จ่ายไว้ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดย
ไมต้่องนําดอกเบี @ย และผลตอบแทนสาํหรับเงินคา่จองซื @อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที!ได้รับจากการโอนหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) 
ไปรวมกบัเงินได้อื!นเพื!อคํานวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ซึ!งมีอตัราภาษีระหว่างร้อยละ 5 (ห้า) – 35 (สามสิบห้า) 
โดยหากผู้ลงทนุเลือกที!จะนําดอกเบี @ยและผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้ หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ดงักลา่วไปรวมกบัเงินได้อื!นเพื!อคํานวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดานั @น ผู้ลงทนุสามารถนําภาษีหกั ณ ที!จ่ายข้างต้นมา
เป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาได้ 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

ในกรณีที!ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ!งจดทะเบียนจัดตั @งขึ @นตามกฎหมายไทย หรือเป็นบริษัทห้าง
หุ้นสว่นนิติบคุคลที!จดทะเบียนจดัตั @งขึ @นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมลูนิธิ
หรือสมาคมที!ประกอบกิจการซึ!งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมลูนิธิหรือสมาคมที!กระทรวงการคลงัประกาศกําหนดให้เป็น
องค์การ หรือสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) (ข) แหง่ประมวลรัษฎากร ผู้ลงทนุจะมีภาระภาษีดงัตอ่ไปนี @ 
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(ก) ดอกเบี @ย 

 ดอกเบี @ยที!ผู้ลงทนุประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ได้รับ จะต้องถกูหกัภาษี ณ ที!จ่ายในอตัราร้อยละ 1 (หนึ!ง) และต้องนําดอกเบี @ยไปรวมคํานวณเป็น
รายได้เพื!อเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยสามารถนําภาษี ณ ที!จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

ดอกเบี @ยที!ผู้ลงทนุประเภทมลูนิธิ หรือสมาคมที!ไมใ่ช่องค์การหรือสถานสาธารณกศุลได้รับ จะต้องถกูหกัภาษี ณ ที!จ่าย
ในอตัราร้อยละ 10 (สบิ) 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

ผลประโยชน์ที!ได้จากการโอนหุ้นกู้ ที!ผู้ลงทนุได้รับ ไมต้่องถกูหกัภาษี ณ ที!จ่าย แต่ผู้ลงทนุจะต้องนําผลประโยชน์ที!ได้จากการ
โอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที!ตีราคาเป็นเงินได้เกินกวา่ที!ลงทนุไปรวมกบัรายได้อื!นของผู้ลงทนุเพื!อคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

• กรณีที� ผู้ลงทุนเป็นผู้ไม่มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

ในการพิจารณาวา่ บคุคลธรรมดาจะถือวา่มีถิ!นที!อยูใ่นประเทศไทยหรือไม่นั @น กฎหมายไทยจะไม่คํานึงถึงสญัชาติ
ของผู้ลงทนุ แต่จะใช้หลกัเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทนุนั @นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ!งหรือหลายคราว
รวมกนัตั @งแต ่180 (หนึ!งร้อยแปดสบิ) วนัในปีปฏิทินเดียวกนั ให้ถือวา่เป็นผู้มีถิ!นที!อยูใ่นประเทศไทย 

(ก) ดอกเบี @ย และผลตอบแทนสาํหรับเงินคา่จองซื @อหุ้นกู้  

เว้นแต่ข้อกําหนดและเงื!อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที!ทําขึ @นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที!ผู้ลงทุนมีถิ!นที!อยู่
กําหนดไว้เป็นอย่างอื!น ดอกเบี @ย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้  ซึ!งผู้ลงทนุได้รับจะถูกหกัภาษี ณ ที!
จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

เว้นแตข้่อกําหนดและเงื!อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที!ทําขึ @นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที!ผู้ลงทนุมีถิ!นที!อยู่จะ
กําหนดไว้เป็นอยา่งอื!น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที!ตีราคาเงินได้เกินกว่าที!ลงทนุ จะถกูหกัภาษี ณ 
ที!จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

กรณีที!ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลซึ!งจดทะเบียนจดัตั @งขึ @นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการ หรือถือวา่ประกอบการในประเทศไทย หรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับ
ดอกเบี @ย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื @อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ!งจ่ายจากหรือในประเทศ
ไทย ผู้ลงทนุจะมีภาระภาษีอากรดงันี @ 

(ก) ดอกเบี @ย  

เว้นแตข้่อกําหนดและเงื!อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที!ทําขึ @นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที!ผู้ลงทนุมีถิ!นที!อยู่จะ
กําหนดไว้เป็นอยา่งอื!น ดอกเบี @ยที!ผู้ลงทนุจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที!จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

(ข) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

เว้นแตข้่อกําหนดและเงื!อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที!ทําขึ @นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที!ผู้ลงทนุมีถิ!นที!อยู่จะ
กําหนดไว้เป็นอยา่งอื!น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที!ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที!ลงทนุจะต้องถกูหกั
ภาษี ณ ที!จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 
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(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ลงทนุซึ!งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ 0.011 (ศนูย์จุดศนูย์หนึ!งหนึ!ง) 
(ซึ!งได้รวมถึงภาษีบํารุงท้องถิ!นในอตัราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบี @ยรับและกําไรก่อน
หกัรายจ่ายใดๆจากการโอนขายหุ้นกู้  หากดอกเบี @ยหรือผลประโยชน์ที!ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ ถือเป็นรายรับจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติเยี!ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทนุ 

(3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุ้นกู้ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 
 
 



                                                                                       บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  

ข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที&ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที& 1 

 
(ร่าง) ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้ 

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) ครั.งที� 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 6787” 

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ครั /งที& 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 6787”  (“หุ้นกู้”) ออกโดย 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามมติที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 6777 ของผู้ออกหุ้นกู้
เมื&อวนัที& 30 เมษายน พ.ศ. 2555 และ มติที&ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 6778? เมื&อวนัที& 6@ เมษายน พ.ศ. 678? โดยมี 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้  และบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ผู้ ถือหุ้นกู้จะได้รับสทิธิตามที&ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิ
ทกุประการ และให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั /ง ได้ให้
ความเห็นชอบกบัการแตง่ตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และข้อกําหนดตา่งๆ ในสญัญาแตง่ตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย ทั /งนี / ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จดัให้มีการเก็บรักษาสาํเนาข้อกําหนดสทิธิ สาํเนาสญัญาแตง่ตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และสาํเนาสญัญาแตง่ตั /งนายทะเบียนหุ้นกู้
ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ ออกหุ้ นกู้  และสํานักงานใหญ่ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  เพื&อให้ผู้ ถือหุ้ นกู้ ขอตรวจสอบสําเนา
ข้อกําหนดสทิธิและสญัญาดงักลา่วได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ตามแตก่รณี) 

:. คาํจาํกดัความ 

คําและข้อความตา่ง ๆ ที&ใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี / 

“ข้อกาํหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที&ของผู้ ออกหุ้ นกู้ และ        
ผู้ ถือหุ้นกู้สาํหรับหุ้นกู้ฉบบันี / (รวมถึงที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) 

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)หรือผู้ ที&ได้รับ
แตง่ตั /งโดยชอบให้ทําหน้าที&เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน 

“ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั หรือผู้ ที&ได้รับแตง่ตั /งโดย
ชอบให้ทําหน้าที&เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทน 

“ผู้ถอืหุ้นกู้” หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แตล่ะจํานวนตามข้อ G.G 

“ผู้ออกหุ้นกู้” 

“วันออกหุ้นกู้” 

“วันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” 

หมายถึง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

หมายถึง วนัที&  25 กรกฎาคม พ.ศ. 6782 
หมายถึง วนัที& 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

“วันกาํหนดชาํระดอกเบี .ย” 

 

 

 

หมายถึง ทุกวันที& 25 มกราคม วันที& 25 เมษายน วันที& 25 
กรกฎาคม และวนัที& 25 ตลุาคม ของทกุปีตลอดอายหุุ้นกู้  ทั /งนี / วนั
กําหนดชําระดอกเบี /ยครั /งแรก คือ วนัที& 25 ตลุาคม พ.ศ. 6786 และ
วนักําหนดชําระดอกเบี /ยครั /งสดุท้ายคือวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ทั /งนี / หากวนักําหนดชําระดอกเบี /ยไม่ตรงกับวนัทําการ ให้เลื&อนวนั
ชําระดอกเบี /ยไปเป็นวนัทําการถดัไปโดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จําต้องจ่าย
ดอกเบี /ยหรือเงินเพิ&มใดๆ สําหรับการเลื&อนวนักําหนดชําระดอกเบี /ย
ดงักลา่ว ยกเว้นวนักําหนดชําระดอกเบี /ยงวดสดุท้ายโดยจะคํานวณ
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ข้อกําหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที&ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที& 2 

ดอกเบี /ยเพิ&มตามระยะเวลาที&เลื&อนออกไปเป็นรายวนัจนถึง (แต่ไม่
รวม) วนั ที&ชําระดอกเบี /ยงวดสดุท้ายดงักลา่ว 

  
“วันทาํการ” ห ม า ย ถึ ง  วัน ที& ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์ โด ย ทั& ว ไ ป เ ปิ ด ทํ า ก า ร ใ น

กรุงเทพมหานคร ซึ&งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื&นใดที&
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคาร
พาณิชย์ 
 

“สมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ&งบันทึก
รายละเอียดเกี&ยวกับหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  เช่น ชื&อและที&อยู่ของผู้ ถือ 
หุ้ นกู้  การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุ้ นกู้ ใหม่ไว้ตาม
หลักเกณฑ์ที&กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที&เกี&ยวข้อง 

“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สทิธิทั /งปวงในหุ้นกู้อนัรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเฉพาะ) สิทธิใน
การได้รับชําระเงินต้นและดอกเบี /ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  และลงคะแนนโดย
วิธีการสง่หนงัสอืลงมติ 

“สัญญาแต่งตั .งนายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง สญัญาแต่งตั /งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวนัที& ณ วนัออกหุ้นกู้  
(หรือวันที&ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ ออกหุ้นกู้ กับนาย
ทะเบียนหุ้นกู้  หรือสญัญาแต่งตั /งนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่เพื&อทํา
หน้าที&แทนนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม ่(ถ้ามี)  

“สัญญาแต่งตั .งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้” หมายถึง สัญญาแต่งตั /งผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ลงวันที& ณ วันออกหุ้ นกู้  
(หรือวนัที&ใกล้เคียงกบัวนัดงักลา่ว) ระหวา่งผู้ออกหุ้นกู้กบัผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  หรือสญัญาแต่งตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่เพื&อทําหน้าที&แทน
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิม (ถ้ามี) 

“สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ
บคุคลอื&นที&ดําเนินกิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ&งเข้ารับทํา
หน้าที&แทน 

“หุ้นกู้” หมายถึ ง  หุ้ นกู้ ช นิดระบุ ชื& อผู้ ถื อ  ประเภทไม่ ด้อยสิท ธิ  ไม่มี
หลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จํานวนไม่เกิน 1,500,000 (หนึ&ง
ล้านห้าแสน) หน่วย มลูค่าที&ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ&งพนั) บาท 
คิดเป็นมูลค่ารวมทั /งสิ /นไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ&งพันห้าร้อย
ล้าน) บาท ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 โดยใช้ชื&อหุ้นกู้วา่ “หุ้นกู้
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ข้อกําหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที&ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที& 3 

ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ครั /งที& ?/6786 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 6787”  

“เหตุผิดนัด” หมายถึง เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ&งตามที&กําหนดไว้ในข้อ 11.1 

"อัตราดอกเบี .ยผิดนัด"  หมายถึง อตัราดอกเบี /ยตามที&กําหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 
2 (สอง) ตอ่ปี ทั /งนี / หากดอกเบี /ยผิดนดัดงักลา่วมีอตัราสงูกว่าอตัรา
ดอกเบี /ยผิดนดัสงูสดุที&กฎหมายอนญุาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้
อตัราดอกเบี /ยผิดนดัเท่ากับอัตราดอกเบี /ยผิดนดัสูงสดุที&กฎหมาย
อนญุาตให้เรียกเก็บได้ 

6. ชนิดของหุ้นกู้  มูลค่าที�ตราไว้ อัตราดอกเบี .ย และอายุของหุ้นกู้   

6.? หุ้นกู้ นี /มีชื&อเรียกว่า "หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั /งที& 1/2562 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 6787 จัดเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื&อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และมีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตาม
รายละเอียดที&ระบภุายใต้ข้อกําหนดสิทธินี / โดยหุ้นกู้มีอตัราดอกเบี /ยคงที&ร้อยละ 6.00 (หกจุดศนูย์ศนูย์) ต่อปี มี
อาย ุ3 (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้   

6.6 ในวนัออกหุ้นกู้  หุ้นกู้มีจํานวนทั /งสิ /นไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มีมลูค่าที&ตราไว้หน่วยละ ?,@@@ (หนึ&งพนั) บาท คิด
เป็นมลูคา่รวมไมเ่กิน [•] ([•]) บาท   

@. ใบหุ้นกู้  สมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้  และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้  

G.? นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที&ตามสญัญาแต่งตั /งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที&จะต้องออกใบหุ้นกู้ ตามแบบที&กําหนดไว้ใน
เอกสารหมายเลข  2 แนบท้ายข้อกําหนดสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย โดยในสว่นของหุ้นกู้ ที&ฝากไว้กบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์นั /น นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงชื&อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
นั /น โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื&อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที&นายทะเบียนหุ้นกู้ กําหนด
ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

G.6 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที&ตามสญัญาแตง่ตั /งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที&จะต้องจดัทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
กู้ ไว้จนกวา่หุ้นกู้ทั /งหมดจะได้รับการไถ่ถอน สาํหรับหุ้นกู้ ที&ฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั ให้ถือวา่บญัชีหรือรายงานใดๆ ที&ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ที&แสดงรายชื&อผู้ ถือหุ้นกู้และจํานวนหุ้นกู้ ที&
ถือ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้ ในครั /งนั /นๆ เป็นหลกัฐานที&ถกูต้องของรายชื&อผู้ ถือหุ้นกู้และจํานวนหุ้น
กู้ ที&ถือ เพื&อวตัถปุระสงค์ทั /งปวงของข้อกําหนดสทิธินี / 

G.G ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้  

 (ก) ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้กรณีทั&วไป สทิธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บคุคลที&ปรากฏชื&อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ จํานวนดงักลา่วอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เมื&อสิ /นเวลาทําการในวนัทําการกอ่นวนัที&จะมีการใช้สทิธิตามหุ้นกู้  หรือวนัแรกของ
การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้  หรือวันอื&นใดตามที&กําหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกําหนดสิทธิ 
(แล้วแตก่รณี) เว้นแตจ่ะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ&งสามารถใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตามข้อ S.? (ก) เกิดขึ /นแล้วใน
วนัตา่ง ๆ ที&เกี&ยวข้องข้างต้น ซึ&งสทิธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้  
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            (ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ กรณีที&ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้ แทน  สิทธิในหุ้นกู้ จะตกได้แก่บุคคลที&นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ จํานวนดงักลา่วที&
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ในชื&อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์อยู่ในวนัทําการก่อนวนัที&จะมีการ
ใช้สิทธิตามหุ้นกู้   หรือวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้  หรือวนัอื&นใดตามที&กําหนดไว้เป็น
กรณีเฉพาะตามข้อกําหนดสทิธิ (แล้วแตก่รณี) เว้นแตจ่ะมีการคดัค้านโดยชอบตามกฎหมาย  

G.S เมื&อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งตอ่ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที&ตามสญัญา
แต่งตั /งนายทะเบียนหุ้นกู้ ที&จะต้องออกใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ที&ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ รายดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ตามจํานวนที&ได้รับแจ้งจาก
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทั /งนี / เมื&อได้มีการออกใบหุ้นกู้ และลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้ จะแก้ไข
จํานวนรวมของหุ้นกู้ ที&ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้ในชื&อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยหกัจํานวนหุ้นกู้
ที&ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื&อของผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ออก สว่นจํานวนรวมของหุ้นกู้ ที&ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับ
เพื&อใช้แทนใบหุ้นกู้ ที&ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นั /น หากนายทะเบียนไม่ได้ทําการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็
ตาม) ให้ถือวา่มีจํานวนลดลงตามจํานวนของหุ้นกู้ ที&ได้แยกไปออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนไว้ในชื&อของผู้ทรงสิทธิ
ในหุ้นกู้ดงักลา่ว 

3.5 การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี / 

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื&นในข้อกําหนดสิทธินี / หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงาน              
ที&เกี&ยวข้องจะกําหนดไว้เป็นประการอื&น ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ปิดสมดุทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา ?S วนัลว่งหน้าก่อนวนักําหนดชําระดอกเบี /ยแต่ละงวด และ/หรือวนักําหนดจ่าย
ผลประโยชน์ใด ๆ และ/หรือวันประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  (แล้วแต่กรณี) เพื&อวัตถุประสงค์ตามที&กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ หรือตามที&ผู้ออกหุ้นกู้ จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ 
และ/หรือผู้ ถือหุ้นกู้  แล้วแตก่รณี เพื&อกําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใน
ฐานะผู้ ถือหุ้นกู้  ทั /งนี / การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้จะเริ&มตั /งแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ วนัแรก ถ้าวนั
ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ วนัแรกไม่ตรงกับวนัทําการให้เลื&อนเป็นวนัทําการถัดไป (ซึ&งในกรณีดงักล่าว
ระยะเวลาปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้จะเหลอืน้อยกวา่ ?S วนั) ทั /งนี / ผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ง หรือจะดําเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี /ไทยลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ U วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้วนัแรก 

 อนึ&ง ระหวา่งเวลาที&มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  นายทะเบียนจะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ใด ๆ 

 (ข)  นายทะเบียนหุ้นกู้ อาจแก้ไขเปลี&ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื&อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที&สมาคมตลาดตราสารหนี /ไทยหรือหน่วยงานอื&นใดที&เกี&ยวข้องประกาศกําหนดได้โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แตอ่ยา่งใด โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งการ
แก้ไขเปลี&ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้
ทราบก่อนการแก้ไข 
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A. การโอนหุ้นกู้ 

S.? เว้นแต่กําหนดไว้เป็นประการอื&นในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามวิธีปฏิบัติที&        
นายทะเบียนหุ้นกู้หรือสมาคมตลาดตราสารหนี /ไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) 
การโอนหุ้นกู้ ที&มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี / 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ ระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบรูณ์เมื&อผู้ โอนหุ้นกู้ซึ&งเป็นผู้ ที&สมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นกู้ ระบชืุ&อเป็นเจ้าของหุ้นกู้ จํานวนที&จะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดง
การโอนตอ่เนื&องครบถ้วนจากผู้ ที&ปรากฏชื&อดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลง
ลายมือชื&อสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

 ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหวา่งผู้ รับโอนกบัผู้ออกหุ้นกู้   การโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้ ได้ก็ตอ่เมื&อผู้ รับโอน
หุ้นกู้ อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้ นกู้ ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้ นกู้ ได้รับคําขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั /งใบหุ้นกู้ ที&ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ได้ลงลายมือชื&อเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบหุ้นกู้
นั /นครบถ้วนแล้ว 

 ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้ รับโอนกับบุคคลภายนอก  การโอนหุ้นกู้ จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็
ตอ่เมื&อนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวนัและเวลาทํา
การของนายทะเบียนหุ้ นกู้  และจะต้องทําตามแบบและวิธีการที&นายทะเบียนหุ้ นกู้ กําหนด โดยผู้ ขอ
ลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบหุ้นกู้ ที&ลงลายมือชื&อครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ S.?(ก) พร้อมทั /งหลกัฐาน
อื&นๆ ที&ยืนยนัถึงความถูกต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ ตามที&นายทะเบียนหุ้นกู้
กําหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ด้วย ซึ&งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 (สบิสี&) วนัทําการหลงัจากวนัที&นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับคําขอลงทะเบียนการโอน
หุ้นกู้พร้อมทั /งใบหุ้นกู้และหลกัฐานอื&นๆ ที&จะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  

                      อยา่งไรก็ตาม หากการโอนหุ้นกู้ รายใดขดัตอ่กฎหมาย หรือหลกัเกณฑ์การโอนหุ้นกู้ ที&กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสทิธินี / หรือคําสั&งศาล นายทะเบียนหุ้นกู้มีสทิธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้หรือการรับรอง
การโอนหุ้นกู้ รายนั /นๆ และให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งให้แก่ผู้ยื&นคําขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธ
ดงักลา่วภายใน G (สาม) วนัทําการนบัแต่วนัที&นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับคําขอลงทะเบียนการโอน พร้อมทั /ง
สง่คืนใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้  

                      นายทะเบียนหุ้นกู้ จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ใด ๆ ที&เป็นการขดักับข้อกําหนดสิทธิฉบบันี /  
หรือบทบญัญตัิแหง่กฎหมายหรือคําสั&งศาลใด ๆ 

S.6 สําหรับการโอนหุ้นกู้ ที&ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นั /นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และหนว่ยงานอื&นๆ รวมทั /งศนูย์ซื /อขายหลกัทรัพย์ที&เกี&ยวข้อง  

S.G ข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้   
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ในครั /งนี / ต่อผู้ลงทุนสถาบนัและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที& ทจ. 17/2561 เรื&อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี /ที&
ออกใหม ่ลงวนัที& 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมทั /งที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ ได้มีการจดข้อจํากดัการ
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โอนหุ้นกู้ ให้จํากดัอยูใ่นผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. โดยให้จํากดัการ
โอนหุ้นกู้อยูเ่ฉพาะภายในกลุม่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่เทา่นั /นตามคํานิยามที&ระบไุว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที& กจ. 5/2552 เรื&อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี&ยวกบัการออกและเสนอขายตรา
สารหนี /ทุกประเภท ฉบบัลงวันที& 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที&มีการแก้ไขเพิ&มเติมหรือใช้แทนที&) และตาม
ประเภทและลกัษณะที&นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที& กจ. 4/2560 เรื&อง การ
กําหนดบทนิยามผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที& 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2560 (ตามที&มีการแก้ไขเพิ&มเติมหรือใช้แทนที&) ดงันั /น ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไมรั่บจดทะเบียน
การโอนหุ้นกู้ ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้แก่บคุคลอื&นในลกัษณะที&ขดัหรือแย้งกบัข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ดงักลา่ว ไม่ว่าจะ
เป็นการโอนหุ้นกู้ ในทอดใดๆ เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

7. สถานะของหุ้นกู้ 

 หุ้นกู้ เป็นหนี /ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ&งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทกุหน่วย และผู้ ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชําระหนี /
ไมด้่อยกวา่สทิธิได้รับชําระหนี /ของเจ้าหนี /สามญัไม่มีประกนั ทั /งในปัจจุบนัและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่
บรรดาหนี /ที&มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชําระหนี /ก่อน 

8.  ทรัพย์สินที�เป็นประกนัหรือหลักประกันอย่างอื�น 

 หุ้นกู้ นี /เป็นหุ้นกู้ ไมม่ีหลกัประกนั 

D. หน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ 

U.? หากมเีหตผิุดนดัใด ๆ (ตามที&กําหนดในข้อ 11) หรือเหตกุารณ์ที&อาจกลายเป็นเหตผิุดนดั (หมายถึงเหตกุารณ์ที&
จะกลายเป็นเหตผิุดนดั หากผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถแก้ไขเหตกุารณ์ที&เกิดขึ /นได้ภายในระยะเวลาที&กําหนดไว้) หรือ 
ผู้ออกหุ้นกู้ถกูฟ้องเป็นจําเลยในศาล หรือถกูกลา่วหาวา่จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสญัญาใดๆ ในกรณีพิพาทที&
อนญุาโตตลุาการจะต้องวินิจฉยั ซึ&งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ที&จะ
ชําระหนี /ตามหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบ โดยไมเ่กิน 7 วนัทําการนบัแตว่นัที&ผู้ออกหุ้นกู้
ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว รวมทั /งแจ้งถึงการกระทําใดๆ ที&ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ดาํเนินการหรือเสนอที&จะดําเนินการ
เพื&อแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วด้วย  

U.6 เมื&อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่จําเป็นและสมควร ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสง่มอบเอกสารซึ&งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
ของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือบคุคลที&ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่า จากข้อมลูที&ผู้
ออกหุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนั /น ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองว่าไม่มีเหตผิุดนดัใด ๆ หรือเหตกุารณ์ที&อาจกลายเป็นเหตผิุด
นดัเกิดขึ /น และไมม่ีคดีความถกูฟ้องร้องเป็นจําเลยในศาล หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการที&ผู้
ออกหุ้นกู้ เป็นจําเลยหรือผู้ถกูกลา่วหาซึ&งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้
ที&จะชําระหนี /ตามหุ้นกู้  (ยกเว้นกรณีที&ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี))  

U.G ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัหาบคุคลเพื&อแต่งตั /งให้เป็น
นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  รายใหม ่(แล้วแตก่รณี) โดยเร็วที&สดุเทา่ที&จะสามารถกระทําได้ แตท่ั /งนี /ต้อง
ไม่เกิน S7 (สี&สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที&เกิดกรณีที&จะต้องทําการเปลี&ยนตวันายทะเบียนหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
ดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) และผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดมิแจ้งตอ่ผู้ ถือ
หุ้นกู้ทกุรายถึงการเปลี&ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมทั /งชื&อและที&อยูข่องนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่
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ภายใน G@ (สามสบิ) วนั นบัแตว่นัที&นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ได้รับการแต่งตั /ง ระหว่างที&ยงั
ไมม่ีนายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม ่ให้นายทะเบียนหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิมปฏิบตัิหน้าที&
ไปก่อนจนกวา่จะมีนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม ่หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมแ่ล้วแตก่รณี 

U.S ผู้ออกหุ้นกู้ จะใช้ความพยายามอย่างดีที&สดุในการดํารงไว้ซึ&งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย        

U.7 ผู้ออกหุ้นกู้ จะดํารงไว้ซึ&งอตัราส่วนของหนี /สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิ /นงวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนัสิ /นปี
บญัชีตลอดอายขุองหุ้นกู้  ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้  เป็นอตัราสว่นไมเ่กิน 3:1  (สามตอ่หนึ&ง) โดยที& 

“หนี .สิน” หมายถึง หนี /สินที&มีภาระดอกเบี /ยตามงบการเงินรวมแต่ไม่รวมถึงหนี /ในทางการค้าปกติ (Trade 
Payable Debts) 

“ส่วนของผู้ถอืหุ้น” หมายถึง สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวม  

"งบการเงินรายไตรมาส" หมายถึงงบการเงินรวมรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ที&ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว 
(Reviewed but Unaudited Quarterly Financial Statements) ที&ได้จดัสง่ให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต.ในแต่ละไตร
มาส 

"งบการเงนิรวมประจาํปี" หมายถึง งบการเงินรวมประจําปีของผู้ออกหุ้นกู้ ที&ได้รับการตรวจสอบแล้ว (Audited 
Consolidated Annual Financial Statements) ที&ได้จดัสง่ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ในแตล่ะปี 

U.8 ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ชําระเงินต้น และ/หรือดอกเบี /ยหุ้นกู้  หรือผิดนดั
ชําระหนี /ใดๆ ตามหุ้นกู้ นี /และการผิดนดัหรือผิดเงื&อนไขดงักลา่วยงัไมไ่ด้รับการแก้ไข ทั /งนี / เว้นแต่จะได้รับอนญุาต
จากที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

U.U ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี / เพื&อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ สามารถตรวจสอบและคดัสําเนาได้โดยสะดวกด้วย
คา่ใช้จ่ายของผู้ ถือหุ้นกู้ เอง ณ สาํนกังานของผู้ออกหุ้นกู้และสาํนกังานของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในวนัและเวลาทําการ
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  แตท่ั /งนี /จะต้องไมเ่ป็นการขดัขวางตอ่การดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 

(ก) คูฉ่บบัข้อกําหนดสทิธิ สาํเนาสญัญาแตง่ตั /งนายทะเบียนหุ้นกู้  และสําเนาสญัญาแต่งตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดย
จดัให้มีตั /งแตว่นัออกหุ้นกู้  

(ข)  สาํเนางบการเงินรายไตรมาสที&ผู้สอบบญัชีได้สอบทาน  โดยจะจดัเตรียมภายใน ?7 (สบิห้า) วนันบัจากวนัที&
สง่ให้สาํนกังาน ก.ล.ต.  

(ค)  สําเนางบการเงินประจํางวดการบญัชีที&ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจะจดัเตรียม
ภายใน ?7 (สบิห้า) วนันบัจากวนัที&สง่ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ง)  สาํเนารายงานประจําปีที&เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจะจดัเตรียมภายใน ?7 (สบิห้า) วนันบัจากวนัที&
สง่ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. 

(จ) เอกสารหรือหลกัฐานอื&นที&ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะร้องขอตามที&เห็นสมควรและจําเป็น ทั /งนี /ภายในระยะเวลาที&
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะกําหนด 

(ฉ) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเชื&อถือของผู้ออกหุ้นกู้  (Credit Update) ที&จดัทําขึ /นโดยบริษัท
จดัอนัดบัความนา่เชื&อถือที&ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 



                                                                                         บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  

ข้อกําหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที&ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที& 8 

(ช) รายงานผลการคํานวณอตัราสว่นของหนี /สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที&ระบไุว้ในข้อ 7.5 ณ วนัสิ /นงวดบญัชี
ของแตล่ะไตรมาส หรือ ณ วนัสิ /นรอบระยะเวลาบญัชีกรณีไตรมาสสดุท้าย  ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ภายใน 15 (สิบ
ห้า) วนั นบัแตว่นัที&สง่งบการเงินดงักลา่วให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. โดยรายงานดงักลา่วจะต้องแสดงรายละเอียด
และวิธีการคํานวณ พร้อมทั /งแหลง่ที&มาของตวัเลขและเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน 

กรณีที&ผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องการทําสําเนาเอกสารใด ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้จดัทําสําเนาให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน G 
วนัทําการนบัแตว่นัที&ร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

U.v         หน้าที&ในการจดัทําและสง่เอกสารและหลกัฐานให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้   

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจดัทํารายงานดงัต่อไปนี /และจดัสง่ให้แก่ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้ โดยผ่านนายทะเบียน
หุ้นกู้  ภายใน ?7 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัที&ผู้ออกหุ้นกู้ทราบถึงเหตกุารณ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี / (เว้นแต่ที&จะได้กําหนดไว้
เป็นอยา่งอื&น) ทั /งนี / เพื&อที&ผู้ ถือหุ้นกู้จะได้ทราบและเข้ามาตรวจดไูด้ ณ สถานที&ที&กําหนดของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เมื&อมี
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี /เกิดขึ /น(ก) สาํเนาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที&ร้องขอโดยมีเหตผุลอนัสมควร ซึ&ง
รวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ) กรณีที&ผู้ ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามหลกัเกณฑ์และเงื&อนไข
ที&กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธินี /(ข) เมื&อผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอโดยมีเหตอุนัสมควร ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องส่งมอบเอกสารซึ&งลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ ออกหุ้นกู้  หรือบุคคลที&ได้รับมอบอํานาจจาก
กรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้ เพื&อยืนยนัว่าจากข้อมลูที&ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนั /น ผู้ออกหุ้นกู้ รับรอง
ว่าไม่มีเหตผิุดนดัหรือเหตกุารณ์ที&อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึ /น (ซึ&งหมายถึงเหตกุารณ์ที&จะกลายเป็นเหตผิุด
นดั หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแก้ไขเหตกุารณ์ที&เกิดขึ /นได้ภายในระยะเวลาที&กําหนดไว้) และไม่มีคดีความหรือ
การอนญุาโตตลุาการที&ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นจําเลยหรือผู้ถกูกลา่วหา (ยกเว้นกรณีที&ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว (ถ้ามี))
(ค) ในกรณีมีการเปลี&ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสง่หนงัสือแจ้งการ
เปลี&ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ใหม่ แล้วแต่กรณี 
(ง) รายงานในกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ดําเนินการใดๆ หรือถกูดําเนินการใดๆ ซึ&งเกี&ยวข้องกบัการปรับโครงสร้างหนี /
หรือกรณีประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยกรณีดงักล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง (Material 
Adverse Effect) ซึ&งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ประสบผลขาดทนุหรือมีการลดทนุจดทะเบียนที&
ชําระแล้วอย่างมีนยัสําคญั หรือกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ถกูฟ้องร้องดําเนินคดีที&สําคญั หรือเริ&มเข้าสูก่ระบวนการฟื/นฟู
กิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัชําระหนี /ต่อเจ้าหนี /ใดๆ ในจํานวนที&มีนยัสําคญั หรือ
กรณีเกิดความเสยีหายขึ /นกบัทรัพย์สนิที&เป็นสาระสาํคญัในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้ออกหุ้นกู้หยดุ
ประกอบกิจการทั /งหมดหรือบางสว่นอย่างถาวร หรือเปลี&ยนแปลงวตัถปุระสงค์หรือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
หรือผู้ออกหุ้นกู้ถกูฟ้องเป็นจําเลยในศาลหรือถกูกลา่วหาวา่จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสญัญาใดๆ ในกรณีพิพาท
ที&อนญุาโตตุลาการจะต้องวินิจฉยั โดยในกรณีดงักล่าวเป็นคดีมีมลูค่าตั /งแต่ 5@@,@@@,@@@ (ห้าร้อยล้าน) บาท 
(หรือเงินสกุลอื&นที&เทียบเท่า) ขึ /นไป (ยกเว้นในกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แจ้งถึงเรื&องใดๆ ดงักล่าวให้แก่สาธารณชน
ทราบเป็นการทั&วไปแล้ว) และ(จ) รายงานเมื&อผู้ออกหุ้นกู้ทราบหรือควรทราบถึงการเกิดเหตผิุดนดั หรือการเกิด
เหตกุารณ์ใดๆ ที&อาจทําให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิได้  

 (ฉ) รายงานภายใน G วนั เมื&อมีเหตผิุดนดัใดๆ (ตามที&กําหนดไว้ในข้อ ?1.?) หรือเหตกุารณ์ที&อาจกลายเป็นเหตุ
ผิดนดัเกิดขึ /น (ซึ&งหมายถึงเหตกุารณ์ที&จะกลายเป็นเหตผิุดนดั หากผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถแก้ไขเหตกุารณ์ที&เกิดขึ /น
ได้ภายในระยะเวลาที&กําหนดไว้) หรือผู้ออกหุ้นกู้ถกูฟ้องเป็นจําเลยในศาล หรือถกูกลา่วหาว่าต้องเป็นฝ่ายรับผิด
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ตามสญัญาใดๆ ในกรณีพิพาทที&อนญุาโตตลุาการจะต้องวินิจฉยั รวมทั /งรายงานถึงการกระทําใดๆ ที&ผู้ออกหุ้นกู้
ได้ดําเนินการหรือเสนอที&จะดําเนินการเพื&อแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วด้วย 

ทั /งนี / ในกรณีที&ผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่เอกสารหรือรายงานใด ๆ ที&ผู้ออกหุ้นกู้จดัสง่ให้มี
ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือมีข้อความคลมุเครือ หรือไม่ชดัเจน หรือมีข้อมลูอื&นใดที&ผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็น
โดยมีเหตผุลอนัสมควรว่ามีความจําเป็นที&ต้องสง่เพิ&มเติมหรือมีกรณีอื&นใดที&อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อชี /แจงหรือสง่ข้อมลูใดๆ 
เพิ&มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบ 

U.{ ผู้ออกหุ้นกู้ จะนําหุ้นกู้ ที&เสนอขายในครั /งนี /ไปขอขึ /นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี /ไทย (The Thai Bond 
Market Association) ภายในระยะเวลาที&กฎหมายกําหนด และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์ขึ /นทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี /ไทยตลอดอายหุุ้นกู้  

7.10    ผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้ดําเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื&อถือของผู้ ออกหุ้นกู้  จากสถาบันการจัดอันดับความ
น่าเชื&อถือที&สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยเมื&อวนัที& 12 กนัยายน พ.ศ. 678? ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับการจัด
อนัดับความน่าเชื&อถือที& BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต Negative  ผู้ ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการจัดอันดับความ
น่าเชื&อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื&อถือที&สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุ
ของหุ้นกู้  ซึ&งอนัดบัความน่าเชื&อถือนี /มิได้จดัขึ /นเพื&อเป็นข้อแนะนําให้ผู้ลงทนุทําการซื /อ ขาย หรือถือหุ้นกู้ ที&เสนอ
ขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี&ยนแปลงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื&อถือ 

8 ดอกเบี .ย 
v.? ตลอดอายขุองหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี /ยในอตัราที&กําหนดไว้ในข้อ 6.? โดยชําระทกุๆ 3 (สาม) เดือน ใน

วนักําหนดชําระดอกเบี /ย โดยมีการหกัภาษี ณ ที&จ่ายตามที&กฎหมายกําหนด 

v.6 การคํานวณดอกเบี /ย จะคํานวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ ? (หนึ&ง) ปี มี G87 (สามร้อยหกสิบห้า) 

วนั และโดยการนบัจํานวนวนัที&ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี /ยที&เกี&ยวข้อง โดยคํานวณเริ&มตั /งแต่ (โดยรวมถึง) 

วนัออกหุ้นกู้  หรือวนักําหนดชําระดอกเบี /ยของงวดดอกเบี /ยก่อนหน้านี / (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนั

กําหนดชําระดอกเบี /ยในงวดดอกเบี /ยนั /น หรือวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) ทั /งนี / หากผลการคํานวณ

ดอกเบี /ยหุ้นกู้ตอ่หนว่ยที&ได้มีจํานวนทศนิยมมากกวา่ 8 (หก) ตําแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 8 (หก) 

ตําแหนง่ โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ /นในกรณีที&มีเศษมากกวา่หรือเทา่กบั 7 (ห้า) นอกนั /นให้ปัดลงทั /งนี / การเลื&อนวนั

กําหนดชําระดอกเบี /ยเพื&อให้เป็นวนัทําการถดัไปตามที&กําหนดไว้ในข้อ 9.3 นั /น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ

คํานวณดอกเบี /ยที&กําหนดไว้นี / เว้นแตใ่นกรณีที&วนักําหนดชําระดอกเบี /ยงวดสดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เลื&อน

วนักําหนดชําระดอกเบี /ยดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไปและจะต้องนําจํานวนวนัทั /งหมดที&เลื&อนออกไปจนถึง (แตไ่ม่

นบัรวม) วนักําหนดชําระดอกเบี /ยที&เลื&อนออกไปมารวม 

v.G ในกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมชํ่าระเงินต้นตามเงื&อนไขในข้อกําหนดสทิธิ ดอกเบี /ยสําหรับเงินต้นค้างชําระนบัจาก
วนัถึงกําหนดชําระจนถึง(แต่ไม่นบัรวม) วนัที&ผู้ออกหุ้นกู้ ทําการชําระหนี /ครบถ้วนให้คิดในอตัราดอกเบี /ยผิดนดั  
ทั /งนี /ไมว่า่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะได้มีหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ ??.6 แล้วหรือไมก็่ตาม 
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F. วิธีการ เวลา และสถานที�สาํหรับการชาํระหนี .ตามหุ้นกู้ 

{.? การชําระเงินต้น 
(ก) กรณีทั&วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ซึ&งมีชื&อปรากฏอยู่ใน

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้  โดย (?) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้ นกู้  และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที&สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที&อยู่ที&ปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือ (6) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ตาม
รายละเอียดที&ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื /อหุ้นกู้หรือตามที&ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสือให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า ?7 (สิบห้า) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินหรือตามระยะเวลาที&
นายทะเบียนหุ้นกู้ เห็นสมควร โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ไมจํ่าเป็นต้องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื&อรับชําระเงินต้น เว้นแต่ใน
กรณีที&มีข้อสงสยั ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดลุยพินิจเรียกให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ นําใบหุ้น
กู้มาเวนคืนได้ซึ&งในกรณีดงักลา่วผู้ออกหุ้นกู้ ไมจํ่าต้องชําระเงินจนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้แล้ว 

(ข) กรณีที&ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้  ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้
ให้แก่บุคคลที&ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายงันายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ จํานวน
ตา่งๆ ที&ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในชื&อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดย(?) เช็คขีดคร่อมเฉพาะใน
นามของผู้ ถือหุ้นกู้  และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที&สง่ถึงผู้ ถือ
หุ้นกู้ ในตา่งประเทศ) ตามที&อยู่ที&ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือ (6) 
โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที&ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื /อหุ้นกู้
หรือตามที&ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ?7 (สบิห้า) วนัทําการก่อนวนัถึง
กําหนดชําระเงินหรือตามระยะเวลาที&นายทะเบียนหุ้นกู้ เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที&มีเหตุอนัควรสงสยั ผู้
ออกหุ้นกู้จะไมชํ่าระเงินแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดรายหนึ&ง จนกวา่จะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื&อใช้แทนใบหุ้นกู้จาก
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดงักลา่วศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะนําสง่ใบหุ้นกู้หรือใบรับ เพื&อใช้
แทนใบหุ้นกู้ ก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนงัสือให้ไว้เป็นเป็นหลกัฐาน ทั /งนี / ไม่
กระทบตอ่สทิธิการได้รับชําระหนี /เงินต้นตามหุ้นกู้ของผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื&น  

{.6 การชําระดอกเบี /ย หรือเงินจํานวนอื&นใด (ถ้าม)ี 

 กรณีทั&วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี /ยหรือเงินจํานวนอื&นใด (ถ้ามี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
ซึ&งมีชื&อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  โดย (?) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  และจดัส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที&สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามที&
อยู่ที&ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ หรือ (6) โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร
ของผู้ ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที&ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื /อหุ้นกู้หรือตามที&ได้มีการแจ้ง
เป็นหนงัสอืให้นายทะเบียนหุ้นกู้ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ ?7 (สบิห้า) วนัทําการก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินหรือ
ตามระยะเวลาที&นายทะเบียนหุ้ นกู้ เห็นสมควร ทั /งนี / ในการชําระดอกเบี /ยงวดสุดท้าย ผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่
จําเป็นต้องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนเพื&อรับชําระเงินตามข้อ 9.2 นี /  (ข) กรณีที&ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็น
ผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี /ยหรือเงินจํานวนอื&นใด (ถ้ามี) ผา่นนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลที&
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้ นกู้ ว่าเป็นผู้ ทรงสิทธิในหุ้ นกู้ จํานวนต่างๆ ที&
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในชื&อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดย(?) เช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของ
ผู้ ถือหุ้นกู้  และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที&สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ใน
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ตา่งประเทศ) ตามที&อยูที่&ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือ (6) โอนเงิน
เข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที&ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื /อหุ้นกู้ หรือ
ตามที&ได้มีการแจ้งเป็นหนงัสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ?7 (สิบห้า) วนัทําการก่อนวนัถึง
กําหนดชําระเงินหรือตามระยะเวลาที&นายทะเบียนหุ้นกู้ เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีที&มีเหตอุนัควรสงสยั ผู้
ออกหุ้นกู้จะไมชํ่าระเงินตามข้อ 9.2 นี /แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดรายหนึ&ง จนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื&อใช้
แทนใบหุ้นกู้ จากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แล้วก็ได้ ในกรณีดงักล่าวศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะนําสง่ใบหุ้นกู้
หรือใบรับ เพื&อใช้แทนใบหุ้นกู้ ก่อนวนัถึงกําหนดชําระเงินก็ได้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะออกหนงัสือให้ไว้เป็นเป็น
หลกัฐาน ทั /งนี / ไมก่ระทบตอ่สทิธิการได้รับชําระหนี /เงินตามข้อ 9.2 นี /ของผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื&น 

{.G หากวนัครบกําหนดชําระเงินตามหุ้นกู้  (ไมว่า่จะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี /ยหรือเงินจํานวนอื&นใด) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่
ตรงกบัวนัทําการ ให้เลื&อนวนัชําระเงินไปเป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่จําต้องจ่ายดอกเบี /ยหรือเงินเพิ&ม
ใดๆ สําหรับการเลื&อนวนัชําระเงินตามข้อ {.G นี / เว้นแต่ในกรณีดอกเบี /ยงวดสดุท้าย ซึ&งจะต้องนําจํานวนวัน
ทั /งหมดที&เลื&อนออกไปจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัชําระดอกเบี /ยที&เลื&อนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี /ยด้วย 

9.4  การจดัสรรการชําระเงิน 

ในกรณีที&มีเหตุผิดนดัและผู้ออกหุ้นกู้ ได้ชําระเงินตามหุ้นกู้ แล้ว การจัดสรรเงินที&ได้รับชําระหนี /มานั /นให้เป็นไป
ตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี / 

(ก) ลําดับที&หนึ&ง ชําระค่าใช้จ่ายและภาระหนี /ทั /งหมดที&ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ทดรองจ่ายไปเพื&อดําเนินการ                 
เพื&อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  ซึ&งรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ คา่ใช้จ่ายเพื&อการบงัคบัชําระหนี /ภายใต้หุ้นกู้   

(ข) ลาํดบัที&สอง ชําระดอกเบี /ยหุ้นกู้ ที&คงค้างภายใต้หุ้นกู้ตามที&คํานวณจนถึงวนัที&มีการชําระ 

(ค) ลาํดบัที&สาม ชําระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้  และ 

(ง) ลาํดบัสดุท้ายจํานวนเงินที&เหลอื (ถ้ามี) ให้ชําระให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไมช่กัช้าเกินสมควร 

:G. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื .อคืนหุ้นกู้  

?@.? ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชําระเงินต้นตามมลูค่าหุ้นกู้และดอกเบี /ย
สาํหรับหุ้นกู้ งวดสดุท้าย  

?@.6 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื /อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหลง่อื&นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ ทําคําเสนอซื /อ
คืนหุ้นกู้ เป็นการทั&วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทําคําเสนอซื /อคืนหุ้นกู้ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย และจะต้องทําการซื /อคืนหุ้นกู้
จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึ&งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นที&เสนอขาย 

?@.G เมื&อผู้ออกหุ้นกู้ ทําการซื /อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทําให้หนี /ตามหุ้นกู้ดงักลา่วระงบัลงเนื&องจากหนี /เกลื&อนกลืนกนัตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนําหุ้นกู้ดงักลา่วออกเสนอขายตอ่ไปอีกมิได้ ซึ&งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเพื&อยกเลิกหุ้นกู้ ที&ซื /อมาดงักลา่ว รวมทั /งแจ้งเรื&องการซื /อคืนหุ้นกู้ ให้ตลาดรองที&มีการซื /อขายหุ้นกู้และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า ทั /งนี / จะต้องเป็นไปตาม
ประกาศและกฎหมายที&เกี&ยวข้อง 
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?@.S ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมม่ีสทิธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแตเ่ป็นการซื /อหุ้นกู้คืนตามข้อ 10.2 

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

??.? กรณีใดกรณีหนึ&งดงัตอ่ไปนี /ถือเป็นเหตผิุดนดัตามข้อกําหนดสทิธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมชํ่าระเงินใดๆ ที&กําหนดชําระตามเงื&อนไขในข้อกําหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงัต่อไปนี /
ยอ่มไมถื่อวา่ได้มีเหตผิุดนดัเกิดขึ /นหาก การไมชํ่าระเงินดงักลา่วมีสาเหตจุากความลา่ช้า/ขดัข้องของระบบ
การโอนเงินซึ&งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้  รวมถึงความลา่ช้าอนัเกิดจากเหตุสดุวิสยัซึ&งเป็น
เหตกุารณ์ที&ผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถควบคมุได้ เช่น ความลา่ช้าของเจ้าหน้าที&ไปรษณีย์ และ ผู้ออกหุ้นกู้มีเงิน
เพียงพอที&จะชําระเงินเมื&อถึงกําหนดชําระ ทั /งนี / ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ชําระเงินดงักลา่วภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบั
จากวนัถึงกําหนดชําระนั /น 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดสิทธิในข้ออื&นๆ นอกจากการผิดนดัไม่ชําระเงิน ตามข้อ 11.1 (ก) และ
เหตุผิดเงื&อนไขเช่นนั /นยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลา G@ (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที&ได้มีการสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้
ออกหุ้นกู้แก้ไขการไมป่ฏิบตัิตามเงื&อนไขดงักลา่วไปยงัสาํนกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้ ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายที&ถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี&สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที&ยงั
มิได้ทําการไถ่ถอนทั /งหมด 

        ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถดํารงไว้ซึ&งอตัราส่วนจํานวนรวมของหนี /สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที&กําหนดในข้อ 
7.5 และเหตดุงักลา่วยงัคงมีอยู่และมิได้มีการแก้ไขให้เสร็จสิ /นภายในวนัสิ /นสดุงวดบญัชีสําหรับไตรมาส
ถดัไป 

(ค) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ผิดนัดชําระหนี /ซึ&งเป็นมูลหนี /ตามสัญญาเงินกู้  ตราสารหนี /หรือซึ&งเป็นมูลหนี /เกิดจากการ
ดําเนินการทางการเงินอื&นใด (เพื&อป้องกนัข้อสงสยั ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนพุนัธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกี&ยวข้องกับ
มลูหนี /ทางการเงินหรือไมก็่ตาม) เป็นจํานวนเงินรวมกนัเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงิน
สกลุอื&นที&มีจํานวนเทียบเทา่ จากการที& (?) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ชําระหนี /ดงักลา่วภายในกําหนดชําระหนี /เดิมหรือ
ภายในระยะเวลาที&เจ้าหนี /ขยายให้ หรือ (6) หนี /ดงักลา่วถกูเจ้าหนี /เรียกให้ชําระคืนกอ่นกําหนดตามสทิธิของ
เจ้าหนี /ในสญัญาที&เกี&ยวข้อง ทั /งนี /เว้นแต ่(?) เป็นการผิดนดัชําระหนี /ในเจ้าหนี /การค้าและการผิดนดัชําระหนี /
ดงักล่าวยงัไม่มีข้อยุติ หรือ (6) เป็นการผิดนดัในมลูหนี /ใด ๆ ที&ไม่กระทบต่อการชําระเงินต้นและดอกเบี /ย
ของหุ้นกู้ตามข้อกําหนดสทิธินี /  

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี /ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชําระเงินครั /งเดียวหรือ
หลายครั /งรวมกนัเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื&นที&มีจํานวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้
ออกหุ้นกู้มีความสามารถชําระหนี /ดงักลา่วได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที&กําหนดไว้ในคําพิพากษาเสร็จ
เด็ดขาด หรือคําชี /ขาดอนัเป็นที&สุดของอนุญาโตตุลาการนั /นและการชําระหนี /ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชําระหนี /ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  

 (จ) มีการเริ&มดําเนินการเพื&อขอฟื/นฟกิูจการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือเพื&อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมาย
ที&เกี&ยวข้อง หรือได้มีคําสั&งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลกิกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  (เว้นแต่เป็นกรณี
เกี&ยวกับการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจหรือการควบรวมกิจการ) หรือมีการยึด/อายดัทรัพย์สินของผู้
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ออกหุ้นกู้ตามคําพิพากษาหรือคําสั&งโดยชอบด้วยกฎหมายและการยดึ/อายดัทรัพย์สนิดงักลา่วมีผลกระทบ
อยา่งร้ายแรงตอ่ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการชําระหนี /ตามหุ้นกู้    

11.2 เมื&อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึ&งตามข้อ ??.? หาก 

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร หรือ 

(ข)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นกู้ ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัที&ถือหุ้นกู้ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 67 (ยี&สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที&ยงัมิได้ไถ่ถอนทั /งหมด เพื&อเรียกให้ชําระเงินภายใต้เงื&อนไขของหุ้นกู้  
หรือ  

(ค)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ซึ&งมีมตเิห็นชอบให้หนี /หุ้นกู้ทั /งหมดถึงกําหนดชําระโดยพลนั หรือ 

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ ??.?(จ) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ทําการชําระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี /ยตามหุ้นกู้ ที&คํานวณ
จนถึงขณะนั /นซึ&งถือเป็นอนัถึงกําหนดชําระโดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที โดยให้ระบกุรณีที&เกิดขึ /นนั /นด้วย ทั /งนี / 
การที&ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ชําระเงินไม่ว่าจํานวนใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้ง
หรือมีการพิสจูน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื&น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนดัเช่นเดียวกันนั /นเกิดขึ /นกับหุ้นกู้
ทั /งหมด 

??.G เมื&อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ ??.6 แล้ว  

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องดําเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ ชําระหนี /ที&ค้างชําระอยู่ตามหุ้นกู้ทั /งหมดโดยเร็วที&สดุเท่าที&
จะสามารถกระทําได้ ซึ&งรวมถึงการฟ้องร้องบังคบัคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ ด้วยหากสามารถกระทําได้โดย
ถกูต้องตามกฎหมาย และจําเป็นเพื&อให้ได้รับการชําระหนี / 

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัชําระหนี /ตามหุ้นกู้ ที&ค้างชําระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด้วย
ตนเองก็ตอ่เมื&อหลงัจาก 14 (สบิสี&) วนันบัจากวนัที&ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 
11.2 วรรคสอง แตย่งัไมม่ีการชําระหนี /ที&ค้างชําระแก่ตน และขณะที&ผู้ ถือหุ้นกู้ ฟ้องคดีนั /น ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยงั
มิได้ดําเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ ให้ชําระหนี /ที&ค้างชําระแก่ตน 

:6. การประชุมผู้ถอืหุ้นกู้  

?6.? ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเร็ว ซึ&งจะต้องไม่เกิน G@ (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที&ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
รวมกนั) ซึ&งถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 67 (ยี&สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที&ยงัมิได้ไถ่ถอนทั /งหมด มีคําขอเป็นหนงัสือ
ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือนบัแตว่นัที&เกิดกรณีใดกรณีหนึ&งดงัตอ่ไปนี / 

(ก) หากเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึ&งตามที&กําหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั /นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยงัมิได้ส่ง
หนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ทําการชําระหนี /หุ้นกู้ ค้างชําระตามข้อ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิในสาระสาํคญัตามที&กําหนดไว้ในข้อ ?7.6 

(ค) หากมีกรณีที&จะต้องแต่งตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่แทนผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที&มีการ
ออกหนงัสอืเพื&อขออนมุตัิการแตง่ตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมต่ามข้อ 14.3 (ข) 
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(ง) หากมีเหตกุารณ์สําคญัซึ&งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั)ซึ&งถือหุ้นกู้
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 67 (ยี&สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที&ยงัมิได้ไถ่ถอนทั /งหมด (โดยการสง่หนงัสือถึงผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ ) เห็นว่าอาจกระทบต่อสว่นได้เสียของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบตัิตาม
ข้อกําหนดสทิธิ 

12.2 ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ ไมด่ําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที&กําหนดไว้ในข้อ ?6.? ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ 
ให้ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึ&งถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 67 (ยี&สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที&
ยงัมิได้ไถ่ถอนทั /งหมด มีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เองได้ 

?6.G มติโดยชอบของที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที&เรียกประชมุและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทกุรายไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม สว่นหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้นั /นจะเป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายข้อกําหนดสทิธิ  

12.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทั /งหมดที&เกี&ยวข้องกบัการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ทั /งที&เรียกประชุมโดยผู้
ออกหุ้นกู้  และที&เรียกประชมุโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

13. อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  

13.1 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไมต้่องรับผิดตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในความเสยีหายใดๆ ที&เกิดขึ /นเนื&องจากการปฏิบตัิหน้าที&ของตน เว้นแต่
บรรดาความเสียหายซึ&งเกิดขึ /นแก่ผู้ ถือหุ้นกู้จากการที&ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที&หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที&
ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมดัระวงัตามที&จะพงึคาดหมายได้จากบคุคลที&ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หน้าที& และความรับผิดชอบตามที&กฎหมายกําหนดไว้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะมีอํานาจ 
หน้าที& และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี / 

(ก) ติดตาม ดแูลให้ผู้ออกหุ้นกู้ดําเนินการหรือจดัให้มีการดําเนินการตามเงื&อนไขที&กําหนดในข้อกําหนดสทิธินี / 

(ข) ดําเนินการตา่งๆ ตามที&กําหนดไว้ในข้อ 13.2 นี / และข้ออื&นๆ ของข้อกําหนดสทิธิ ซึ&งในกรณีที&ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกําหนดสิทธิ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดย
คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั 

(ค) ทําความตกลงกบัผู้ออกหุ้นกู้ ในเรื&องตา่ง  ๆดงัตอ่ไปนี / โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

(1)   การแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาที&เกี&ยวข้องกบัหุ้นกู้ ในประเด็นซึ&งผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้หรือไมทํ่าให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง 

(2)  การแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ และ/หรือสญัญาที&เกี&ยวข้องกบัหุ้นกู้ ในประเด็นที&ผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที&เห็นได้โดยชดัแจ้ง หรือ 

(3)  ผอ่นผนัหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที&เกิดขึ /นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ&งเป็นกรณีผิดนดัที&
จะต้องดําเนินการตามข้อ 11.2 หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าการผ่อนผนัหรือยกเว้นดงักลา่วเป็นเรื&องที&
เหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั 
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(ง) กระทําการในนามของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื&อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ทั /งปวง รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงรับ และ
เก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สนิรวมทั /งหลกัประกนั (ถ้ามี) ซึ&งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตาม
ข้อกําหนดสทิธิ และ/หรือสญัญาที&เกี&ยวข้องกบัหุ้นกู้  

(จ) ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ซึ&งรวมถึงการจดัเตรียมหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และเอกสารใดๆ ที&
เกี&ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อกําหนดสทิธิและเป็นผู้ดําเนินการจดัให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  รวมทั /ง
เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ทุกครั /ง และให้ความเห็นเกี&ยวกับเรื&องใด ๆ ที&ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ทกุครั /งและเสนอ
ความเห็นต่อที&ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าควรจะดําเนินการอย่างไรในกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนด
สิทธิ หรือในกรณีอื&นๆ ที&มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นอย่างมีนัยสําคัญ และให้ 
ความเห็นเกี&ยวกบัเรื&องใด ๆ  ที&ก่อให้เกิดหรืออาจกอ่ให้เกิดผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัตอ่ผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นกู้  

(ฉ) จดัทํารายงานสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เกี&ยวกบัเรื&องสาํคญัที&ได้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที&ของผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ โดยไมช่กัช้า 

(ช) ในกรณีที&ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดําเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้อง 
ภายใน 60 (หกสบิ) วนั นบัจากวนัที&ขาดคณุสมบตัินั /น ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็น
หนงัสอืทนัทีที&พ้นระยะเวลาดงักลา่วเพื&อให้ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอตวับคุคลที&จะเข้ารับทําหน้าที&เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้แทนตน และจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) โดยไมช่กัช้า 

13.3 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องปฏิบตัิหน้าที&ด้วยความซื&อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้แต่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบคุคลใดๆ สําหรับความเสียหายที&เกิดขึ /นจากการปฏิบตัิหน้าที&ของตนโดย
เชื&อถือข้อมูล เอกสารทางการเงิน หนงัสือรับรองที&ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้  หรือความเห็น คําแนะนํา หรือข้อมูลที&
จดัทําโดยผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ เชี&ยวชาญให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเฉพาะเจาะจง แม้จะปรากฏในภายหลงัว่า ข้อมูล 
เอกสารทางการเงิน หนงัสอืรับรองความเห็น คําแนะนํา หรือข้อมลูดงักลา่วจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
ก็ตาม 

14. การแต่งตั .งและเปลี�ยนตัวผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แต่งตั /งบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด ซึ&งมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายที&เกี&ยวข้องและมี
ความเป็นอิสระให้ทําหน้าที&เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือวา่ผู้
ถือหุ้นกู้ทกุรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แตง่ตั /งบริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

14.2 กรณีที&จะต้องทําการเปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีดงัตอ่ไปนี / 

(ก) ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที&เป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  และไม่สามารถแก้ไขการขาด 
คณุสมบตัิภายใน 60 (หกสบิ) วนั นบัแตว่นัที&ขาดคณุสมบตัินั /น 

(ข) ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้ ถือหุ้นกู้ตั /งแต่สองรายขึ /นไปซึ&งถือหุ้นกู้ รวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี&สบิห้า) ของจํานวนหุ้นกู้ ที&ยงัมิได้ไถ่ถอนได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ เปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
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เนื&องจากเห็นวา่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที&ไมเ่หมาะสมหรือบกพร่องตอ่หน้าที& 

(ค) เมื&อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที&ฝ่าฝืนข้อกําหนดของสญัญาแตง่ตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือข้อกําหนดสทิธิ และ
การฝาฝืนนั /นยงัคงไมไ่ด้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนั นบัจากวนัที&ผู้ออกหุ้นกู้ ได้
มีหนงัสอืแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ทําการแก้ไข 

(ง) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้บอกเลกิการทําหน้าที&โดยถกูต้องตามวิธีการที&กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

(จ) เมื&อเกิดเหตุการณ์อื&นๆ ที&ทําให้สัญญาแต่งตั /งผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ระงับไป ตามรายละเอียดที&กําหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

14.3 เมื&อเกิดกรณีที&จะต้องทําการเปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี / 

(ก) เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื&อให้ลงมติอนุมตัิการเปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และแต่งตั /งบคุคลอื&นที&เสนอโดยผู้
ออกหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้ เข้าทําหน้าที&ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทน หรือ  

(ข) ออกหนงัสือขออนุมตัิเปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และแต่งตั /งบุคคลอื&นที&เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้ เข้าทําหน้าที&
ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แทนต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกรายซึ&งหากไม่มีผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที&ถือหุ้นกู้
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ ที&ยงัมิได้ไถ่ถอนทั /งหมดยื&นหนงัสือคดัค้านภายในระยะเวลา 30 
(สามสิบ) วนั นบัจากวนัที&ผู้ออกหุ้นกู้ ออกหนงัสือดงักล่าวให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้ ทั /งหมดอนุมตัิการเปลี&ยนตวั
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที&ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอไว้ในหนงัสอืแจ้งนั /นแล้ว  

ทั /งนี / ในระหวา่งที&ยงัไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมป่ฏิบตัิหน้าที&ตามข้อกําหนดสทิธิไมว่่าด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้แทนผู้
ถือหุ้ นกู้ รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที&เช่นเดิมไปชั&วคราวก่อนเพื&อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นกู้ ตาม
ข้อกําหนดสิทธิ ยกเว้น การเปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เนื&องจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ขาดคณุสมบตัิตามที&สํานกังาน 
ก.ล.ต. กําหนด ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะหยดุปฏิบตัิหน้าที&ทนัที และผู้ออกหุ้นกู้ ต้องหาผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ทนัทีที&
ทราบวา่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิมขาดคณุสมบตัิ 

14.4 การเปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ นี / ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องขอความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ 
กฎหมายที&เกี&ยวข้องและใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนั /นด้วยซึ&งเมื&อผู้ออกหุ้นกู้ ได้ดําเนินการเกี&ยวกบัการแตง่ตั /งผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ รายใหมเ่รียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแตง่ตั /งนั /นภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบั
แต่วันที&ได้แต่งตั /งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ พร้อมทั /งส่งสําเนาสญัญาแต่งตั /งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ให้แก่
สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแต่วนัที&ได้มีการแต่งตั /งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่นั /น และผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ เดิมจะต้องทําการสง่มอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลกัฐานที&เกี&ยวข้องทั /งหมดให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที&ได้รับ
แต่งตั /งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที&ได้รับแต่งตั /งใหม่อย่างเต็มที&เพื&อให้การ
ดําเนินการตามหน้าที&ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ใหมเ่ป็นไปโดยเรียบร้อย 

15. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกาํหนดสิทธิ 

15.1 การแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ ในเรื&องที&มิใช่สาระสาํคญัของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือในเรื&องหรือประเด็นที&เห็นได้วา่
จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยชดัแจ้ง หรือในสว่นหรือเรื&องซึ&งไมทํ่าให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือ
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การแก้ไขในประเด็นหรือเรื&องที&เป็นข้อผิดพลาดที&เห็นได้ชัดแจ้งหรือหรือเป็นการแก้ไขเพื&อให้เป็นไปตาม
บทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที&กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื&นใดที&
เกี&ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือคําสั&งที&มีผลบงัคบัทั&วไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสาํนกังาน กลต. 
และ/หรือของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที&เกี&ยวข้อง รวมทั /ง กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ของสมาคมตลาดตรา
สารหนี /ไทย และ/หรือของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นการแก้ไขเปลี&ยนแปลงตามหลกัเกณฑ์ของ
ข้อ S.S วรรค 6 ของข้อกําหนดสิทธิ ให้กระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที&ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ทั /งนี / เว้น
แต่กฎหมายจะกําหนดเป็นประการอื&น การแก้ไขเปลี&ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลใช้บังคบัเมื&อได้แจ้งการแก้ไข
เปลี&ยนแปลงให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

15.2 การแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อกําหนดสทิธินอกเหนือไปจากกรณีตามข้อ ?7.? ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้  
และมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  และได้แจ้งการแก้ไขเปลี&ยนแปลงให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะ
กําหนดไว้เป็นประการอื&น 

15.3 การแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทั /งข้อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที& ทจ. 
17/2561 เรื&อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี /ที&ออกใหม ่ฉบบัลงวนัที& 17 มกราคม พ.ศ. 
2561 (และที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) 

15.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิที&แก้ไขเพิ&มเติมให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้ และสํานกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน ?7 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที&มีการแก้ไขเพิ&มเติมข้อกําหนดสิทธิและจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื&อได้รับการ
ร้องขอเป็นหนงัสอื 

16. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกู้ ฉบบัเก่าสญูหาย หรือถูกทําลาย หรือฉีกขาด หรือชํารุดด้วยประการใดๆหรือในกรณีที&ผู้ ถือหุ้นกู้
ต้องการให้แยกใบหุ้นกู้  หรือรวมใบหุ้นกู้  หรือให้ออกใบหุ้นกู้ ในชื&อของตน ผู้ ถือหุ้นกู้ ที&ปรากฏชื&อในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื&นคําขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม่ และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ตามสมควรตามที&นายทะเบียนหุ้นกู้ กําหนด ในการนี / เมื&อนายทะเบียนหุ้นกู้ พิจารณาเห็นว่าหลกัฐานถกูต้องแล้ว 
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้พร้อมกบัเขียนกํากบัในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ามี
การยกเลกิใบหุ้นกู้ฉบบัเก่าภายใน 15 (สบิห้า) วนัทําการนบัแตว่นัที&นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับคําขอให้ออกใบหุ้นกู้
ฉบบัใหม ่และได้รับเอกสารประกอบคําขอถกูต้องครบถ้วน 

17. ผลบังคับของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที�ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสทิธินี /จะมีผลใช้บงัคบัเริ&มในวนัที&ออกหุ้นกู้ ไปจนถึงวนัที&มีการชําระหนี /ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
โดยข้อกําหนดสิทธินี /จะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินี /ขดั
หรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที&มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกับหุ้นกู้  ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดงักลา่วบงัคบักบัหุ้นกู้แทนข้อความของกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นที&ขดัหรือแย้งกนันั /น 
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ผู้ออกหุ้นกู้ 

                บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 

โดย _________________________ 
      (นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน) 

 
 
 

โดย _________________________ 
       (นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์)      

        ประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี 
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เอกสารหมายเลข : 

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ 

:. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายราย) ซึ&งถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 67 
(ยี&สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที&ยงัมิได้ไถ่ถอนทั /งหมด ซึ&งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  แล้วแต่กรณี จะต้องดําเนินการ
ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จดัสง่หนงัสอืเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ในกรณีที&มิได้เป็นผู้ขอให้เรียก
ประชมุ) และผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย โดยจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที&สง่
ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในตา่งประเทศ) ตามรายชื&อและที&อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ถึงผู้
ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ&งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชมุ) และผู้ ถือหุ้นกู้ ไมน้่อยกว่า U (เจ็ด) วนั (ไม่นบัวนัที&
สง่หนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) ก่อนวนันดัประชุม หนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องระบวุนั เวลา 
สถานที&สาํหรับการประชมุ วาระการประชมุและผู้ ที&ขอให้เรียกประชมุ ทั /งนี / นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจดัสง่หนงัสอื
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายตามรายชื&อและที&อยูซ่ึ&งปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เมื&อสิ /นเวลา
ทําการในวนัทําการก่อนวนันดัประชมุไมเ่กิน ?S (สบิสี&) วนั 

6. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ผู้มีสทิธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะครั /งจะประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี / 

(ก) ผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

(ข) ผู้ ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั /งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื&นหรือบคุคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจดัทําหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบที&นายทะเบียนหุ้นกู้ กําหนด ซึ&งขอรับ
ได้ ณ สํานกังานของนายทะเบียนหุ้นกู้  ทั /งนี / ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งต้นฉบบัหนงัสือมอบฉันทะให้แก่
นายทะเบียนหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ 6S (ยี&สบิสี&) ชั&วโมงก่อนเวลานดัประชมุ 

(ค) ที&ปรึกษาทางการเงิน ที&ปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึ&งมีสว่นเกี&ยวข้องกบัเรื&องที&ที&ประชมุจะพิจารณาซึ&ง
ได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เข้าร่วมประชุมเพื&อทําการชี /แจงและแสดง
ความเห็นตอ่ที&ประชมุ 

(ง) บคุคลใดๆ ที&ประธานในที&ประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

@. องค์ประชุม 

G.? ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพื&อพิจารณาและลงมติในเรื&องตา่งๆ นอกจากที&กําหนดไว้ในข้อ 8.G และ 8.S ของเอกสาร
หมายเลข ? จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ ตั /งแต่ 6 (สอง) รายขึ /นไป ซึ&งถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 
(ยี&สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที&ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทั /งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที&การประชุมผู้ ถือ
หุ้นกู้ เป็นการประชมุครั /งใหมที่&เลื&อนมาจากการประชมุครั /งก่อนซึ&งไมส่ามารถประชุมได้เนื&องจากขาดองค์ประชุม
ตามข้อ G.? นี /องค์ประชุมสําหรับการประชุมครั /งใหม่ที&เลื&อนมานี / จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตั /งแต่ 6 (สอง) 
รายขึ /นไปไมว่า่จะถือหุ้นกู้ รวมกนัเป็นจํานวนเทา่ใดก็ตามเข้าร่วมประชมุ 
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G.6  การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื&อพิจารณาและลงมติในเรื&องต่างๆ ตามที&กําหนดไว้ในข้อ 8.G ของเอกสารหมายเลข ?
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตั /งแต ่6 (สอง) รายขึ /นไป ซึ&งถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 7@ (ห้าสิบ) ของหุ้น
กู้ ที&ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั /งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที&การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการ
ประชมุครั /งใหมที่&เลื&อนมาจากการประชมุครั /งก่อนซึ&งไมส่ามารถประชมุได้เนื&องจากขาดองค์ประชมุตามข้อ G.6 นี / 
องค์ประชมุสาํหรับการประชมุครั /งใหมที่&เลื&อนมานี /จะต้องประกอบด้วย ผู้ ถือหุ้นกู้ตั /งแต่ 6 (สอง) รายขึ /นไปซึ&งถือ
หุ้นกู้ เป็นจํานวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 67 (ยี&สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที&ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทั /งหมดเข้าร่วมประชมุ  

G.G การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เพื&อพิจารณาและลงมติในเรื&องต่างๆ ตามที&กําหนดไว้ในข้อ 8.S ของเอกสารหมายเลข ?
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตั /งแต ่6 (สอง) รายขึ /นไป ซึ&งถือหุ้นกู้ เป็นจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 (หกสิบหก) ของ
หุ้นกู้ ที&ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทั /งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที&การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการ
ประชมุครั /งใหมที่&เลื&อนมาจากการประชมุครั /งก่อนซึ&งไมส่ามารถประชมุได้เนื&องจากขาดองค์ประชมุตามข้อ G.G นี / 
องค์ประชมุสาํหรับการประชุมครั /งใหม่ที&เลื&อนมานี /จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตั /งแต่ 6 (สอง) รายขึ /นไปซึ&งถือ
หุ้นกู้ เป็นจํานวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ GG (สามสบิสาม) ของหุ้นกู้ ที&ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทั /งหมดเข้าร่วมประชมุ 

A. ประธานในที�ประชุม 

(ก)  กรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ ที&ได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้ เป็นประธานที&ประชุม ในกรณีที&ประธานกรรมการบริษัท
ของผู้ ออกหุ้นกู้ หรือผู้ ที&ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่มาประชุมเมื&อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง S7 
นาที  ให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นประธานในที&ประชุม หรือให้ที&ประชุมลงมติเลือกผู้ ถือหุ้นกู้ รายหนึ&งเป็น
ประธานในที&ประชมุ 

(ข)  กรณีที&ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ ที&ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
เป็นประธานในที&ประชุม  ในกรณีที&ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ ที&ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มา
ประชมุเมื&อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง S7 นาที  ให้ที&ประชุมลงมติเลือกผู้ ถือหุ้นกู้ รายหนึ&งเป็นประธานในที&
ประชมุ 

7. การเลื�อนประชุม 
7.? ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าครั /งใด หากปรากฏว่าเมื&อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง S7 (สี&สิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือหุ้นกู้

เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ประธานในที&ประชมุจะต้องสั&งเลกิประชมุ โดย  

(ก)  ในกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานในที&ประชมุเลื&อนการประชมุผู้ ถือ
หุ้นกู้ ไปประชุมในวนั เวลา และสถานที&ซึ&งประธานกําหนด โดยวนันัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ U (เจ็ด) วนั แตไ่มเ่กิน ?S (สบิสี&) วนั นบัจากวนันดัประชมุเดิม ทั /งนี / เว้นแตผู่้ออก
หุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ จะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี /เรื&องที&พิจารณาและลงมติในที&
ประชมุครั /งใหมจ่ะต้องเป็นเรื&องเดิมที&อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครั /งก่อนเทา่นั /น  

(ข)  ในกรณีที&ผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหมต่ามที&กําหนดไว้ใน (ก) 

(ค) ในกรณีที&การประชุมซึ&งขาดองค์ประชุมนี /เป็นการประชุมที&ได้เรียกประชุมเนื&องจากการประชุมในครั /ง
ก่อนขาดองค์ประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหมต่ามที&กําหนดไว้ใน (ก) 
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7.6 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจดัสง่หนงัสอืเรียกประชมุสาํหรับการประชมุครั /งใหมที่&จะจดัขึ /นเนื&องจากการประชมุครั /ง
ก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ตามรายชื&อและที&อยู่ซึ&งได้เคยจดัสง่หนงัสือ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ในครั /งที&ขาดองค์ประชมุนั /นทกุรายภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ G (สาม) วนั ก่อนวนันดั
ประชุมครั /งใหม่ (ไม่นบัวนัที&สง่หนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) โดยหนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้จะต้อง
ระบวุนั เวลา สถานที&สาํหรับการประชมุ วาระการประชมุ และองค์ประชมุที&ต้องการสาํหรับการประชมุครั /งใหม ่

8. มติของที�ประชุม 

8.? การลงมติในเรื&องต่างๆ ของที&ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ตดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที&ประธานในที&
ประชุมกําหนด ซึ&งผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นกู้ ที&ตนถืออยู่โดยให้ถือว่าหุ้นกู้  ? (หนึ&ง) 
หนว่ยมี ? (หนึ&ง) เสยีง ในกรณีที&คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที&ประชมุมีคะแนนเสียงชี /ขาด (ทั /งกรณีการลง
มติโดยการชูมือและการลงคะแนนลบั) เพิ&มจากคะแนนเสียงที&ประธานในที&ประชุมอาจมีในฐานะที&ตนเป็นผู้ ถือ  
หุ้นกู้หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

              ยกเว้นกรณีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เมื&อเกิดเหตกุารณ์ตามที&ระบไุว้ในข้อ 11.1 ของข้อกําหนดสิทธิ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจ
ใช้วิธีการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ โดยมติในลกัษณะดงักลา่วจะต้องปรากฏว่าผู้
ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือชื&อในมติดงักลา่วและสง่มอบให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาที&
กําหนดโดยผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ซึ&งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องเก็บรักษามติซึ&งลงลายมือชื&อโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวใน
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ทั /งนี / คะแนนเสียงที&จะต้องได้รับเพื&อการอนุมัติในแต่ละเรื&องนั /นให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที&ระบุไว้ในข้อ 6   ของเอกสารหมายเลข ? แนบท้ายข้อกําหนดสิทธินี /เพียงแต่เปลี&ยนจากการนับ
คะแนนเสยีงจากจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนบัคะแนนเสียงจาก
จํานวนเสยีงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นกู้  

8.6 มติของที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในเรื&องต่างๆ นอกจากที&กําหนดไว้ในข้อ 8.G และ 8.S จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียง
ข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 7@ (ห้าสิบ) ของจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ&งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

8.G มติของที&ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเรื&องต่างๆ ต่อไปนี / จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 
(หกสบิหก) ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ&งเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิซึ&งไม่เกี&ยวข้องกบัเรื&องต่าง ๆ ที&กําหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสาร
หมายเลข ? นี / 

(ข) การเปลี&ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และการแตง่ตั /งบคุคลใดเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม ่

8.S มติที&ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในเรื&องต่างๆ ต่อไปนี / จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ U7 (เจ็ด
สบิห้า) ของจํานวนเสยีงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ&งเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การชําระหนี /ตามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น หุ้นกู้ อื&น หรือทรัพย์สินอื&นของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ
บคุคลใดๆ 

(ข) การแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือวนัครบกําหนดชําระเงินไมว่า่จํานวนใดๆ ตามหุ้นกู้   
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(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี&ยนแปลงแก้ไขจํานวนเงินต้น ดอกเบี /ย และ/หรือเงินจํานวนอื&นใดที&ค้างชําระ
หรือที&จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้  

(ง) การเปลี&ยนแปลงสกลุเงินตราของเงินไมว่า่จํานวนใดๆ ที&จะต้องชําระตามหุ้นกู้  

(จ) การแก้ไขเปลี&ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในสว่นที&เกี&ยวกบัองค์ประชุม (ข้อ G) และมติ
ของที&ประชมุ (ข้อ 8) 

(ฉ) การแก้ไขเปลี&ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิเพื&อให้สามารถดําเนินการในเรื&องใดเรื&องหนึ&งตามข้อ (ก) ถึง (จ) 
ข้างต้น 

8.7 ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื&องใด จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื&องนั /นๆ  

D. รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ประธานในที&ประชมุครั /งนั /นลงนามรับรองภายใน ?S (สิบ
สี&) วนันบัจากวนัประชมุและเก็บรักษาต้นฉบบัไว้รวมทั /งจดัให้มีสาํเนาเพื&อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สํานกังาน
ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้  สาํนกังานใหญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และสาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวนัและเวลา
ทําการของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และนายทะเบียนหุ้นกู้  (ตามแตก่รณี)  

ในกรณีที&ผู้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แทน 

8. อื�นๆ 

การใดๆ ที&เกี&ยวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ที&ข้อกําหนดสิทธิและเอกสารแนบท้ายนี /ไม่ได้กําหนดไว้ ให้นํา
บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (เพียงเท่าที&สามารถจะปรับใช้ได้) ว่าด้วยการ
ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นบริษัทมหาชนจํากดัมาใช้บงัคบัเทา่ที&ไมข่ดักบัข้อกําหนดสทิธินี / 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู้  
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 เลขทะเบียนบริษัท/ Company Registration No 0107537000050 
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders’  จดทะเบียนเมื�อวันที� / Registered on วนัที& 4 มกราคม 2537 
Representative in the Name-Registered Certificate  
ชาํระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up                                                          
  

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน)   
SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED  

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) ครั.งที� :/6786 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 6787”  
DEBENTURES OF SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2019 DUE 2022  

วนัออกหุ้นกู้      25 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้           25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 อาย ุ 3 ปี  มลูค่าที&ตราไว้ 1,000 บาท/หน่วย จํานวนที&ออก           [•] หน่วย มลูค่ารวม [•] บาท 
Issue Date      25 July 2019 Maturity Date                       25 July 2022 Tenor  3 years Nominal  Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount    [•]  Units Total Amount [•]  Baht 

อตัราดอกเบี /ย เท่ากบั ร้อยละ 6.00 ต่อปีตลอดอายหุุ้นกู้  
Interest Rate is 6.00% per annum throughout the term of the Debentures 

ชําระทกุๆ G เดือน นบัจากวนัออกหุ้นกู้ตลอดอายขุองหุ้นกู้  โดยจะชําระทกุวนัที& 25 มกราคม 25 เมษายน 25 กรกฎาคม และวนัที& 25 ตลุาคมของทกุปีตลอดอายหุุ้นกู้ / 
Interest payment shall be made on Quarterly basis 25 January, 25 April, 25 July, 25 October of each year throughout the term of the Debentures. 

 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้ ") จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั /งหมดในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัที& 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ตามรายละเอียดที&ระบุไว้ด้านหลงัของใบหุ้นกู้ นี / และตามข้อกําหนดสิทธิ/ Singer Thailand Public Company Limited (the "Issuer") will redeem 
the Debentures on the Maturity Date which is 25 July, 2022 in accordance with the details specified in the back of this Debenture Certificate and inaccordance with the Terms and Conditions. 
 
ชื&อผู้ ถือหุ้นกู้ / Name of Debentureholder   
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ / Debentureholder Registration No. [•] จํานวนหน่วยหุ้นกู้ / No. of Debentures [•] หน่วย/ Units 
เลขที&ใบหุ้นกู้  / Certificate No. [•]  
วนัที&ออกใบหุ้นกู้ / Issue Date of the Debenture Certificate [•] จํานวนเงินต้น/ Total Principal Amount [•] บาท/ Baht 
ใบหุ้นกู้ นี /อยูภ่ายใต้ข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที&ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  ฉบบัลงวนัที& 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ตามที&อาจมีการแก้ไขเพิ&มเติม) ตามที&ได้ยื&นไว้กับสํานักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี /เรียกว่า“ข้อกําหนดสิทธิ”) / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the 
Debentures dated 25 July 2019 (as amended) submitted to the SEC Office (the “Terms and Conditions”). 
หุ้นกู้ เป็นหนี /ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ&งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทกุหน่วย และผู้ ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชําระหนี /ไมด่้อยกวา่สิทธิในการได้รับชําระหนี /ของเจ้าหนี /สามญัที&ไมม่ีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ ทั /งในปัจจุบนัและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่บรรดาหนี /ที&มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชําระหนี /ก่อน / 
The Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the unsecured and unsubordinated creditors in general of the Issuer at any time, except for those 
debts which are protected by law to be repaid in priority over other debts. 
เนื&องจากผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ที&ออกใหมเ่ฉพาะแก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที& ทจ. 17/2561 ฉบบัลงวนัที& 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที&มีการแก้ไขเพิ&มเติม) โดยมีการจดข้อจํากัดการโอนหุ้นกู้ ให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุน
ประเภทดังกล่าว ดังนั /น ผู้ ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิที&จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื&นที&มิใช่ผู้ ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก/ Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued 
Debentures only to institutional investors and high net worth investors as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 17/2561 dated 17 January 2018 (as amended) with a transfer restriction in respect thereof being registered, the Issuer 
and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Debentures to any person other than the said institutional investors or high net worth investors, except for the case of inheritance. 

_________________________________________ 
           กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้    
                Director/Registrar 



 

 

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็นอยา่งอื&นในใบหุ้นกู้ นี / คํานิยามที&ใช้ในใบหุ้นกู้ นี / ให้มีความหมายตามที&กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and 
Conditions. 
สรุปสาระสําคญัของข้อกําหนดสิทธิและเงื&อนไขของหุ้นกู้  / Summary of the Terms and Conditions of the Debentures 
1. หุ้นกู้ นี /เป็นหุ้นกู้ ระบชุื&อผู้ ถือ ประเภทไมด่้อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  / The Debentures are unsubordinated and unsecured Debentures with a Debentureholders' Representative in the Name-Registered Certificate. 
 นายทะเบียนหุ้นกู้ / Registrar:ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) /  Bank of CIMB Thai Public Company Limited 
 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ / Debenture holders' Representative: บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั / Globlex Securities Co.,Ltd 
2. ระยะเวลาในการคํานวณดอกเบี /ยและวิธีการในการชําระดอกเบี /ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of the Debentures 

2.1 หุ้นกู้ มีการกําหนดชําระดอกเบี /ยปีละ 4 (สี&)ครั /ง ทกุวนัที& 25 มกราคม 25 เมษายน 25 กรกฎาคม และวนัที& 25 ตลุาคม ตลอดอายหุุ้นกู้  โดยจะทําการชําระดอกเบี /ยงวดแรกในวนัที& 25 ตลุาคมพ.ศ. 2562 และชําระดอกเบี /ยงวดสดุท้ายในวนัที& 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยหากวนัชําระดอกเบี /ยไม่
ตรงกบัวนัทําการ จะเลื&อนวนัชําระดอกเบี /ยเป็นวนัทําการถดัไป 

 Interest on the Debentures shall be payable quarterly and shall be paid on 25 January, 25 April, 25 July and 25 October of each year throughout the term of the Debentures and the first payment of interest shall be made on 25 October 2019 and the last interest 
payment on 25 July 2022.  If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day. 

6.6 บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี /ยตามข้อ 6.? ในแต่ละงวดดอกเบี /ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามวิธีการที&กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  
  The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each Interest Period, to the Debentureholders in accordance with the methods set forth in the Terms and Conditions.   

6.G บริษัทมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นผู้จ่ายเงินต้นคงค้างงวดสดุท้ายและดอกเบี /ยสําหรับงวดดอกเบี /ยสดุท้ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีหรือจดัทําเป็นเช็คขีดคร่อมสั&งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
อากาศตามที&อยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื&อพกัการโอนหุ้นกู้  หรือ ตามวิธีการอื&นที&กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

  The Company shall assign the Registrar to pay the last principal repayment and last interest payment to the Debentureholders on the maturity date by wire transfer to the Debentureholders’ accounts or by sending them crossed cheques in the name of each 
Debentureholder via registered mail or air mail according to the address appearing in the register of the Debentures on the closing date of the register for suspension of the transfer of Debentures or by other ways as specified in the Terms and Conditions. 

3. การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ / The closure of the Register 
นายทะเบียนหุ้นกู้จะทําการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี&)วนัลว่งหน้าก่อนวนัชําระดอกเบี /ย วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือวนัอื&นใดเพื&อประโยชน์ตามที&กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิหรือตามที&ผู้ออกหุ้นกู้ จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื&อพกัการโอนหุ้นกู้ ในการ
กําหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้  ในกรณีที&วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ วนัแรกไม่ตรงกับวนัทําการ ก็ให้เลื&อนไปเป็นวนัทําการถัดไป/ The Registrar will close the Register for 14(fourteen) days prior to any Interest Payment Date, Maturity Date or the meeting date of the Debentureholders or 
any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions or as notified by the Issuer to the Registrar in order to suspend the transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders.  If the first closure date of the 
Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day. 

4. ข้อกําหนดอื&นๆ เป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิ/ Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions. 
โปรดอ่าน 

Please read 
(1)  ให้ผู้ ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ ทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั /งที&ยื&นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a Debentures transfer must complete the Debentures transfer registration form each time, and   

deliver such form to the Registrar. 
(2) เฉพาะผู้ รับโอนหลกัทรัพย์รายแรกจากผู้ ถือหุ้นกู้ ที&ปรากฏชื&อที&ด้านหน้าของใบหุ้นกู้  ให้แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที&ออกให้ไมเ่กิน ? ปี พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจไปพร้อมกับใบ

หุ้นกู้ฉบบันี /ด้วย/ For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce 
which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) ในกรณีที&ผู้ รับโอนหุ้นกู้ จะทําการโอนหุ้นกู้  ผู้ รับโอนหุ้นกู้ จะต้องลงลายมือชื&อแบบเดียวกับลายมือชื&อที&เคยลงไว้เมื&อรับโอนหุ้นกู้  ในกรณีเปลี&ยนผู้ลงลายมือชื&อ ให้แสดงหลกัฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)/ When a transferee wishes to transfer the 
Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures.  Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) 
above. 

ลงลายมือชื&อผู้ โอน/ Signature of Transferor 
ลงลายมือชื&อผู้ รับโอน (ผู้ ที&ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ )/ Signature of Transferee (who wishes to have his 

name entered in the registered book of Debentureholders) 
นายทะเบียนหุ้นกู้ลงลายมือชื&อผู้ มีอํานาจพร้อมประทบัตราของนาย

ทะเบียนหุ้นกู้  (ถ้ามี)Authorised Signature of Registrar with the seal 
of Registrars/Company (if any) ชื&อ-สกลุ ของผู้ รับโอน (ตวับรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters 

1 ลงลายมือชื&อผู้ โอน / Signature of Transferor ลงลายมือชื&อผู้ รับโอน/(Signature of Transferee) 
 

 

ตวับรรจง/(Block Letters) 
 

2 ลงลายมือชื&อผู้ โอน / Signature of Transferor ลงลายมือชื&อผู้ รับโอน/(Signature of Transferee) 
 

 

ตวับรรจง/(Block Letters) 
 

3 ลงลายมือชื&อผู้ โอน / Signature of Transferor ลงลายมือชื&อผู้ รับโอน/(Signature of Transferee) 
 

 

ตวับรรจง/(Block Letters) 
 

 



 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 

 

 

สัญญาแต่งตั #งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ร่าง) 



 

 

 
 
 
 
 

 
-ร่าง-  

สัญญาแต่งตั #งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 

 

“หุ้นกู้ของบริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน)  
ครั#งที. 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”   

 
ระหว่าง 

 

 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

กับ 

 

  
 

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาํกัด  
 

สัญญาฉบับนี #จัดทาํขึ #นเมื.อวันที. [•] พ.ศ. 2562 
 
 



 

 สญัญาแตง่ตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที� 1 
 

(ร่าง) สัญญาแต่งตั #งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

“หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
ครั#งที. 1/2562 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565”   

 

สญัญาฉบบันี �ทําขึ �น ณ สํานกังานใหญ่บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั เมื�อวนัที� [•] พ.ศ. 2562 ระหว่าง 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ตั �งอยู่เลขที� 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั �น 17 ถนน
เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ซึ�งตอ่ไปในสญัญาฉบบันี �จะเรียกว่า “ผู้ออกหุ้นกู้” ฝ่ายหนึ�ง กบั 
บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั สํานกังานใหญ่ตั �งอยู่เลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั �น 8 และ 12 ออลซีซั�นเพลส ถนน
วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ�งต่อไปในสญัญาฉบบันี �จะเรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”  อีก
ฝ่ายหนึ�ง 

โดยที�ผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบชืุ�อผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนั และมีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีชื�อเฉพาะของหุ้นกู้ ว่า “หุ้นกู้ของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครั#งที.  1/2562 

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” เป็นจํานวนไม่เกิน 1,500,000 (หนึ�งล้านห้าแสน) หน่วย มีมลูค่าที�ตราไว้หน่วย
ละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท คิดเป็นมลูค่ารวมของหุ้นกู้ ที�เสนอขายทั �งสิ �นไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ�งพนัห้าร้อยล้าน) 
บาท (“หุ้นกู้”) เพื�อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุน ที� ทจ. 17/2561 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี �ที�ออกใหม่ ฉบับลงวันที� 17 
มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถงึที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศที. ทจ. 17/2561”) และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกหุ้ นกู้ และผู้ ถือหุ้ นกู้  ตามที�กําหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายของสัญญานี # รวมทั �งที�จะได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมต่อไปในภายหน้า (ถ้ามี) (“ข้อกําหนดสิทธิ”) 
และให้ถือเป็นสว่นหนึ�งของสญัญานี � 

 โดยที�ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ให้คํารับรองว่า ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที�กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 37/2552 เรื�อง คณุสมบติัของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และการกระทําตามอํานาจหน้าที�
ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ฉบบัลงวนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถงึที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศที. ทจ. 37/2552”) 
และประกาศหรือกฎเกณฑ์อื�นใดที�เกี�ยวข้อง และตามที�ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอื�นๆ ให้ทําหน้าที�เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แล้ว 

 โดยที� ผู้ ออกหุ้นกู้ มีความประสงค์จะแต่งตั �งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ทําหน้าที�เป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้  และ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีความประสงค์จะทําหน้าที�เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีอํานาจ หน้าที� และความรับผิดของผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ตามความที�กําหนดไว้ในสญัญานี � ข้อกําหนดสิทธิ เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ อื�นๆ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ประกาศที� ทจ. 17/2561 ประกาศที� ทจ. 37/2552 
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งต่างๆ ของสํานกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ หน่วยงาน หรือ
องค์กรใดๆ ของทางราชการที�เกี�ยวข้อง (ตอ่ไปนี �ในสญัญารวมเรียกวา่ “กฎหมายที.เกี.ยวข้อง”) 
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เพื�อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และโดยความประสงค์ของคู่สัญญาทั �งสองฝ่าย 
คูส่ญัญาทั �งสองฝ่ายจงึตกลงทําสญัญานี � โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

1. คาํนิยาม 

 เว้นแตจ่ะได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในสญัญานี � คําและข้อความตามที�ปรากฏในสญัญานี �ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบัที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

2. การแต่งตั #งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงแต่งตั �งให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้  และผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็น
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบตามข้อกําหนดและเงื�อนไขที�กําหนดไว้ใน
สญัญานี � ข้อกําหนดสิทธิ และเอกสารเกี�ยวกบัหุ้นกู้ อื�นๆ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ประกาศที� ทจ. 17/2561 ประกาศที� ทจ. 37/2552 และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยที�
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถดําเนินการตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ ในนามของตนเองเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อกําหนด
และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในสญัญานี � ข้อกําหนดสิทธิ เอกสารอื�นๆที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้  และตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด 

3. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บาํเหน็จ หรือเงนิทดรองให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

3.1. ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระคา่ตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื�อตอบแทนการปฏิบติัหน้าที�ตามสญัญา
นี �โดยคิดเป็นรายปี ในอตัราร้อยละ [•] ([•]) ต่อปี  ของจํานวนเงินต้นที�ยังเหลือค้างชําระในหุ้นกู้  (Outstanding 
Amount) บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ�มในอตัราตามที�กฎหมายกําหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับการ
ปฏิบติัหน้าที�ตามสญัญานี �รวมตลอดอายุหุ้นกู้ทั �งจํานวนเป็นเงินรวม [•] ([•]) บาทบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ�มในอตัรา
ตามที�กฎหมายกําหนดให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี�) วนันบัจากวนัออกหุ้นกู้  

การชําระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ ออกหุ้นกู้ตกลงชําระค่าภาษีมลูค่าเพิ�มสําหรับค่าตอบแทนดงักล่าว
ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยชําระพร้อมกบัเงินค่าตอบแทนและผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะออกใบเสร็จรับเงินค่าตอบแทนและ
ใบกํากบัภาษีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้  

ในกรณีที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยงัคงต้องปฏิบติัหน้าที�ของตนต่อไปภายหลงัครบกําหนดอายุหุ้นกู้แล้ว ไม่ว่าด้วย
เหตใุดก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชําระคา่ตอบแทนแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในอตัราเดียวกนักบัอตัราค่าตอบแทนตามข้อ 3.1 
วรรคแรก เป็นรายปี ทุกปี ตลอดระยะเวลาที�ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ยังคงปฏิบัติหน้าที�ของตนอยู่ และตกลงชําระเงิน
ค่าตอบแทนดงักล่าวภายใน 14 (สิบสี�) วนั นบัแต่วนัครบกําหนดอายุหุ้นกู้  หรือวนัที�ครบรอบปี แล้วแต่กรณี โดยนํา
วิธีการตามข้อ 3.1 วรรคแรกและวรรคสองมาใช้โดยอนโุลม  

3.2. ผู้ ออกหุ้ นกู้ ตกลงที�จะชําระให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ซึ�งเงินทดรองจ่ายที�ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ได้จ่ายไป
ตามที�จ่ายจริงเท่าที�จําเป็นและสมควรอนัเนื�องมาจากการปฏิบติัหน้าที�ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานี � ข้อกําหนด
สิทธิ และเอกสารเกี�ยวกบัหุ้นกู้ อื�นๆ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัตั �งแต่
วนัที�ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  พร้อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลกัฐานในการจ่ายเงินทด



สญัญาแตง่ตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หน้าที� 3 
 

รองจ่ายดังกล่าว ทั �งนี � หากเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเกินกว่าจํานวน 50,000 (ห้าหมื�น) บาท จะต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนการจ่ายเงินทดรองจ่ายที�เกินส่วนดงักล่าวของผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  โดยผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนงัสือมายงัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ทราบ ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการ นบั
แต่วนัที�ได้รับคําขอความเห็นชอบดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ให้ความเห็นชอบภายในกําหนดเวลา
ดงักลา่วโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถทดรองจ่ายเงินดงักลา่วได้ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ�มเติมเนื�องจากมีข้อสงสยัหรือรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรอง
จ่ายดงักลา่วไมช่ดัเจน และจําเป็นต้องขอคําชี �แจงหรือขอรายละเอียดเพิ�มเติมหรือขอหลกัฐานเพิ�มเติมในการจ่ายเงิน
ทดรองจ่ายนั �นๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ ชําระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัจากวนัที�ผู้ออก
หุ้นกู้ ได้รับคําชี �แจงเพิ�มเติม หรือรายละเอียด หรือหลกัฐานเพิ�มเติมจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ดงักลา่ว 

3.3. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในระหวา่งอายขุองหุ้นกู้ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในข้อ 6.2 
ข้อ 6.3 หรือข้อ 6.4 (แล้วแต่กรณี) ผู้ ออกหุ้นกู้ตกลงชําระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมตามส่วนของ
ระยะเวลาที�ผ่านพ้นไปจริงที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้นั �นได้ปฏิบติัหน้าที�จนถึงวนัที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมได้สิ �นสดุการทําหน้าที�
เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และได้มีการสง่มอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสาร หรือหลกัฐานที�เกี�ยวข้องทั �งหมดให้กบัผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ ที�ได้รับการแตง่ตั �งใหมแ่ล้ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ ได้ชําระเงินคา่ตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมลว่งหน้าไปแล้วเป็น
จํานวนเกินกว่าระยะเวลาที�ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ปฏิบัติหน้าที�จริง ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกิน
ดงักลา่วให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่มีการคิดดอกเบี �ยใดๆ ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัจากวนัสิ �นสดุการทําหน้าที�ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไมคื่นเงินคา่ตอบแทนสว่นเกินภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ข้างต้น ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ตกลงชําระดอกเบี �ยในจํานวนเงินดงักลา่วให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ในอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยให้
คํานวณดอกเบี �ยในวันถัดจากวนัที�ครบกําหนดชําระจนกว่าผู้ ออกหุ้ นกู้ จะได้รับชําระเงินค่าตอบแทนส่วนเกินคืน
ครบถ้วน 

หากการเปลี�ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ดงักลา่ว เป็นเหตมุาจากการกระทําผิดสญัญาของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ออก
หุ้นกู้ ไมต้่องชําระเงินคา่ตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิม  ตามส่วนของระยะเวลาที�ผ่านพ้นไปนบัแต่วนัที�มีการ
ผิดสญัญาเกิดขึ �น  

หากผู้ออกหุ้นกู้ ไมชํ่าระคา่ตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินทดรองจ่ายใดๆ โดยไม่มีเหตอุนัควรให้แก่ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ในสญัญานี � ข้อกําหนดสิทธิ และเอกสารเกี�ยวกับหุ้นกู้ อื�นๆ ผู้ออกหุ้นกู้ ยินยอมให้
ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เรียกเก็บดอกเบี �ยผิดนัดในอตัราดอกเบี �ยผิดนัดร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีโดยให้คํานวณดอกเบี �ย
นบัตั �งแตว่นัที�ผิดนดัชําระเงินจํานวนดงักลา่วจนกวา่ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระเงินคืนให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เสร็จสิ �นครบถ้วน 

3.4. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิในการหกักลบลบหนี �ใดๆ ที�ผู้ ออกหุ้นกู้ เป็นหนี �ต่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้กับเงิน
จํานวนใดๆ ที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามของหรือเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  
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4. อาํนาจ หน้าที. และความรับผิดของคู่สัญญา 

4.1. ผู้ ออกหุ้ นกู้ และผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ มีอํานาจ หน้าที� และความรับผิดตามที�กําหนดไว้ในสัญญานี � 
ข้อกําหนดสิทธิ เอกสารที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ อื�นๆ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที�จะ
มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ประกาศที� ทจ. 17/2561 ประกาศที� ทจ. 37/2552 และตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี � 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบติัหน้าที�ดงักล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยสจุริตด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัเพื�อ
รักษาประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะพึงกระทํา ทั �งนี � ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องให้ความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือในการดําเนินการใดๆ ตามจําเป็นและสมควร ตามที�ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
ร้องขอ  

  ในกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ เอกสารที�เกี�ยวกับหุ้ นกู้ อื�นๆ พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึที�จะมีการแก้ไขเพิ�มเติม) ประกาศที� ทจ. 17/2561 ประกาศที� ทจ. 
37/2552 และ/หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องที�มีผลกระทบต่ออํานาจหน้าที�และความรับผิดของคู่สญัญา คู่สญัญาทั �งสอง
ฝ่ายตกลงที�จะร่วมกันแก้ไข เปลี�ยนแปลงเงื�อนไข หรือข้อกําหนดใดๆ ตามสญัญานี � เพื�อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับ
ข้อกําหนดสิทธิ เอกสารที�เกี�ยวกบัหุ้นกู้ อื�น ๆ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติม) ประกาศที� ทจ. 17/2561 ประกาศที� ทจ. 37/2552 และ/หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ที�มีการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงนั �นทกุประการ 

4.2. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงรับผิดและชดใช้คา่เสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้  ในความเสียหายซึ�งเกิดขึ �นจากการที�
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบติัหน้าที�หรือปฏิบติัหน้าที�ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบติัหน้าที�มิ
ชอบตามที�กําหนดไว้ในสญัญานี � ข้อกําหนดสิทธิ เอกสารเกี�ยวกบัหุ้นกู้ อื�นๆ หรือจงใจกระทําผิดหน้าที� หรือโดยมิได้ใช้
ความระมดัระวงัตามที�จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที�ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  แต่ทั �งนี � ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ �นจากการตดัสินใจดําเนินการตามอํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบ
ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยถูกต้อง หากผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ พิสูจน์ได้ว่าการดําเนินการดงักล่าวได้กระทําไปโดยสุจริตด้วย
ความรอบคอบและระมดัระวงัตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  นอกจากนี � ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไมต้่องรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ �นจากการที�ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ปฏิบัติตามมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

4.3. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีอํานาจและหน้าที�ในการดําเนินการใดๆ เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ทั �งปวง ซึ�ง
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพียงอํานาจและหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ติดตาม ดแูลให้ผู้ออกหุ้นกู้ ดําเนินการหรือจดัให้มีการดําเนินการตามเงื�อนไขที�กําหนดใน
ข้อกําหนดสิทธิ 

(ข) ดําเนินการใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบติัให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที�ที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
ซึ�งรวมถงึ(แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ) การดําเนินการตามมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ที�ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผกูพนัผู้ออก
หุ้นกู้ ที�ต้องปฏิบติัตาม การให้คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาตามสมควร การเรียกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ ถือ
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หุ้นกู้  และในกรณีที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีสิทธิใช้ดลุยพินิจของตนตามข้อกําหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดลุยพินิจ
ได้โดยอิสระโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั  

(ค) ดําเนินการใดๆ อนัเป็นอํานาจหน้าที�ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ประกาศที� ทจ. 17/2561 
ประกาศที� ทจ. 37/2552 และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมถึงการดําเนินการตามมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  การให้
คําแนะนําหรือให้คําปรึกษาตามสมควร และการเรียกคา่เสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย 

(ง) ทําความตกลงกบัผู้ออกหุ้นกู้ ในเรื�องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

(1) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ในประเด็น
ซึ�งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้หรือไมทํ่าให้สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง  

(2) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้ ในประเด็น
ที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที�เห็นได้โดยชดัแจ้ง หรือ 

(3) ผ่อนผนัหรือยกเว้นไมถื่อวา่กรณีที�เกิดขึ �นตามข้อ 11.1 ของข้อกําหนดสิทธิ ในขณะใด
ขณะหนึ�งเป็นกรณีผิดนดัที�จะต้องดําเนินการตามข้อ 11.2 ของข้อกําหนดสิทธิ หาก
ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื�องที�เหมาะสมโดย
คํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั 

(จ) กระทําการในนามของผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ทั �งปวง รวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียง รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั �งหลกัประกนั (ถ้ามี) ซึ�งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ตามข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้  การรับจํานํา การรับจํานอง การรับการคํ �าประกนั หรือ
การรับหลักประกันอื�นใด (ถ้ามี) ใช้สิทธิไถ่ถอนจํานอง ปลดจํานอง ปลอดหลักประกันที�จํานองไว้ตามเอกสาร
หลกัประกนั เมื�อถงึวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  รวมทั �งใช้สิทธิบงัคบัเอากบัลกูหนี � ผู้ จํานํา ผู้ จํานอง ผู้ คํ �าประกนัและ/
หรือ หลกัประกนัดงักลา่วเพื�อและในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย 

(ฉ) ดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ซึ�งรวมถึง การจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นกู้
และเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อกําหนดสิทธิและเป็นผู้ ดําเนินการจดัให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  
รวมทั �งเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ทกุครั �งและเสนอความเห็นตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้วา่ควรจะดําเนินการอย่างไรในกรณีที�
ผู้ออกหุ้นกู้ ไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื�นๆ ที�มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างมี
นัยสําคัญ และให้ความเห็นเกี�ยวกับเรื� องใด ๆ ที�ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  

(ช) จดัทํารายงานส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เกี�ยวกบัเรื�องสําคญัที�ได้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที�
ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยไมช่กัช้า 
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(ซ) ในกรณีที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ขาดคณุสมบติัและไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขคณุสมบติัของตน
ให้ถกูต้องภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัจากวนัที�ขาดคณุสมบติันั �น ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็น
หนงัสือทนัทีที�พ้นระยะเวลาดงักลา่วเพื�อให้ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอตวับคุคลที�จะเข้ารับทําหน้าที�เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทนตน 
และจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อกําหนดสิทธิโดยไมช่กัช้า 

(ฌ) อาจแต่งตั �งที�ปรึกษากฎหมายตามที�จําเป็น เพื�อให้คําปรึกษาเฉพาะในกรณีที�มีประเด็น
ทางกฎหมายสําหรับกรณีที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องบงัคบัชําระหนี �ตามหุ้นกู้  หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกําหนดสิทธิ
หรือขอผ่อนผนัเรื�องใดๆ หรือการให้ความยินยอมที�เกี�ยวข้องกบัข้อกําหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตผิุดนดัหรือข้อพิพาทที�
อาจเกิดขึ �นอนัเกี�ยวเนื�องกบัหุ้นกู้หรือข้อกําหนดสิทธิ ทั �งนี � ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึง
ค่าใช้จ่ายที�ปรึกษากฎหมายดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั พร้อมทั �งได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 (สาม)  วนัจากผู้ออกหุ้นกู้ก่อนจงึจะสามารถทดรองค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้ และหากผู้ออกหุ้นกู้
ไมใ่ห้ความยินยอมดงักล่าว หรือให้ความยินยอมล่าช้าไม่ทนัต่อสถานการณ์โดยไม่มีเหตอุนัสมควร ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
สามารถแตง่ตั �งและทดรองจ่ายคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัที�ปรึกษากฎหมายดงักลา่วได้ทนัที โดยผู้ออกหุ้นกู้ มีหน้าที�ต้องชําระ
เงินดงักลา่วคืนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วนันบัแตว่นัที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จ่ายเงินดงักลา่วไป 

(ญ) ชําระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามสดัส่วนหนี �หุ้นกู้  เมื�อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับชําระ
เงินมาจากการบังคบัชําระหนี �ตามหุ้นกู้ตามสญัญาแต่งตั �งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
จะต้องจดัทํา รายละเอียดเงินที�บังคบัชําระหนี �ได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายไปเพื�อการบงัคบัชําระหนี � อาทิ ค่าจัด
ประชุม ค่าส่งจดหมาย ค่าทนายความ ค่าดําเนินการ ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 
และการชําระคืนเงินดงักลา่ว เพื�อเป็นหลกัฐานให้ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถขอตรวจสอบดไูด้  

(ฎ) แจ้งผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายทราบในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดสิทธิ และเกิน
กําหนดระยะเวลาที�ผ่อนผนัให้ผู้ ออกหุ้นทราบดําเนินการแก้ไข แต่ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ดําเนินการแก้ไข ซึ�งข้อกําหนดสิทธิ
ดงักลา่วจะต้องเป็นข้อกําหนดสิทธิที�เป็นสาระสําคญัอนัอาจกระทบถึงความสามารถในการชําระหนี �ของผู้ออกหุ้นกู้   
(ซึ�งรวมถงึกรณีที�เกิดเหตผิุดนดัหรือเหตกุารณ์ที�อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัตามข้อกําหนดสิทธิด้วย) ไมว่า่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้จะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ทราบถงึเหตดุงักลา่วเอง (ยกเว้น กรณีที�ได้มีการประกาศเป็นการ
ทั�วไปจากหน่วยงานของรัฐ หรือมีการเผยแพร่ข่าวสารโดยสื�อโทรทศัน์ วิทย ุฯลฯ) รวมทั �งการใดๆ ที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้
กระทําลงไปตามอํานาจหน้าที�ในกรณีที�เกิดเหตดุงักลา่วข้างต้นด้วย  

(ฏ) การกระทําของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานี � ให้ถือว่าเป็นการกระทําเพื�อประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นกู้  และให้ถือเสมือนหนึ�งผู้ ถือหุ้นกู้กระทําการดงักลา่วด้วยตนเอง 

(ฐ) กรณีที�มีเหตผิุดนดั หรือเหตกุารณ์ที�อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัตามข้อกําหนดสิทธิ ให้ผู้แทน
ผู้ ถือหุ้ นกู้ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  และปฏิบัติตามข้อกําหนดสิทธิ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ตลอดจนใช้สิทธิฟ้องร้อง บังคับคดีกับผู้ ออกหุ้ นกู้  ตามที�ผู้ ถือหุ้ นกู้ เห็นสมควร ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้ นกู้ ได้ดําเนินการ
ฟ้องร้องแทนผุ้ ถือหุ้นกู้แล้ว หากมีผุ้ ถือหุ้นกู้ รายใดมีความประสงค์จะดําเนินคดีด้วยตนเอง ก็สามารถกระทําได้ ด้วย
คา่ใช้จ่ายของผุ้ ถือหุ้นกู้รายนั �นเอง 
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4.4. ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องดําเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผลการจ่ายดอกเบี �ย เงินต้น รวมทั �งวิธีการคํานวณ 
ให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบทุกครั �ง ภายใน 7 วนัทําการนับจากวนักําหนดชําระดอกเบี �ย ทั �งนี �การแจ้งดงักล่าวให้นํา
สญัญาข้อ 11. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

4.5. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถดําเนินการให้นายทะเบียนดําเนินการต่างๆ ได้เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้
ทั �งปวงเสมือนผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ ดําเนินการ และคา่ใช้จ่ายให้เก็บจากผู้ออกหุ้นกู้  

4.6. ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที�ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในกิจการซึ�งต้องลงลายมือชื�อของผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ระบไุว้ด้วยวา่เป็นการกระทําเพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ทั �งปวง 

5. วันมีผลใช้บังคับของสัญญา 

 สญัญานี �มีผลบงัคบัใช้นบัแตว่นัออกหุ้นกู้   

6. การสิ #นสุดของสัญญาแต่งตั #งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการเปลี.ยนแปลงตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

6.1. ให้สัญญานี �สิ �นสุดลงทันที (ก) เมื�อครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้ชําระหนี �ดอกเบี �ย    
เงินต้น และหนี �อื�นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้ว และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ปฏิบติัหน้าที�ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จนครบถ้วน
ตามข้อกําหนดสิทธิแล้ว หรือ (ข) เมื�อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั �งจํานวนก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้หรือซื �อคืนหุ้นกู้
ทั �งหมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั �งหมดนั �นแล้ว หรือ (ค) เมื�อหนี �ตามหุ้นกู้ระงบัสิ �นไปไมว่า่
โดยสาเหตใุดจนหมดสิ �นตามจํานวนหุ้นกู้ ที�ออกในครั �งนี �  

6.2. ให้สญัญานี �สิ �นสดุลงเมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งดงัต่อไปนี � และให้การสิ �นสดุของสญัญานี �
มีผลต่อเมื�อได้มีการแต่งตั �งผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ รายใหม่แล้ว โดยผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ รายเดิมต้องส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน 
เอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวข้องทั �งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ที�ได้แตง่ตั �งใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบั
แตว่นัที�มีการแตง่ตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้รายใหม ่

(ก) เมื�อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ขาดคณุสมบติัของการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และไม่สามารถดําเนินการ
แก้ไขการขาดคณุสมบติัของตนให้ถกูต้องภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัแตว่นัที�ขาดคณุสมบติันั �น 

(ข) เมื�อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ มีมติให้เปลี�ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เนื�องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
ปฏิบติัหน้าที�ไมเ่หมาะสมหรือบกพร่องตอ่หน้าที� ทั �งนี � ตามรายละเอียดที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

(ค) เมื�อผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ปฏิบัติหน้าที�ฝ่าฝืนข้อกําหนดหรือเงื�อนไขของสญัญานี � ข้อกําหนด
สิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี�ยวกบัหุ้นกู้ อื�นๆ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึที�มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม) ประกาศที� ทจ. 17/2561 และประกาศที� ทจ. 37/2552 รวมทั �งกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และการฝ่าฝืนนั �น
ยงัคงไมไ่ด้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งให้ผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้ ทําการแก้ไข 

(ง) เมื�อผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทําหน้าที� ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบติัผิดสญัญานี � ไม่ว่า
ข้อใดข้อหนึ�ง ซึ�งผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
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(สามสิบ) วนัแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ ไมดํ่าเนินการแก้ไข หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีหนงัสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ โดยมีเหตผุลอนัสมควรและการลาออกนั �นได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ออกหุ้นกู้  ตลอดจนได้แจ้ง
ให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสิบ) วนัแล้ว 

(จ) เมื�อผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้ มีหนี �สินล้นพ้นตวั หรือถูกพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงาน
ยึด หรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถูกร้องขอให้มีการฟื�นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ 
กระทําการใดๆ อนัจะเป็นเหตใุห้ถกูฟ้องล้มละลาย ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือยื�นคําร้องขอให้มีการฟื�นฟกิูจการ 

6.3. ในกรณีที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์จะบอกเลิกสญัญาฉบบันี � จะต้องทําเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วนั พร้อมทั �งแจ้งรายชื�อของบุคคลที�มีคุณสมบติัเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เพื�อให้ผู้ออกหุ้นกู้ ดําเนินการแตง่ตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
คนใหม่  หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแต่งตั �งผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้คนใหม่ได้ทันภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้
จะต้องปฏิบัติหน้าที�ตามสัญญานี �ให้แก่ผู้ ออกหุ้ นกู้ต่อไป จนกว่าผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่จะได้รับการแต่งตั �ง โดย
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยังคงต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที�เสมือนเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และจะต้องรีบดําเนินการส่งมอบ
บรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลกัฐานที�เกี�ยวข้องทั �งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้รายใหมโ่ดยไมช่กัช้า 

6.4. นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าวตามข้อ 6.1 ข้อ 6.2 และข้อ 6.3 แล้ว การแต่งตั �งและเปลี�ยนตัว
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

6.5. หากในที�สดุแล้วไมมี่การออกหุ้นกู้ นี � ให้ถือวา่สญัญานี �สิ �นสดุ 

6.6. ในกรณีที�สญัญาสิ �นสดุโดยเป็นเหตมุาจากการที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ปฏิบติัตามสญัญาฉบบันี � และ/
หรือ ข้อกําหนดสิทธิ ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงชําระค่าตอบแทนที�ผู้ออกหุ้นกู้ ได้จ่ายให้ตามข้อ 3.1 คืนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้
ตามสว่นสําหรับระยะเวลาที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไมต้่องปฏิบติัหน้าที�ตามสญัญา 

7. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบติัการตามหน้าที�ของตนเพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดและวิธีการ
ตา่งๆ เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิทกุประการ และตกลงผกูพนัด้วยในมติและการ
ดําเนินการตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการนั �น 

8. อากรแสตมป์ 

 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงรับผิดชอบในคา่อากรแสตมป์ใดๆ ที�ต้องติดบนสญัญาฉบบันี � และค่าอากรแสตมป์อื�นใดที�
อาจเกิดขึ �นจากการกระทํา หรือดําเนินการใดๆ ตามความในสัญญานี � (ถ้ามี) แต่ไม่รวมถึงค่าภาษีเงินได้ของ
ค่าตอบแทนการให้บริการ ซึ�งผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้องหักไว้ตามอตัราที�กฎหมายกําหนด เมื�อมีการจ่ายค่าตอบแทนการ
ให้บริการดงักลา่วให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 
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9. การแก้ไขเพิ.มเตมิสัญญา 

 สญัญาฉบับนี �มีผลเหนือข้อตกลงหรือการดําเนินการอื�นใด ไม่ว่าด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรของ
คู่สญัญา ที�ได้ทําขึ �นก่อนการลงนามในสญัญาฉบับนี � โดยให้ถือสญัญานี �เป็นข้อตกลงทั �งหมดที�คู่สญัญาได้ตกลง
ผูกพันกัน การแก้ไขหรือเพิ�มเติมสัญญานี �จะต้องได้รับมติเห็นชอบโดยมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ตามที�ระบุใน
ข้อกําหนดสิทธิ ทั �งนี � ในหนังสือนัดประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสัญญาแต่งตั �งผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  และ
ผลกระทบที�เกิดกับผู้ ถือหุ้นกู้ อย่างชัดเจน เพื�อเป็นข้อมูลประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นกู้  เว้นแต่ กรณีการแก้ไข 
เพิ�มเติม ในประเดน็ซึ�งเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้หรือไมทํ่าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือ ในประเดน็ที�เป็น
การแก้ไขข้อผิดพลาดที�เห็นโดยชดัแจ้ง ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถทําความตกลงเห็นชอบร่วมกนัได้โดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสั�งต่างๆ ของ 
สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ของทาง
ราชการที�เกี�ยวข้อง อนัมีผลกระทบกระเทือนตอ่เงื�อนไขหรือข้อกําหนดใด ๆ ตามสญัญานี � คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายตกลง
ที�จะร่วมกนัแก้ไขเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข หรือข้อกําหนดใดๆ ตามสญัญานี �เพื�อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนด
สิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งที�มีการแก้ไขดงักลา่ว 

 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงผกูพนัตามสญัญานี �ที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมในภายหน้าตามเงื�อนไขใน
วรรคหนึ�ง 

10. การขัดกัน 

ในกรณีที�มีข้อกําหนดใดๆ ภายใต้สญัญาฉบับนี �ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดสิทธิ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อความที�
ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิเฉพาะในสว่นที�ขดัหรือแย้งกนัดงักลา่ว 

ในกรณีที�มีข้อกําหนดใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี � ขดัหรือแย้งกบัระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมาย อนัอาจตกเป็น
โมฆะ โมฆียะ หรือไมส่มบรูณ์ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ให้มีผลเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไมส่มบรูณ์เฉพาะข้อกําหนดนั �น 
ๆ โดยไมก่ระทบถงึข้อกําหนดใด ๆ ภายใต้สญัญาแบบนี � 

11. การส่งหนังสือบอกกล่าว 

 การติดต่อสื�อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ทําเป็นหนงัสือและส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่ทางโทรสาร และยืนยนัโทรสารนั �นด้วยการสง่เป็นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือสง่โดยบคุคลซึ�งลงนามรับทราบสําเนาโดย คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง โดยสง่ไปยงัที�อยู่ของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งตามที�
อยู่ที�ระบไุว้ข้างลา่งนี � หรือที�อยู่ซึ�งได้มีการเปลี�ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งทราบเป็นหนงัสือแล้ว 

 ผู้ออกหุ้นกู้: 

 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  
เลขที� 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั �น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
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บคุคลติดตอ่  คณุภทัรินทร์ สิมะชาติ 
เบอร์โทรศพัท์ 0-2352-4777 ตอ่ 4504 

 เบอร์โทรสาร  0-2352-4799 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั  
เลขที� 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั �น 8 และ 12 ออลซีซั�นเพลส ถนนวิทย ุ 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
บคุคลติดตอ่   คณุจิตาศจีุ กิจจาวิวฒันยง 
เบอร์โทรศพัท์  0-2672-5810   
เบอร์โทรสาร           - 

12. การรับรองความถูกต้องของเอกสาร 

 ผู้ ออกหุ้ นกู้ ตกลงยอมรับว่าเอกสารใดๆ ที�ผู้ ออกหุ้ นกู้ มอบให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ตามสัญญานี �หรือตาม
ข้อกําหนดสิทธิ มีข้อความที�ถูกต้อง แท้จริง และมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่จําเป็นต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ออกหุ้นกู้ ในข้อความดงักล่าวหรือต่อการใดๆ ที�ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้กระทํา หรือละเว้นไม่กระทําโดย
อาศยัข้อมลูหรือรายละเอียดที�ปรากฏในเอกสารต่างๆ ที� ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้ดงักล่าวข้างต้นนั �น ยกเว้นในกรณีที�เป็น
การกระทําผิดโดยจงใจประพฤติผิดหน้าที�หรือโดยประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

13. การชดใช้ค่าเสียหาย 

 ในกรณีที�มีความเสียหายเกิดแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งอนัเนื�องมาจากการที�คู่สญัญาฝ่ายที�ก่อให้เกิด
ความเสียหาย ซึ�งรวมถึง ลูกจ้างหรือตัวแทนที�ได้รับการแต่งตั �งอย่างถูกต้องของคู่สัญญาฝ่ายที�ก่อให้เกิดความ
เสียหายนั �นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของสัญญาฉบับนี � โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ คู่สัญญาฝ่ายที�
ปฏิบติัผิดสญัญาตกลงที�จะดําเนินการแก้ไข เยียวยา และรับผิดชดใช้ความเสียหายดงักล่าว ตามสมควรและตามที�
เกิดขึ �นจริง (ซึ�งรวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี คา่จ้างที�ปรึกษากฎหมายและทนายความ ตามที�
ศาลเห็นสมควร) ให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายที�ได้รับความเสียหายนั �น 

ในการที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบติัหน้าที�เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานี � ข้อกําหนดสิทธิ และเอกสารเกี�ยวกบั
หุ้นกู้ อื�นๆ หากมีกรณีพิพาทใดๆ เกิดขึ �นกบัผู้ ถือหุ้นกู้หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม ผู้ ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ติดต่อตกลงกับผู้ ถือหุ้นกู้หรือบุคคลดงักล่าวเอง โดยผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้ออกหุ้นกู้ ในการ
ดําเนินการดงักล่าว หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ �นกบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องถูกฟ้องคดีหรือต้อง
ชําระค่าเสียหายใดๆ แทนผู้ออกหุ้นกู้ ไปก่อน อนัเนื�องมาจากการผิดสญัญาฉบบันี � ข้อกําหนดสิทธิ หรือกฎหมายที�
เกี�ยวข้องโดยผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั �ง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
คา่จ้างที�ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เพื�อแก้ไขข้อพิพาทหรือต่อสู้คดีดงักล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จนครบถ้วน เว้น
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แต่ กรณีพิพาท การฟ้องคดี หรือความรับผิดต้องชําระค่าเสียหายต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นนั �นเกิดจากความประมาท
เลินเลอ่อย่างร้ายแรง หรือการประพฤติผิดของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ทั �งนี � ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ตกลงปฏิบัติหน้าที�ในฐานะผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ อย่างเต็มความสามารถและด้วยความ
ซื�อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และด้วยความระมัดระวังรวมถึงต้องบอกกล่าวให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ทราบโดยทันทีกรณีมีความ
เสียหายใดๆ เกิดขึ �นหรือกรณีถกูดําเนินคดีอนัเนื�องมาจากการทําหน้าที�โดยมิชอบของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ผู้ ออกหุ้ นกู้  (ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีและค่าที�ปรึกษากฎหมายตามที�ศาลเห็นสมควร) ที�เกิดขึ �นจากการปฏิบติัหน้าที�โดยมิชอบของผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ ในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือจากการจงใจกระทําผิดหน้าที�ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือจากการที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที� หรือปฏิบัติหน้าที�มิชอบตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ หรือที�เกิดจากการกระทําโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือจากการที�ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มิได้ใช้ความระมัดระวงัที�พึงจะ
คาดหมายได้จากบคุคลที�ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

14. ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดจากการปฏิบติัหน้าที�ของผู้แทนผุ้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานี � ตามข้อกําหนดสิทธิ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั กฎ กฎหมายใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง ให้ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นผู้ รับผิดชอบตามที�จ่ายจริง โดยให้ผุ้แทนผุ้ ถือหุ้นกู้
ทดรองจ่ายไปก่อน และแจ้งให้ผู้ออกหู้กู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อคืนเงินทดรองจ่าย ทั �งนี � ผุ้ออกหุ้นกู้
ต้องจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายดงักล่าวแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับแต่วนัที�ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แจ้ง
ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ไมชํ่าระคืนเงินทดรองจ่าย หรือเงินอื�นใดตามสญัญานี � ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจ่ายดอกเบี �ยใน
อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของเงินจํานวนดงักลา่วนบัแตว่นัที�ผู้แทนผุ้ ถือหุ้นกู้ ได้ทดรองจ่ายเงินดงักลา่ว 

คา่ใช้จ่ายในการจดัทําสญัญานี � คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตกลงที�จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจดัทําสญัญานี �
ในสว่นของตน ซึ�งรวมถงึคา่ใช้จ่ายสําหรับที�ปรึกษากฎหมายและที�ปรึกษาอื�นๆ ยกเว้นค่าอากรแสตมป์ที�ติด
สญัญานี � ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็นผู้ออก 

15. การโอนสิทธิ 

สิทธิและหน้าที�ภายใต้สญัญาฉบับนี �ถือเป็นสิทธิเฉพาะตวัของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่
สามารถโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที�ภายใต้สญัญาฉบับนี �ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งก่อน ทั �งนี � ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ
ข้อกําหนดสิทธิ 

16. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา 

 หากบทบญัญติัใดๆ แห่งสญัญานี � ข้อกําหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี�ยวกบัหุ้นกู้ อื�น ตกเป็นโมฆะ โมฆียะ 
ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสัย ไม่อาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั �นๆ ให้มีผลเฉพาะส่วนที�ตกเป็นโมฆะ 
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โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสยั ไม่อาจใช้บงัคบันั �นเท่านั �น    ไม่มีผลทําให้ส่วนอื�นๆ ของสญัญานี �ต้องตกเป็นโมฆะ 
โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใช้บังคบัไม่ได้ไปด้วย ซึ�งคู่สญัญาคงตกลงให้บทบัญญัติในส่วนอื�นดงักล่าวของสญัญานี � 
ยงัคงมีผลผกูพนัและใช้บงัคบัได้ในระหวา่งคูส่ญัญาทกุฝ่าย 

17. กฎหมายที.ใช้บังคับแก่สัญญา 

 สญัญานี �และเอกสารภายใต้สญัญาฉบบันี � สิทธิและข้อผูกพนัต่างๆ ของคู่สญัญาที�มีอยู่ตามสญัญาฉบบันี � 
ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  

18. การรักษาความลับ 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงที�จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื�นใดที�ผู้ ออกหุ้นกู้มอบ
ให้กบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และที�เกิดจากการปฏิบติัหน้าที�เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญาฉบบันี � หรือตามข้อกําหนดสิทธินี � 
ไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ ไว้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยกบับุคคลใดๆ ที�ไม่ใช่
การปฏิบัติตามอํานาจ หน้าที�ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานี � ยกเว้นเป็นการเปิดเผยโดยคําสั�งศาล หรือพนกังาน
เจ้าหน้าที�ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื�นใดมีอํานาจตามกฎหมาย หรือตามที�กฎหมายกําหนด 

สญัญาฉบบันี �จดัทําขึ �นเป็น 2 (สอง) ฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความทั �งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ และเพื�อเป็นหลกัฐานแห่งการนี �จึงได้ลงลายมือชื�อ 
พร้อมทั �งประทบัตราสําคญับริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นหลกัฐาน ณ วนั เดือน ปี ที�ระบขุ้างต้น 
 

 

เพื.อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้ 
     บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 
 

 
    กรรมการ 

         ([•]) 

      เพื.อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
       บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาํกัด 
 
 
 

    กรรมการ 
            ([•]) 
 
 

    กรรมการ 
        ([•]) 
 
 
 

   พยาน 
        ([•]) 
 

    กรรมการ 
                        ([•]) 
 
 

 
     พยาน 

                        ([•]) 
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เอกสารแนบท้าย 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที.ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

 



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หน้าที� 1 

 

 

เอกสารแนบ � รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษทั 
 

ชื�อ/สกลุ 
 

 
อายุ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายอดิศกัดิ�  สุขมุวทิยา 
*** � 

63 - ประธานกรรมการ 
แต่งตั�ง 13/8/2558 
-กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ไม่มี -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
    
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
2533 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2558 
2537 – 2555 
 

-ประธานกรรมการ 
-กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ ประธาน
เจา้หนา้ที7บริหาร 
- ประธานกรรมการ บริหาร 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ/ประธาน 
   เจา้หนา้ที7บริหาร 
-  กรรมการ 

-บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย 
-บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั 
- บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท จาํกดั  
- บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วสิเซ็ส จาํกดั (มหาชน)  
- บริษทั บริหารสินทรัพยเ์จ จาํกดั 
- บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
- บจ. เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์  
- บริษทั สิงห์บุรี เคเบิ�ล ที.ว.ี จาํกดั 
- บริษทั เจมาร์ท ทกัษิณ จาํกดั 
- บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 
- บมจ. เจเอเอสแอสเซ็ท จาํกดั  
- บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วสิเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 

นายลกัษณะนอ้ย พึ7งรัศมี  ���� 
*   **   ***   

66 -ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั�ง 8/12/2556 
-กรรมการสรรหา

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

2556 –ปัจจุบนั 
2559- ปัจจุบนั 
 
 

-ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหาและ

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
 



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หน้าที� 2 

 

 
ชื�อ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
 

- Certificate in Management 
Development Program The 
Wharton School of the 
University of Pennsylvania 
program INSEAD University 
(France) 

 
 
 
 
 
2558 - 2559 

พิจารณาค่าตอบแทน 
-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการอิสระ 

 
-บริษทั แมค๊กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
-บริษทั Nok Scoot  Airlines จาํกดั 

นายลกัษณะนอ้ย พึ7งรัศมี  ���� 
*   **   ***   
(ต่อ) 

   - Certificate in Inno-
Leadership 
-Certificate “Executive 
development Program” 
Graduate School of business, 
Columbia University 

2557 - ปัจจุบนั 
 
2555 – 2560 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
lmno – 2555 

-ประธานคณะกรรมการ
บริษทั 
ที7ปรึกษาสาํนกัผูช้่วย
ผูจ้ดัการใหญ่ การเงิน และ
การลงทุน 
- กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 

-บริษทั Origin Property จาํกดั 
(มหาชน) 
-บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) 
 
- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั 
-บจ. SCG Accounting Service 

นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน� 
 

58 -กรรมการ 
แต่งตั�ง 28/4/2559 

ไม่มี - ปริญญาโท 
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 
- ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์

บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานคริน
ทร์ 

2559-2560 
2559 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2555 – 2559  
 
 
2543-2555 
2540-2543 

-กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
-กรรมการ 
-ผูอ้าํนวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน 
-ที7ปรึกษา 
-กรรมการ  
-กรรมการบริหาร 
-ประธานเจา้หนา้ที7บริหาร 
- กรรมการบริหาร 
- ผูอ้าํนวยการสายงาน

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั  
- บมจ. เจมาร์ท 
 
- บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
- บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 
 
 

- บมจ. เจมาร์ท 
- บมจ. เอม็ลิ�งคเ์อเชีย คอร์ปอเรชั7น 



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หน้าที� 3 

 

 
ชื�อ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 
2535-2540  
 

ปฏิบตัิการ 
- ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

 
- บริษทั เทคนิคเทเลคอม จาํกดั 
 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** *** 

58 -กรรมการอิสระ 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั�ง 13/5/2552 
-ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

ไม่มี - รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขา
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท พฒันศาสตร์
มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2552 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2555 – ปัจจุปัน 
2546 – 2558 
2545 – ปัจจุบนั 
2549 - 2558 

-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
 
 

- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั) 
- บมจ. อาพีซีจี 
- บมจ. สมัมากร 
- บจ. เพียวสมัมากรเวลลอปเมนท ์

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** *** 
(ต่อ) 
 
 

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

- กรรมการ 
 -ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการ 
 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
 
- รองผูอ้าํนวยการ 
 
 

- บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั 
- บมจ. ไทยประกนัภยั 
 
 
 
- บมจ. สุวรรณชาต ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
- บจ. มงคลชยัพฒันา 
- สาํนกังานจดัการทรัพยส์ินส่วน
พระองค ์
- โครงการพฒันาส่วนพระองค ์
 



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หน้าที� 4 

 

 
ชื�อ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นาย ปรีชา ประกอบกิจ 70 -กรรมการอิสระ 
-กรรมการ
ตรวจสอบ 
แต่งตั�ง o/8/lmm{ 
 

ไม่มี - ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั 
Roosevelt University, USA 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2555-2559 
 
2548-2554 
2554-2557 
2532-2554 

-กรรมการอิสระ 
-กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริษทั  
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการที7ปรึกษา 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั 
- บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วสิเซ็ส 
 

- บมจ. จีสตีล 
- บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
- บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

นายพีรนาถ โชควฒันา  56 -กรรมการ 
แต่งตั�ง 10/5/2561 
  

562,000 หุน้ 
0.14% 

- วศบ. จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
-MS (Chemeng) California 
Institute of Technology 
-MBA 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

2561 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2538 – ปัจจุบนั 
2535 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บจ. เอสจี แคปปิตอล 
- บ. ซนัคลัเลอร์ โอ.เอ จาํกดั 
- บ. หลานปู่ จาํกดั 
 
 
 

นายปิยะ พงษอ์ชัฌา 
 

48 -กรรมการ 
แต่งตั�ง 12/5/2559 
 

ไม่มี   - ปริญญาตรีการจดัการ   
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

2559 – ปัจจุบนั 
lm�� – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2555 – lm�� 
 
 
2541 – 2555 

- กรรมการ 
- รองประธานบริหาร 
- กรรมการ 
- กรรมการ, 
กรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ที7บริหาร 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

-บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บมจ. เจมาร์ท 
- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั 
- บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
   เซอร์วสิเซ็ส 
 
- บมจ. เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หน้าที� 5 

 

 
ชื�อ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
 

-  กรรมการ 
-  กรรมการ 
- กรรมการ 
  

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

นายกิตติพงศ ์กนกวไิลรัตน์ �, W n5 - กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการ 
แต่งตั�ง 1/5/2559 

ไม่มี - ปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

lm�� – ปัจจุบนั 
2559  - ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2558 - 2559 
  
2555-2557    

   2545-2554 
    
   2539-2545 
   2538-2539 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- Chief Commercial 
Officer 
- General Manager  
- Chief Marketing 
   Officer 
- Account Manager  
- Marketing Executive 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
- บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั 
-  Crown Tech Advance PCL 
 
-  Brightstar (Thailand) Ltd. 
-  Jaymart Public Co., Ltd. 
 
- Motorola (Thailand) Ltd. 
- NEC (Thailand) Co., Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หน้าที� 6 

 

 
ชื�อ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ์ 58 ผูอ้าํนวยการสาย
งานเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 
แต่งตั�ง 17/6/2559 

ไม่มี 
 

- Master Degree in Business 
Management, 
  Rangsit University 
- Mini Software Engineering, 
 Kasetsart University 
- Bachelor Degree in Science 
Price of Songkla University 

lmm{ – ปัจจุบนั 
 
 
2556 - 2559 
2554 - 2556 
2548 - 2553 
2546 - 2547 
2538 - 2546 
 
2530 - 2537 
 
2529 - 2530 
2526 - 2529 
 

- ผูอ้าํนวยการสายงาน
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 

- Project Director 
- Project Director 
- Project Manager 
- Project Manager 
- Senior Manager of IT 

division 
- Senior System Analyze 
 
- Senior Programmer 
- Head of EDP 

- บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
 
 
- CPS Consulting Co., Ltd. 
-  V-Smart Co., LTD. 
-  Innova Software Co., Ltd. 
- e-Discover Co., Ltd. 
-  Semiconductor Venture 
International (Public) Co., Ltd. 
- B Grimm Engineering (Public) 
Co., Ltd. 
- Loxley Ltd. 
- Niyompanich Co., Ltd., 
Chiengmai 

นางสาวจนัทรจิรา    กอ้งทอ้งสมุทร์ 51 - เลขานุการบริษทั 
แต่งตั�ง 13/5/2551 
- ผูอ้าํนวยการสาย

งานปฏิบตัิการ 
แต่งตั�ง 15/5/2559 

3,500 หุน้
0.00087% 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสูตรพิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์วทิยาลยั  หลกัสูตร 
“กฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ
สาํหรับเลขานุการบริษทั” 
- จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย หลกัสูตร ดงันี�  
1.  Corporate Secretary 
Development Program รุ่นที7 2 
2.  หลกัสูตรพื�นฐานสาํหรับ
ผูป้ฏิบตัิงานเลขานุการบริษทั รุ่นที7 

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

- ผูอ้าํนวยการสายงาน
ปฏิบตัิการ 
- เลขานุการบริษทั  
- ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ และสื7อสาร
องคก์ร 
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและ
บริหาร 
- ผูจ้ดัการฝ่ายหลกัทรัพย ์
(นกัลงทุนสมัพนัธ์) & 

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



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หน้าที� 7 

 

 
ชื�อ/สกลุ 

 

 
อายุ 

 

 
ตาํแหน่ง 

 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/62 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

22  
3.  หลกัสูตรพื�นฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี7เกี7ยวขอ้งกบับริษทัจด
ทะเบียน  
 

 
 
2535-2536 

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
-เจา้หนา้ที7ฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์ 

 
 
-  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 

นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร 52 -ผูอ้าํนวยการสาย
งานบริหารสินเชื7อ
และทรัพยส์ิน 
แต่งตั�ง 16/07/2561 

ไม่มี - ปริญญาตรีคหกรรและ
อุตสาหกรรมศิลป์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

2547-2555 
 
 
2546-2547 
 
2545-2546 
 
2539-2545 
2532-2538 

- Assistant Vice President 
recovery consumer 
credit risk. 
- Associates II Consumer 

Credit Quality Dept. 
- Collection&Support 

Manager 
- OA Supervisor 
- Assistant Credit 

Manager 

-The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 
 
-DBS Thai Danu Bank PCL. 
 
-Citibank, N.A. 
 
-Citibank, N.A. 
-Dawa International Machinery 
Co., Ltd. 

นางสาวบุษบา กลุศิริธรรม 43 -ผูอ้าํนวยการสาย
งานบญัชีและ
การเงิน 
แต่งตั�ง 2/05/2562 

ไม่มี - ปริญญาโท Master of Applied 
Finance, Macquarie University, 
Australia 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี Accounting (เกียรติ

นิยมอนัดบัสอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2560 – 2562 
 
2558 - 2560 

- Associate Partner 
 
- Director 
 

- ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จาํกดั 

- ไพร์ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 
 
 



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ � รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   – หน้าที� 8 

 

หมายเหตุ 1. * กรรมการอสิระ   (Independent Director) 
  2. ** คณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) 
  3.             *** คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) 

4.            � กรรมการที�มอีาํนาจลงนามผูกพนักบับริษัทตามที�กาํหนดในหนังสือรับรอง 
5.            ����กรรมการตรวจสอบที�มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงนิ 
6.             W  กรรมการที�กาํลงัจะเข้าอบรมหลกัสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
7.             ผู้บริหารทุกคนไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 



  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

 
 

เอกสารแนบ 4 ข้อมลูการดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอํานาจควบคมุในบริษัทย่อย  – หน้าที' 1 
 

 

เอกสารแนบ �  ข้อมูลการดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอํานาจควบคุมในบริษทัย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษทัที'เกี'ยวข้อง 

 

 

รายชื�อ 

  

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
บริษทัย่อย 

บ. เอสจ ีแคปปิตอล จาํกัด บ. เอสจ ีเซอร์วสิพลสั จาํกดั บ. ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จาํกดั 

นางนงลกัษณ์ ลกัษณะโภคิน / / / / 

นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรัตน ์ /. // /, // /, // /, // 

นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมุทร์ // -  - / 

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

 

หมายเหตุ:- /     =  กรรมการ ,  กรรมการผู้มอีาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย 

  x    =  ประธานกรรมการ 

  //    =  คณะฝ่ายจดัการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 









บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั
    จากสถาบนัการเงิน 12 220,072              364,003                220,069              309,000                
เจา้หนีการคา้ 3 366,123              348,068                429,642              379,729                
เจา้หนีอืน 3, 13 183,328              189,133                339,540              275,541                
หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 800,000              800,000                800,000              800,000                
เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการอืน 12 292,503              287,023                292,503              287,023                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,110                28,110                  28,110                28,110                  
หนีสินหมุนเวยีนอืน 5,000                  5,000                    5,000                  5,000                    
รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,895,136           2,021,337             2,114,864           2,084,403             

หนีสินไม่หมุนเวยีน
หุน้กู ้ 12 1,350,000           1,350,000             1,350,000           1,350,000             
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                          -                            5                         -                            
ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 145,322              139,170                123,562              118,473                
เงินประกนัพนกังาน 4,131                  1,714                    2,424                  -                    
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 53,683                56,553                  52,973                55,921                  
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,553,136           1,547,437             1,528,964           1,524,394             

รวมหนีสิน 3,448,272           3,568,774             3,643,828           3,608,797             

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
4



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน 270,000 270,000                270,000 270,000                
     ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 270,000 270,000                270,000 270,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 225,000 225,000                225,000 225,000                
สาํรองจากการรวมธุรกิจ
    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                    974,118              974,118                
กาํไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27,000 27,000                  27,000 27,000                  
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 822,038 781,297                666,771 687,039                
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10, 16 230,375 220,467                230,375 220,467                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,574,413 1,523,764 2,393,264 2,403,624

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,022,685 5,092,538 6,037,092 6,012,421
-                          -                          

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
5



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3 333,639              377,303                333,486              383,969                
ดอกเบียรับจากสญัญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื 191,198              135,972                -                  -                    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 25,698                30,256                  21,747                30,464                  
รายไดค้่าบริหารจดัการ 3 -                  -                    16,855                12,505                  
รายไดอื้น 3 52,821                36,700                  42,398                15,089                  
รวมรายได้ 603,356              580,231                414,486              442,027                

ค่าใช้จ่าย 3
ตน้ทุนขาย 175,495              225,565                178,826              244,335                
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 17,488                25,076                  9,064                  17,502                  
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 167,899              193,816                149,004              128,417                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 93,260                84,982                  57,413                50,122                  
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 71,051                201,621                4,361                  4,890                    
ตน้ทุนทางการเงิน 37,198                15,480                  36,805                15,481                  
รวมค่าใช้จ่าย 562,391              746,540                435,473              460,747                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 40,965                (166,309)               (20,987)               (18,720)                 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16 916                     18,173                  (27)                      7,369                    
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 40,049                (184,482)               (20,960)               (26,089)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
    ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 10 10,600                -                    10,600                -                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
     - สุทธิจากภาษี 10,600                -                    10,600                -                    

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 50,649                (184,482)               (10,360)               (26,089)                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.15                    (0.68)                     (0.08)                   (0.10)                     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
6



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน
ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ
ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561                    270,000                    225,000                    27,000                  832,028                    223,655                 1,577,683

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุนสาํหรับงวด         -          -          - (184,482)                       -                  (184,482)
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน         -          -          -          -          -          -
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -          -          -                 (184,482)          -                  (184,482)

โอนไปกาํไรสะสม         -          -          -                         797                         (797)         -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561                    270,000                    225,000                    27,000                  648,343                    222,858                 1,393,201

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
7



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน
ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562                    270,000                    225,000                    27,000                  781,297                    220,467                 1,523,764

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรสาํหรับงวด         -          -          - 40,049         - 40,049
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 10         -          -          -         -                      10,600 10,600
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -          -          -                    40,049                      10,600                      50,649

โอนไปกาํไรสะสม         -         -         -                         692                         (692)         -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562                    270,000                    225,000                    27,000                  822,038                    230,375                 1,574,413

                             -                                -                                - 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
8



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรองจาก ส่วนเกินทุน
ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ
ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561            270,000            225,000                  974,118              27,000                575,508                   223,655           2,295,281

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
    ขาดทุนสาํหรับงวด         -          -          -          - (26,089)                        - (26,089)             
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน         -          -          -          -          -          -          -
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         -         -                 (26,089)          -              (26,089)

โอนไปกาํไรสะสม         -          -          -          -                       797                        (797)          -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561            270,000            225,000                  974,118              27,000                550,216                   222,858           2,269,192

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
9



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรองจาก ส่วนเกินทุน
ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562            270,000            225,000                  974,118              27,000                687,039                   220,467           2,403,624

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
    ขาดทุนสาํหรับงวด         -         -         -         - (20,960)                       - (20,960)             
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 10         -         -         -         -          -                     10,600 10,600
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         -         -                 (20,960)                     10,600              (10,360)

โอนไปกาํไรสะสม         -          -          -          -                       692                        (692)          -
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562            270,000            225,000                  974,118              27,000                666,771                   230,375           2,393,264

                           -                               -                          - 

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
10



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 40,049                 (184,482)              (20,960)                (26,089)                
ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 916                      18,173                 (27)                       7,369                   
ตน้ทุนทางการเงิน 37,198                 15,480                 36,805                 15,481                 
ค่าเสือมราคา 6,194                   5,947                   4,233                   4,648                   
ค่าตดัจาํหน่าย 3,812                   4,248                   3,646                   4,191                   
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (131)                     -                       (131)                     -                       
ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,646                   4,500                   6,406                   3,895                   
สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน 358                      510                      280                      589                      
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 71,051                 201,621               4,361                   4,890                   
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (5,363)                  10,123                 (5,495)                  (2,637)                  
ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้ 40,221                 19,370                 -                       -                       
กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14)                       (4)                         (8)                         (4)                         
ดอกเบียรับ (7)                         (26)                       (35,705)                (13,537)                

201,930               95,460                 (6,595)                  (1,204)                  
การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน
ลูกหนีการคา้ (2,234)                  (5,416)                  (193,684)              (406,073)              
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (27,684)                (96,029)                -                       -                       
ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ (8,834)                  (92,372)                -                       -                       
ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืระยะสัน -                       4,123                   -                       -                       
ลูกหนีอืน 35,689                 (21,798)                3,970                   (19,247)                
รายไดค้า้งรับ 2,051                   17,413                 34,459                 12,567                 
สินคา้คงเหลือ (12,635)                (15,297)                (15,449)                (5,879)                  
ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ (835)                     (1,638)                  (835)                     (1,638)                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 125                      403                      86                        80                        
เจา้หนีการคา้ 18,055                 34,782                 49,913                 51,957                 
เจา้หนีอืน (5,487)                  17,747                 64,316                 76,419                 
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (1,494)                  (578)                     (1,317)                  (200)                     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
11



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

เงินประกนัพนกังาน 2,417                   2,354                   2,424                   2,255                   
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (3,228)                  (2,828)                  (3,228)                  (2,828)                  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 197,836               (63,674)                (65,940)                (293,791)              
จ่ายภาษีเงินได้ (4,544)                  (1,470)                  -                       (1,203)                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 193,292               (65,144)                (65,940)                (294,994)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบียรับ 7                          26                        35,705                 13,537                 
เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (410)                     (5,171)                  (1,113)                  (2,786)                  
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32                        88                        14                        45                        
เงินใหกู้ย้มืระยะสันลดลง -                       5,000                   99,112                 234,000               
เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,819)                  (22,270)                (3,819)                  (22,213)                
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (4,190)                  (22,327)                129,899               222,583               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (32,036)                (22,451)                (31,642)                (22,486)                
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน
    จากสถาบนัการเงินลดลง (143,931)              (85,824)                (88,931)                (85,825)                
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                       950,000               -                       950,000               
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (175,967)              841,725               (120,573)              841,689               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 13,135                 754,254               (56,614)                769,278               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 289,264               277,104               155,324               140,040               
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 302,399               1,031,358            98,710                 909,318               

(พนับาท)

 31 มีนาคม  31 มีนาคม
สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
12



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

4 ลูกหนีการคา้ 
5 ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ  
6 ลูกหนีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์

7 ลูกหนีอืน  
8 สินคา้คงเหลือ  

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

12 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

13 เจา้หนีอืน 

14 ส่วนงานดาํเนินงาน 

15 รายได ้

16 ภาษีเงินได ้

17 เครืองมือทางการเงิน 

18   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

19 หนีสินทีอาจเกิดขึน 

20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้

 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 10 พฤษภาคม 2562 

 

1 ข้อมูลทัวไป 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย และมีทีอยู่ 
จดทะเบียนตงัอยูเ่ลขที 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชนั 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนมิถุนายน 2527 

 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 24.99) เป็นนิติบุคคลจดัตงัขึน
ในประเทศไทย 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการขายซึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเครืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ และอืนๆ 

 
รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินขอ้ 3 และ 9 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561                 

งบการเงินนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ข้อมูลที
เกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซําซ้อนกบัขอ้มูลทีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันนัการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2561 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณทีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน              
งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีทีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที
ออกและปรับปรุงใหม่ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม
ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั 

 

โดยมีการเปลียนแปลงทีสําคญัคือ กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้าก
สัญญาทีทาํกบัลูกคา้ (“TFRS 15”) มาถือปฏิบติัเป็นครังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได ้(“TAS 

18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 เรือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีเกียวขอ้ง 

 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้มือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิง
ตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพือประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง  หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง ในขณะที TAS 18                   
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินค้าทีมี
นัยสําคัญไปให้กับผูซื้อแลว้ และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขันความสําเร็จของรายการ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนัหรือมี
ความไม่แน่นอนทีมีนัยสําคัญในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนัน ซึงการ
เปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออก
และปรับปรุงใหม่ทีเกียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21 

 

 (ข) สกลุเงินทีใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของ     
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 

 

 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินทีเกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัขอ้สมมติทีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 17 เครืองมือทางการเงิน 
 

3 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

เพือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนนั การเกียวขอ้งกนันีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร    
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน มีดงันี 
 
ชือกจิการ ประเทศทีจดัตงั/

สัญชาติ 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ  24.99 ใน
บริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เจมาร์ท โมบาย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  

    เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 
ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั บีนส์แอนดบ์ราวน ์จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ชือกจิการ ประเทศทีจดัตงั/
สัญชาติ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั คาเฟ่ ซพัพลาย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจพี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทงันี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าทีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

             
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  
ขายสินคา้ ราคาตลาด - ราคาเงินสด 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ อตัราร้อยละตามทีตกลงกนั 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด ราคาทีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี ราคาทีตกลงร่วมกนั 

   รายไดค่้านายหนา้ ราคาทีตกลงร่วมกนั 
ซือสินคา้ ราคาตลาด 

ซืออุปกรณ์ ราคาทีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ ราคาคงทีกาํหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์
รายไดค่้าบริหารจดัการ ร้อยละ  ของรายได ้(จนถึงวนัที  มิถุนายน ) 

ราคาทีตกลงร่วมกนั 
   ค่าบริหารจดัการ ราคาทีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการติดตามหนี อตัราร้อยละของหนีทีติดตามได ้
ดอกเบียรับ  ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉลีย 
ดอกเบียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉลีย 
รายไดอื้น ราคาทีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอืน 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
ราคาทีตกลงร่วมกนั 

อตัราร้อยละคงทีกาํหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
ค่าบริหารจดัการ 1,038  900  1,038  900 

        

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  293,469  286,776 

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  16,855  12,505 

ดอกเบียรับ -  -  35,705  13,519 

ซือสินคา้ -  -  44,046  24,911 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  9,952  17,886 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  51,428  - 

        

กจิการอืนทีเกยีวข้องกนั        

รายไดจ้ากการขาย 852  200  842  196 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 936  7,008  936  7,008 

รายไดค่้านายหนา้ 11  14,840  -  - 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี 29,026  -  89  - 

รายไดอื้น 2,421  600  -  - 

ซือสินคา้ 479  22,723  479  22,723 

ค่าบริการติดตามหนี 6,605  6,384  32  63 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  -  334 

ค่าใชจ่้ายอืน 1,422  99  271  18 

        

        

 

     

   

        



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสนัของพนกังาน 16,503  19,186  12,325  11,855 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 898  560  747  476 

รวม 17,401  19,746  13,072  12,331 
  

 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  มีนาคม   ธนัวาคม   มีนาคม   ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหนีการค้า - กจิการทีเกยีวข้องกนั  
บริษทัยอ่ย -  -  314,619  118,926 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 2,317 446 - - 

รวม 2,317  446  314,619  118,926 
    

ลกูหนีอืน - กจิการทีเกยีวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย -  -  5,495  14,202 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั  5,586 18,927 5,027  14,060 

รวม 5,586 18,927 10,522 28,262 
     

รายได้ค้างรับจากกจิการทีเกยีวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย -  -  14,653 46,889 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 281 1,195  270 988 

รวม 281 1,195  14,923 47,877 
 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัราดอกเบยี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม 
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม  

31 
มีนาคม  

31 
ธนัวาคม 

 2562  2561 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะสันแก่ 
กจิการทีเกยีวข้องกนั 

บริษทัยอ่ย 4.01 - 5.64 4.01 - 5.37 - - 2,796,432 2,895,544 

รวม  - - 2,796,432 2,895,544 
 

 

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 1 มีนาคม 2562 และ  
2561 มีดงันี 

 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2562 2561 2562 2561 

(พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะสันแก่กจิการทีเกยีวข้องกนั     

บริษทัย่อย     

ณ วนัที 1 มกราคม - - 2,895,544 1,345,000 

เพิมขึน - - 101,082 11,000 

ลดลง - - (200,194) (240,000) 
ณ วนัที 31 มนีาคม - - 2,796,432 1,116,000 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  มีนาคม   ธนัวาคม  มีนาคม   ธนัวาคม 
 2562  2561 2562  2561 
 (พันบาท) 
เจ้าหนีการค้า - กจิการทีเกยีวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย -  -  98,691 83,677 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 34,321  81,225  34,321 81,225 

รวม 34,321  81,225  133,012  164,902 
     

เจ้าหนีอืน - กจิการทีเกยีวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 194,395 131,416 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั  5,973 9,438  18  14 

รวม 5,973  9,438  194,413  131,430 
        
สัญญาสําคัญทีทํากบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

สัญญาการโอนธุรกจิ 
 
เมือวนัที 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้าํสญัญาการโอนธุรกิจกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั โดยบริษทัตกลงทีจะ
โอนธุรกิจเช่าซือใหบ้ริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั           
ตกลงทีจะดาํเนินธุรกิจเช่าซือตามเงือนไขทีระบุในสญัญา 
 
สัญญาบริการ 
 

เมือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทัตกลงทีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอืน ๆ แก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ในการนีบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการตามตน้ทุนบริการบวกกาํไรให้แก่บริษทั สัญญานีมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทีในสัญญาและสามารถต่ออายุ
โดยอตัโนมติัครังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ เมือวนัที      
1 มกราคม 2561 บริษทั และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดต้กลงเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมบริการ โดยบริษทั 
เอสจี แคปปิตอล จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามทีระบุไวใ้นสญัญา 
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เมือวนัที 1 มกราคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทัตกลงทีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอืนๆ แก่บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ในการนีบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการตามทีระบุไวใ้นสญัญา สญัญานีมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทีในสัญญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัครังละ 
1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เมือวนัที 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้าํสญัญาบริการกบับริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั
ตกลงทีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อืนๆ แก่บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั ในการนีบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญานีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือน ตงัแต่วนัทีในสัญญาและสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัครังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เมือวนัที 30 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทัตกลงทีจะขอใชบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหาร
จดัการ และอืนๆ ในการนีบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการตามทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญานีมีผลบงัคบัใช้
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัครังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหนึงฝ่ายใด
จะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 

สัญญาบริการบริหารลกูหนีและติดตามหนี 
 

เมือวนัที 23 กนัยายน 2558 บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จาํกัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหารลูกหนีและติดตามหนีตามทีบริษทัและบริษทั เอสจี 
แคปปิตอล จาํกดั จะมอบหมายใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราทีระบุไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาหนึงปีนบัจาก
วนัที 29 กนัยายน 2558 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสัญญาเป็นหนงัสือจากคู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง 
 

เมือวนัที 1 เมษายน 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสญัญากบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ภายใตส้ญัญา
ดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงว่าจา้งบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ในการติดตามทวงถามหนีของ
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั  โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั จะจ่ายผลตอบแทนตามผลสาํเร็จของงานตามที
ระบุไวใ้นสญัญา มีกาํหนดชาํระภายใน 45 วนั หลงัจากวนัทีตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าจา้งเสร็จสิน โดยสญัญานี
มีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 เมษายน 2560 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2561 และสามารถต่ออายุไดค้รังละ 1 ปี หากฝ่ายหนึง
ฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจง้บอกเลิกสัญญาล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนัก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษทั เอสจี 
แคป ปิตอล  จํา กัด  ได้บอก เ ลิ กสัญญาดัง ก ล่ า วกับบ ริษัท  เ อส จี  เ ซอ ร์ วิ สพลัส  จํา กัด  มี ผลตัง แ ต่
วนัที 31 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 
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เมือวนัที  พฤษภาคม 561 บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) ในการขอใชบ้ริการติดตามหนีกลบัเขา้ครอบครองทรัพยต์ามทีบริษทัและบริษทั เอสจี 
แคปปิตอล จาํกดั จะมอบหมายใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราทีระบุไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาหนึงปีนบัจาก
วนัที  พฤษภาคม 561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง 
 

สัญญาฝากขายสินค้า 
 

เมือวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาฝากขายสินคา้กบับริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว บริษทัตกลงทีจะขายสินคา้ฝากขายของบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการฝากขายใหก้บับริษทัดว้ยอตัราค่าตอบแทนทีระบุไวใ้นใบเสนอราคาและใบสังซือใน
แต่ละคราวภายในวนัที 15 ของเดือนถดัไป สญัญานีมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทีในสัญญา หากฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะยกเลิก
ใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เมือวนัที 1 มกราคม 2560 บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ทาํการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทั เจมาร์ท โมบาย จาํกดั          

ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหนา้ทีตามขอ้ตกลงการฝากขายในสัญญา    
ฝากขายสินคา้ดงักล่าวดว้ย 
 

สัญญาขอใช้พนืทีบริการ 
 

เมือวนัที 1 มิถุนายน 2560 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสญัญาขอใชพื้นทีบริการกบับริษทั เจมาร์ท  จาํกดั 
(มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใชพื้นที เพือติดตงัและ
ใหบ้ริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตู้
เติมเงินตามทีระบุในสญัญา สญัญานีกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวนัที 31 พฤษภาคม 
25  เวน้แต่ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เมือวนัที 1 มิถุนายน 2559 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกัด ได้ทาํสัญญาขอใช้พืนทีบริการกับบริษทั เจเอ็มที 
เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษทั เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั 
(มหาชน) ตกลงอนุญาตใหบ้ริการใชพื้นที เพือติดตงัและใหบ้ริการตูเ้ติมเงิน โดยบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั   จาํกดั 
ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามทีระบุในสัญญา สัญญานีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี
นบัตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวนัที 31 พฤษภาคม 2560 เวน้แต่ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้  30 
วนัก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษทั เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) ไดบ้อกเลิกสัญญา
ดงักล่าวกบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดัมีผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
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เมือวนัที 1 มิถุนายน 2560 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสัญญาขอใชพื้นทีบริการกบับริษทั เจเอเอส แอส
เซ็ท จาํกดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้
พืนที เพือติดตงัและใหบ้ริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละ
ของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามทีระบุในสัญญา สัญญานีกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตงัแต่วนัที 1 มิถุนายน 2560 จนถึง
วนัที 31 พฤษภาคม 25  เวน้แต่ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้  30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เมือวนัที  พฤศจิกายน  บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารและใหบ้ริการกบับริษทั เอสจี 
แคปปิตอล จาํกดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตกลงใหบ้ริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั เช่า
พืนทีส่วนหนา้ของอาคารคลงัสินคา้ เพือเป็นทีตงัสาํนกังานและ/หรือประกอบกิจการ สัญญานีมีกาํหนดระยะเวลา
การเช่า  ปี เริมตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน  สินสุดวนัที  ตุลาคม  และใหคู่้สญัญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดบอกเลิก
การเช่าใหอี้กฝ่ายทราบภายใน  วนัก่อนสินสุดระยะเวลาการเช่า หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีฝ่ายใด
บอกเลิก ใหข้ยายระยะเวลาการเช่าไปอีก  ปี 
 

เมือวนัที 30 มกราคม 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารและให้บริการกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ภายใต้
สัญญาดงักล่าว บริษทัตกลงให้บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั เช่าพืนทีบางส่วนของอาคารร้านสาขา และพืนที
ภายในสํานกังาน เพือเป็นทีตงัสํานกังานและ/หรือประกอบกิจการ โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงจ่าย     
ค่าเช่าตามอตัราทีระบุไวใ้นสญัญา ซึงสญัญานีมีกาํหนดระยะเวลาการเช่า  ปี เริมตงัแต่วนัที  มกราคม 2562 สินสุด
วนัที  ธันวาคม  และให้คู่สัญญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดบอกเลิกการเช่าให้อีกฝ่ายทราบภายใน  วนัก่อนสินสุด
ระยะเวลาการเช่า หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีฝ่ายใดบอกเลิก ใหข้ยายระยะเวลาการเช่าไปอีก  ปี 
 

สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกจิ 
 

เมือวนัที 1 มกราคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั 
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงใหบ้ริการในดา้นการส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัใหแ้ก่บริษทั 
เอสจี โบรคเกอร์ จาํกัด โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกัด ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการในด้านส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัภยัในอตัราร้อยละของรายไดค่้านายหนา้และค่าบริการทีบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั เรียกเก็บจากบริษทั
ประกนั โดยสัญญานีมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทีในสัญญาและสามารถต่ออายุไดค้รังละ 1 ปี หากฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะ
ยกเลิกใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 
 

 

 

 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมือวนัที 1 ธันวาคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
จาํกดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล ตกลงใหบ้ริการในดา้นการรับชาํระเงินค่าเบียประกนัภยั ใหแ้ก่ 
บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จาํกดั โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าจา้งบริการรับฝากชาํระ
ค่าเบียประกนัภยั โดยสญัญานีมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 16 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถต่อ
อายุไดค้รังละ 1 ปี หากฝ่ายหนึงฝ่ายใดมีความประสงคจ์ะยกเลิกให้แจง้บอกยกเลิกล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อน
สญัญาหมดอาย ุ
 

เมือวนัที 28 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเรืองการอุดหนุนค่าดอกเบียกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล 
จาํกดั ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัตกลงใหเ้งินอุดหนุนค่าดอกเบียใหแ้ก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ในอตัรา
ร้อยละคงทีตามทีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง โดยบนัทึกขอ้ตกลงนีมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที  มกราคม 2562 จนถึง
วนัที  ธนัวาคม  และสามารถต่ออายุไดค้รังละ 1 ปี หากฝ่ายหนึงฝ่ายใดมีความประสงคจ์ะยกเลิกใหแ้จง้บอก
ยกเลิกล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนบนัทึกขอ้ตกลงหมดอาย ุ
 

สัญญาจ้างดาํเนินการจดัหาลกูค้า 
 

เมือวนัที 27 ธันวาคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั บริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั  
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงใหบ้ริการเป็นตวัแทนเพือจดัหาลูกคา้สินเชือส่วนบุคคล  
และจดัทาํเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจดัส่งให้กบัทางบริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั ในการให้บริการ บริษทั เจ ฟินเทค 
จาํกดัไดต้กลงใหค่้าตอบแทนเป็นค่าบริการใหแ้ก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตามผลความสาํเร็จของสัญญา ตามที
ระบุไว ้โดยสัญญานีมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัทีในสัญญาและสามารถต่ออายุไดค้รังละ 1 ปี หากฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะ
ยกเลิกใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีการค้า  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2562  2561 2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 2,317 446  314,619  118,926 

กิจการอืน ๆ  15,283  15,156  13,271  15,517 

รวม  17,600  15,602  327,890  134,443 

หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ  (5,761)  (2,868)  (5,761)  (2,868) 

สุทธิ  11,839  12,734  322,129  131,575 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561 2562  2561 
 (พันบาท) 
หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ         
-     สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด        
       วนัที 31 มีนาคม  2,893 - 2,893 - 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มีนาคม   ธนัวาคม  มีนาคม   ธนัวาคม 
 2562  2561 2562  2561 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,747 5,678  315,037  124,519 

เกินกาํหนดชาํระ :       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,851 6,863  1,851  6,863 

3 - 6 เดือน 8,788 264  8,788  264 

6 - 9 เดือน 9 1,617  9  1,617 

9 - 12 เดือน 1,513 392  1,513  392 

มากกวา่ 12 เดือน 692  788  692  788 

 17,600  15,602  327,890  134,443 

หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (5,761)  (2,868)  (5,761)  (2,868) 
สุทธิ 11,839  12,734  322,129  131,575 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 

5 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ  
 

 งบการเงนิรวม  
 ส่วนทีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนทีครบกาํหนดชาํระ   

 ภายในหนึงปี  เกินกวา่หนึงปี  รวม 

  มีนาคม  ธนัวาคม   มีนาคม  ธนัวาคม   มีนาคม  ธนัวาคม 
 2562 2561  2562 2561  2562 2561 

 (พันบาท) 
ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ  1,829,924 1,870,196 1,448,461 1,521,372 3,278,385 3,391,568 
หัก รายไดด้อกเบียรับ 

           รอการรับรู้       (596,847) (599,931) (305,705) (334,077) (902,552) (934,008) 
 1,233,077 1,270,265 1,142,756 1,187,295 2,375,833 2,457,560 

หัก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (141,148) (154,181) (23,873) (17,755) (165,021) (171,936) 
สุทธิ 1,091,929 1,116,084 1,118,883 1,169,540 2,210,812 2,285,624 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ (สุทธิหนีสูญรับคืน) สาํหรับ   
- งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 61,092 136,989 

          
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือเครืองใชไ้ฟฟ้าและอืนๆ  ณ วนัที  มีนาคม 2 และ 31 ธันวาคม 1 มี
ดงันี 

  งบการเงินรวม 
 

 

 

31 มีนาคม 2562 

 ลูกหนีตามสญัญา
เช่าซือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีสุทธิที
ใชใ้นการ 

ตงัค่าเผือหนี 

สงสยัจะสูญ( ) 

 อตัราทีใชใ้น
การตงัค่า 
เผือหนี 

สงสยัจะสูญ 

 

 

ค่าเผือหนี
สงสยัจะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ( )  1,355,717  319,307  1 3,193 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน( )  379,814  179,897  5 8,994 

3 - 6 เดือน( )  199,911  146,353  25 36,588 

6 - 9 เดือน( )  107,923  77,666  35 27,183 

9 - 12 เดือน( )  69,282  68,676  75 51,507 

มากกวา่ 12 เดือน( )  24,965  24,676  100 24,676 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญส่วนเพิมเติม(3)        6,601 

รวม  2,137,612  816,575   158,742 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 
 

 

 

31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหนีตามสญัญา
เช่าซือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีสุทธิที
ใชใ้นการ 

ตงัค่าเผือหนี 

สงสยัจะสูญ( ) 

 อตัราทีใชใ้น
การตงัค่า 
เผือหนี 

สงสยัจะสูญ 

 

 

ค่าเผือหนีสงสยั
จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ( )  1,460,185  374,230  1 3,742 

เกินกาํหนดชาํระ        

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

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

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

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

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

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญส่วนเพิมเติม(3)           15,907 

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

      (1)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 
         (2)    รวมลูกหนีทีมีการตกลงกบักลุ่มบริษทัเพือเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี ทงักรณีมีการทาํสญัญาเช่าซือใหม่หรือ 

ยงัใชส้ญัญาเช่าซือเดิม โดยมีการเริมตน้นบัการคา้งชาํระค่างวดใหม่ ณ วนัทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี                               
         (3)    ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญส่วนเพิมเติมของลูกหนีทีมีการตกลงเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนีของกลุ่มบริษทั                       

เพือการบริหารความเสียงทางดา้นสินเชือของลูกหนีทีมีการตกลงเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี กลุ่มบริษทัจึง
ตงัหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระหนีของลูกหนีทีมีอยู่เดิมเป็นสาํคญั และกลุ่มบริษทัอยู่
ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเงือนไขการชาํระหนีของลูกหนีดงักล่าว และพิจารณาความต่อเนืองของการชาํระค่างวด
ของลูกหนี 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีตามสญัญาเช่าซือรถยนต ์ณ วนัที  มีนาคม 2 และ 31 ธนัวาคม 1 มีดงันี 

 

  งบการเงินรวม 
 

 

 

31 มีนาคม 2562 

 ลูกหนีตามสญัญา
เช่าซือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีสุทธิที
ใชใ้นการ 

ตงัค่าเผือหนี 

สงสยัจะสูญ(4) 

 อตัราทีใชใ้นการ
ตงัค่า 
เผือหนี 

สงสยัจะสูญ 

 

 

ค่าเผือหนี
สงสยัจะสูญ 

                                 (พันบาท)                                           (ร้อยละ)                (พันบาท)     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  188,865  761  1 8 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  43,135  2,536  2 50 

3 - 6 เดือน  3,379  3,379  100 3,379 

6 - 9 เดือน  1,808  1,808  100 1,808 

9 - 12 เดือน  656  656  100 656 

มากกวา่ 12 เดือน  378  378  100 378 

รวม  238,221  9,518   6,279 
     

      (4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 
 

 

 

31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหนีตามสญัญา
เช่าซือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีสุทธิที
ใชใ้นการ 

ตงัค่าเผือหนี 

สงสยัจะสูญ(4) 

 อตัราทีใชใ้น
การตงัค่า 
เผือหนี 

สงสยัจะสูญ 

 

 

ค่าเผือหนีสงสยั
จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)          
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  195,966  1,478  1 15 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  50,826  3,924  2 79 

3 - 6 เดือน  3,312  3,312  100 3,312 

6 - 9 เดือน  1,104  1,104  100 1,104 

9 - 12 เดือน  446  446  100 446 

รวม  251,654  10,264   4,956 
 

      (4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 

 

การเปลียนแปลงเงือนไขการชําระหนีของลกูหนีตามสัญญาเช่าซือ 
 

งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  มีนาคม 2562 และ 2561 ไดร้วมผลของการเปลียนแปลงเงือนไขการ
ชาํระหนีของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือดว้ยการเปลียนแปลงเงือนไข ดงันี  
 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 ก่อน

เปลียนแปลง
เงือนไขการ
ชาํระหนี 

 หลงั
เปลียนแปลง
เงือนไขการ
ชาํระหนี 

 ก่อน
เปลียนแปลง
เงือนไขการ
ชาํระหนี 

 หลงั
เปลียนแปลง
เงือนไขการ
ชาํระหนี 

   (พันบาท) 
ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือสุทธิจากรายได้
ดอกเบียรอการรับรู้ทีมีการเปลียนแปลง
เงือนไขการชาํระหนี - - 

 

12,939 13,140 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินสดทีรับชําระหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที                    
31 มีนาคม 2562 และ 2561  มีดงันี 
  

  งบการเงินรวม 
  2562  2561 

  (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม      

เงินสดทีรับชาํระหนีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี               9,843                 42,683 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนีมี
ยอดคงคา้งดงันี  

 
  งบการเงินรวม 
   มีนาคม 2   ธนัวาคม 1 

  (พันบาท) 
ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือสุทธิจากรายไดด้อกเบียรับรอการรับรู้ 
ทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี (1) 

  

19,266 

  

42,965 

 
         (1)          ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญส่วนเพิมเติมของลูกหนีดงักล่าวจาํนวน 6.60 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 15.91 ล้านบาท)  เพือการบริหารความเสียงทางดา้นสินเชือของลูกหนีทีมีการตกลง
เปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี กลุ่มบริษทัจึงตงัหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระ
หนีของลูกหนีทีมีอยู่เดิมเป็นสําคญั และกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเงือนไขการชาํระหนีของ
ลูกหนีดงักล่าว  และพิจารณาความต่อเนืองของการชาํระค่างวดของลูกหนี 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีเงนิให้กู้ยืมจาํนําทะเบียนรถยนต์ 
 

 งบการเงนิรวม  
 ส่วนทีครบกาํหนด  ส่วนทีครบกาํหนด   

 ชาํระภายในหนึงปี  ชาํระเกินกวา่หนึงปี  รวม 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2562 2561  2562 2561  2562 2561 

 (พันบาท) 
 ลูกหนีเงินให้กูย้ืมจาํนาํ 
    ทะเบียนรถยนต ์ 178,791 204,261 838,247 803,885 1,017,038 1,008,146 

 บวก ดอกเบียคา้งรับ       3,542 3,600 - - 3,542 3,600 

 182,333 207,861 838,247 803,885 1,020,580 1,011,746 

 หัก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (1,835) (1,328) (1,849) (1,709) (3,684) (3,037) 

 สุทธิ 180,498 206,533 836,398 802,176 1,016,896 1,008,709 
 

 

 งบการเงนิรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  646 1,120 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ  ธนัวาคม 2561 มีดงันี 

 

  งบการเงินรวม 
 

 

 

 มีนาคม 2562 

 ลูกหนีเงินใหกู้ย้ืม 
จาํนาํทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบียคา้งรับ 

  

ยอดลูกหนีสุทธิที
ใชใ้นการตงัค่าเผือ
หนีสงสยัจะสูญ( ) 

  

อตัราทีใชใ้น 

การตงัค่าเผือหนี
สงสยัจะสูญ 

 

 

ค่าเผือหนี
สงสยัจะสูญ 

                             (พันบาท)                                             (ร้อยละ)                (พันบาท)    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  956,694  2,859  1 29 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  60,474  12,150  2 243 

3 - 6 เดือน  1,072  1,072  100 1,072 

6 - 9 เดือน  1,147  1,147  100 1,147 

9 - 12 เดือน  78  78  100 78 

มากกวา่ 12 เดือน  1,115  1,115  100 1,115 

รวม  1,020,580  18,421   3,684 
 

 งบการเงินรวม 
 
 
 

31 ธันวาคม 2561 

ลูกหนีเงินใหกู้ย้ืม
จาํนาํทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบียคา้งรับ 

 ยอดลูกหนีสุทธิ
ทีใชใ้นการตงัค่า
เผือหนีสงสยัจะ

สูญ( ) 

  
อตัราทีใชใ้น 

การตงัค่าเผือ
หนีสงสยัจะสูญ 

  
 
ค่าเผือหนีสงสยัจะ

สูญ 
 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  943,915  11,261  1  113 

เกินกาํหนดชาํระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 65,033  6,292  2  126 

3 - 6 เดือน 1,605  1,605  100  1,605 

7 - 9 เดือน 78  78  100  78 

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

รวม   1,011,746  20,351    3,037 
          ( ) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีอืน  
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 

  2562 2561 2562 2561 

  (พันบาท) 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 5,586  18,927  10,522  28,262 

อดีตพนกังานขาย  109,404  111,425  109,404  111,425 

กิจการอืนๆ         

-   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  4,350  899  4,350  899 

- เงินทดรองจ่ายพนกังาน  4,552  4,479  3,374  3,814 

- ภาษีมูลค่าเพิม  19,596  24,272  5,040  1,288 

- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ  20,137  21,835  20,137  21,835 

- ลูกหนีส่วนลดการคา้  45,096  37,620  45,096  37,620 

- รายไดส่้งเสริมการขายคา้งรับ  33,123  40,641  33,123  40,641 

- อืนๆ  84,820  103,314  70,535  62,749 

รวม  326,664  363,412  301,581  308,533 
หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ -         

อดีตพนกังานขายและอืนๆ 
  

(108,412) 

  

(110,161) 

  

(108,412) 

  

(110,161) 

สุทธิ  218,252  253,251  193,169  198,372 
    

 
   

 

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญสาํหรับ         
   - งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 1,468  4,890  1,468  4,890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินค้าคงเหลือ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 31 31 31 

 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป  545,273  556,117  542,055 550,413 

สินคา้ยึดคืน 149,839  126,031  149,839 126,031 

อะไหล่สาํหรับการใหบ้ริการ 2,934  3,264 - - 

 698,046  685,412  691,894 676,444 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากมูลค่าทีลดลง (39,601) (44,964) (36,429) (41,924) 

สุทธิ  658,445  640,448  655,465 634,520 
     



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที
กิจการจดัตงั 

 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

    มีนาคม   ธนัวาคม   มีนาคม   ธนัวาคม   มีนาคม   ธนัวาคม 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั นายหนา้ขายประกนัชีวิต              

    และประกนัวินาศภยั ประเทศไทย 99.99  99.99  4,000  4,000  3,999  3,999 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ใหเ้ช่าซือเครืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิง
พาณิชย ์โทรศพัทม์ือถือ ใหเ้ช่า
ซือรถยนต ์เงินใหกู้ย้ืมจาํนาํ
ทะเบียนรถยนต ์และอืน ๆ  

 

 

 

ประเทศไทย    99.99 

 

   99.99 

 

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

 

1,449,997 

บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ใหบ้ริการซ่อมแซมและ 

 บาํรุงรักษาเครืองใชไ้ฟฟ้า 
ใหบ้ริการติดตามทวงหนีของ
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

 

ประเทศไทย 

99.88  99.88  5,000  5,000  4,994  4,994 

รวม           1,458,990  1,458,990 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

38 

10 ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
ในปี 2562 บริษทัไดป้ระเมินราคาทีดินและอาคารใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของทีดิน
และอาคารดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารไดป้ระมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปลียนแทนใหม่หักดว้ยค่า
เสือมราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหกัมูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของทีดินมีผลทาํให้
มูลค่าทีดินและอาคารเพิมขึนเป็นจาํนวน 314.59 ลา้นบาท และ 81.89 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 

รายการเคลือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์ําหรับสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 
2562 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัที  มกราคม  220,467  223,655 
    

ตีราคาทีดิน 12,708  - 

ตีราคาอาคาร 542  - 

การเพิมขึนของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - การตีราคา (2,650)  - 

 10,600  - 
    

ค่าเสือมราคา (1,001)  (3,985) 

การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเสือมราคา 309  797 
 (692)  (3,188) 
    

ณ วนัที 1 มนีาคม / 31 ธันวาคม 230,375  220,467 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี  
 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที         
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที 1 
มกราคม 

2562 

 กาํไรหรือ 

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ16) 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

(หมายเหต ุ10) 

ณ วนัที 31
มนีาคม 
  2562 

   (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 47,322  (1,025)  -  46,297 

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้ 8,993  (1,073)  -  7,920 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์
พนกังาน 26,111 

 

1,229 

 

- 

 

27,340 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 6,673  (221)  -  6,452 

ค่าเผือการรับประกนัสินคา้ 1,000  -  -  1,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 134 

  

(27) 

 

- 

  

107 

ยอดขาดทุนยกไป 52,390  -  -  52,390 

รวม 142,623  (1,117)  -  141,506 
        

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 

รวม (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 
สุทธิ 83,867  (916)  (2,650)  80,301 

 
   



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / 
รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที 1 
มกราคม 

2561 

 

กาํไรหรือขาดทุน 

(หมายเหต ุ16) 

ณ วนัที 31
มนีาคม 
  2561 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 79,870   (17,974)  61,896 

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้ 6,620               2,025  8,645 

ดอกเบียรับจากสัญญาเช่าซือ 18,704          -  18,704 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 29,532                  784  30,316 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,890  (178)  10,712 

ค่าเผือการรับประกนัสินคา้ 600          -  600 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 134 

 

        -  134 

รวม 146,350  (15,343)  131,007 
      

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (59,531)  188  (59,343) 

รวม (59,531)  188  (59,343) 
สุทธิ 86,819  (15,155)  71,664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที 1 
มกราคม 

2562 

 กาํไรหรือ
ขาดทุน  

(หมายเหต ุ16) 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

(หมายเหต ุ10) 

ณ วนัที 31
มนีาคม 
  2562 

   (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 21,503  229          -  21,732 

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้ 8,385  (1,099)          -  7,286 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

23,695  1,017          -  24,712 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 6,658  (295)          -  6,363 

ค่าเผือการรับประกนัสินคา้ 1,000    -          -  1,000 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 133 

  

(26) 

         -   

107 

รวม 61,374  (174)          -  61,200 
        

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 

รวม (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 
        
สุทธิ 2,618  27  (2,650)  (5) 

   



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / 
รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที 1 
มกราคม 

2561 

 

กาํไรหรือขาดทุน  
(หมายเหต ุ16) 

ณ วนัที 31
มนีาคม 
  2561 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 33,949  (7,588)  26,361 

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้ 6,620  (527)  6,093 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 27,556  739  28,295 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,837  (181)  10,656 

ค่าเผือการรับประกนัสินคา้ 600          -  600 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 133 

 

        -  133 

รวม 79,695  (7,557)  72,138 
      

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (59,531)  188  (59,343) 

รวม (59,531)  188  (59,343) 
สุทธิ 20,164  (7,369)  12,795 

 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราวทีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงันี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

 (พันบาท) 
สาํรองจากการรวมธุรกิจภายใต ้       

   การควบคุมเดียวกนั     73,059 77,929  -  - 
 

บริษทัย่อยประเมินผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 52.39 ลา้นบาทจาก                 
ผลขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชัวคราวโดยใช้ประมาณการจากผลประกอบการจริงและการคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตซึงอาศยัการประมาณการขอ้สมมติของผูบ้ริหารเกียวกบัการเติบโตของรายไดแ้ละการ
เพิมขึนของกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนทางภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตัดบัญชี เนืองจากกลุ่มบริษทัเชือว่าจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนําผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้มาใช้
ประโยชน์ไดซึ้งเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทัทีสามารถทาํกาํไรจากการดาํเนินงานเพิมขึนในอนาคต การ
ประมาณการดงักล่าวและขอ้สมมติทีจะส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี อย่างไรก็ตาม ผล
ขาดทุนทางภาษียกมาทงัหมดจะสินอายุในปี 6 ซึงมีความเป็นไปไดว้่าผลขาดทุนทางภาษียกมาบางส่วน หรือ
ทงัหมดอาจหมดอายแุละไม่ไดน้าํมาใชป้ระโยชนใ์นทา้ยทีสุด 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 หนีสินทีมภีาระดอกเบยี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
 (พันบาท) 

ส่วนทีหมนุเวียน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั           

     จากสถาบนัการเงิน         

     - ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 220,072  364,003  220,069 309,000 

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี       

     - ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 800,000  800,000  800,000  800,000 

เงินกูร้ะยะสนัอืนๆ       

     ตวัแลกเงินสุทธิ 292,503  287,023  292,503  287,023 

1,312,575  1,451,026  1,312,572 1,396,023 
ส่วนทีไม่หมนุเวียน     

หุน้กู ้- ส่วนทีไม่มีหลกัประกนั 1,350,000 1,350,000 1,350,000  1,350,000 

 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
รวม 2,662,575  2,801,026  2,662,572  2,746,023 

 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  มีนาคม   ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ตัวแลกเงิน    
ตวัแลกเงิน 300,000  300,000 

หัก ส่วนลดของตวัแลกเงินทียงัไม่ตดัจาํหน่าย (6,182)  (10,688) 

หัก ค่าใชจ่้ายในการออกตวัแลกเงินทียงัไม่ตดัจาํหน่าย (1,315)  (2,289) 

ตวัแลกเงนิสุทธิ 292,503  287,023 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 6.87 

ถึงร้อยละ 7.12 ต่อปี (2561: ร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.20 ต่อปี)  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 87 ลา้นบาท 

(2561: 87 ล้านบาท)    
 
หุ้นกู้ 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  หุน้กูข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั มีรายละเอียดดงันี  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี 2,150,000  2,150,000  2,150,000  2,150,000 

หัก ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนด        

      ชาํระภายในหนึงปี 800,000  800,000  800,000  800,000 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด        
      ชําระภายในหนึงปี 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 

 

การออกหุ้นกู้โดยบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 8 กุมภาพนัธ์ 2559 ทีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มี 

หลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 500 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวในวนัที 29 เมษายน 2559 และจะครบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 29 เมษายน 2562 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 10 สิงหาคม 60 ทีประชุมไดมี้มติให้บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้โดยมี
รายละเอียดดงันี 

1. หุน้กูชุ้ดที 1 อาย ุ2 ปีมูลค่า 300 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัราดอกเบียร้อยละ 5.30 ต่อปี  เป็น
ตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และครบกาํหนดในเดือนตุลาคม 2 

2. หุน้กูชุ้ดที 2 อาย ุ3 ปี มูลค่า 400 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัราดอกเบียร้อยละ 5.50 ต่อปี เป็น
ตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  ครบกาํหนดในเดือนตุลาคม 2563 และ
ใหสิ้ทธิผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวในวนัที 20 ตุลาคม 2560  
 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 22 ธนัวาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหค้วามเห็นชอบสาํหรับการเตรียมออกหุน้
กูส้ําหรับปี  ภายใตจ้าํนวนวงเงินหุ้นกูไ้ม่เกิน  ลา้นบาท เมือวนัที 30 มีนาคม 2561 บริษทัออกหุ้นกูมู้ลค่า 
950 ล้านบาท ราคาตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 5.50 ต่อปี หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั หุน้กูด้งักล่าวครบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 30 มีนาคม 2564 

 

13 เจ้าหนีอืน 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   มีนาคม  ธนัวาคม   มีนาคม  ธนัวาคม 

  หมายเหตุ 2562 2561  2562 2561 

  (พันบาท) 
เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 5,973 9,438 194,413 131,430 

รายไดรั้บล่วงหนา้  27,125 31,232 27,125 31,232 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย  26,564 22,928 19,873 16,783 

ค่าธรรมเนียมชือการคา้และ      

    เครืองหมายการคา้คา้งจ่าย  17,760 16,239 17,760 16,239 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย        

    คา้งจ่าย  10,222 15,598 10,222 15,598 

ดอกเบียคา้งจ่าย  11,938 12,256 11,938 12,256 

เงินประกนัค่าสินคา้  7,379 7,379 7,379 7,379 

ค่าสวสัดิการพนกังานคา้งจ่าย  5,061 7,024 2,695 4,860 

ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย  6,422 2,590 5,659 799 

โบนสัคา้งจ่าย  2,423 - 1,727 - 
อืนๆ  62,461 64,449  40,749 38,965 
รวม  183,328 189,133 339,540 275,541 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

 งบการเงินรวม 
   ให้เช่าซือ  ให้บริการ     
 ขายสินค้า  และเงินให้กู้ยืม  และอืนๆ  การตัดรายการ  รวม 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,626  323,339  1,674  -  333,639 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 324,860  -  -  (324,860)  - 

รายไดอื้น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,693  239,519  23,505  -  269,717 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 52,560  -  10,313  (62,873)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 392,739  562,858  35,492  (387,733)  603,356 
          

ตน้ทุนทางการเงิน 36,804  36,099  -  (35,705)  37,198 

          

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 
    ก่อนภาษีเงินได้ (20,987)  61,658  294  -  40,965 
          
สินทรัพย์ส่วนงาน          
   ณ วันที 31 มีนาคม 2562 1,781,670  3,821,540  48,270  (628,795)  5,022,685 

   



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
   ให้เช่าซือ  ให้บริการ     
 ขายสินค้า  และเงินให้กู้ยืม  และอืนๆ  การตัดรายการ  รวม 
 (พันบาท) 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 72,283  303,817  1,203  -  377,303 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 311,687  24,911  -  (336,598)  - 

รายไดอื้น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 25,026  168,340  9,562  -  202,928 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 26,024  -  27,294  (53,318)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 435,020  497,068  38,059  (389,916)  580,231 
          
ตน้ทุนทางการเงิน 15,481  13,396  121  (13,518)  15,480 

          

ขาดทุนตามส่วนงาน 
    ก่อนภาษีเงินได้ (18,720)  (142,339)  (5,250)  - 

 
(166,309) 

          
สินทรัพย์ส่วนงาน          
   ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 1,657,887  3,778,402  61,439  (405,190)  5,092,538 

 

15 รายได้ 
 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั 
ไดม้าจาก การขายซึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเครืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ ใหเ้ช่าซือเครืองใชไ้ฟฟ้า 
สินคา้เชิงพาณิชย์ โทรศพัท์มือถือ ให้เช่าซือรถยนต์ เงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ ให้บริการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาเครืองใชไ้ฟฟ้า ใหบ้ริการติดตามทวงหนีของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั รวมถึงการเป็นนายหนา้ขายประกนั
ชีวิตและประกนัวินาศภยั 

 

การจาํแนกรายได้  
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการหลัก  
 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 

 

จังหวะเวลาเวลาในการรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหนึง 

 

16 ภาษเีงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุด  หมายเหตุ  2562 2561  2562 2561 

   วนัท ี31 มีนาคม        
   (พันบาท) 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน          

สาํหรับงวดปัจจุบนั   -  3,019  -  - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 11         

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว   916  15,154  (27)  7,369 

รวม (รายได้) ภาษีเงนิได้   916   18,173 (27) 7,369 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาษเีงินได้ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

 
การกระทบยอดเพอืหาอัตราภาษทีีแท้จริง งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุด 2562  2561 

  วันที 31 มีนาคม อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   40,965    (166,309) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  8,193  20  (33,262) 

รายจ่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิม   (228)    (626) 

  การใชสิ้นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเดิม  
ไม่ไดบ้นัทึก 

  
(4,871) 

    

(4,871) 

ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   (3,286)    - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอืนๆ   1,108    56,932 

รวม 2.2  916  10.9  18,173 
 

 
   

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุด 2562  2561 
    วันที 31 มีนาคม ก่อนภาษีเงิน

ได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

(หมายเหต ุ11)  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 

 ภาษีเงินได ้

  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 

 (พันบาท) 
การตีราคาทีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 13,250  (2,650)  10,600  -  -  - 

รวม 13,250  (2,650)  10,600  -  -  - 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพอืหาอัตราภาษทีีแท้จริง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุด 2562  2561 

  วันที 31 มีนาคม อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (20,987)    (18,720) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (4,197)  20  (3,744) 

ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   4,115    - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   264    11,739 

รายจ่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิม   (209)    (626) 

รวม 0.1  (27)  39.4  7,369 
 

17 เครืองมือทางการเงนิ 
 

17.1  มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 
รวมถึงลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรมสาํหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการ
แสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

  (พันบาท) 
31 มนีาคม 2562     
ทีดินและอาคาร 396,480 - 396,480 396,480 

     

31 ธันวาคม 2561     
ทีดินและอาคาร 384,101 - 384,101 384,101 

 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหนีถือไวเ้พือคา้ โดยอา้งอิงราคาจากมูลค่าหน่วยลงทุน
ทีประกาศโดยกองทุนนนั ๆ  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของทีดินและอาคารถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที  จากเกณฑ์
ข้อมูลทีนํามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด  โดยอาคารได้
ประมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปลียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเสือมราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหัก
มูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของทีดิน มูลค่ายุติธรรมของทีดินและอาคารถูกประเมินโดย              

ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพทีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว 

 
17.2   มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของหนีสินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   (พันบาท) 
31 มนีาคม 2562        

หุน้กู ้ 2,150,000  2,143,596  2,150,000  2,143,596 

        

31 ธันวาคม 2561        

หุน้กู ้ 1,200,000  2,143,583  1,200,000  2,143,583 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหลกัทรัพยที์ซือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์ อา้งอิงราคาจาก
ธนาคาร 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไม่เกยีวข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  มีนาคม  ธนัวาคม   มีนาคม  ธนัวาคม 

 2562 2561  2562 2561 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาทียงัไม่ไดรั้บรู้        
ซอฟตแ์วร์ 3,150  4,475  2,580  3,905 

รวม 3,150  4,475  2,580  3,905 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  มีนาคม  ธนัวาคม   มีนาคม  ธนัวาคม 

 2562 2561  2562 2561 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า        
     ดาํเนินงานทียกเลิกไม่ได้        
ภายในหนึงปี 45,285  44,331  43,632  42,941 

หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 38,254  42,018  35,807  39,846 

หลงัจากหา้ปี 2,295  2,387  2,295  2,387 

รวม 85,834  88,736  81,734  85,174 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
สาํนกังาน ซึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเงือนไขเป็นไปตามทีระบุไวใ้นสญัญา 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  มีนาคม  ธนัวาคม   มีนาคม  ธนัวาคม 

 2562 2561  2562 2561 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอืน        
คาํสงัซือทีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

       ตกลงกนัแลว้ 
 

559,993 

  

294,651 

  

554,958 

  

294,607 
หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 4,180  1,180  4,020  1,020 

รวม 564,173  295,831  558,978  295,627 
  

บริษทัมีภาระผูกพนัจากการทีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือคาํประกันการซือสินค้ากับบริษทัใน
ประเทศและการใชบ้ริการไปรษณีย์กบัรัฐวิสาหกิจซึงเป็นเงือนไขทางการคา้ทีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเมือจะทาํ
ธุรกรรมดว้ย 

 

สัญญาทีสําคัญ 
 

สัญญาค่าธรรมเนียมชือการค้าและเครืองหมายการค้า 
 

เมือวนัที 1 สิงหาคม 2558 บริษทัได้ทาํสัญญาค่าธรรมเนียมชือการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.1 และ
สญัญาค่าธรรมเนียมเครืองหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซึงสญัญาใหม่ชุดนีอา้งอิงสิทธิจากสัญญาใหใ้ชสิ้ทธิ
ฉบับหลักระหว่าง  Singer Asia Limited กับ  The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใชชื้อการคา้เท่ากบั 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีให้กบั Singer Company Limited S.a.r.1 และการ
จ่ายค่าธรรมเนียมเครืองหมายการคา้ในจาํนวนร้อยละ 0.5 ของรายไดต้ามทีระบุในสญัญาใหก้บั  Singer Asia Limited 
สัญญานีมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตงัแต่วนัที  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะ
บอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ 12 เดือน โดยให้มีผลเริมนบัการบอกเลิกสัญญาตงัแต่วนัที 31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป
สําหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเครืองหมายการค้า และตังแต่วนัที 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปสําหรับสัญญา
ค่าธรรมเนียมชือการคา้ 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 หนีสินทีอาจเกดิขึน   
 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีคดีความทีถูกยืนฟ้องดงัต่อไปนี 
 

           คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบัตร 
 

เมือวนัที  พฤษภาคม  บริษทัแห่งหนึง (โจทก)์ ไดย้ืนฟ้องบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบัผูอื้นอีก  ราย ในคดีร่วมกนั
ละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ของผูอื้น ซึงตามคาํฟ้องอา้งตนว่าเป็นเจา้ของสิทธิบตัรการประดิษฐ์  เกียวกบัอุปกรณ์
ชินหนึงทีอยู่ในผลิตภณัฑที์บริษทัจา้งจาํเลยที  ทาํการผลิต ภายใตส้ญัญาซือขายตูจ้าํหน่ายนาํมนัเชือเพลิงอตัโนมติั
และเรียกเงินค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน  ลา้นบาท  
 

ตามสญัญาซือขายตูจ้าํหน่ายนาํมนัเชือเพลิงอตัโนมติั บริษทัเป็นเพียงผูซื้อจากจาํเลยที  และตามขอ้สญัญาจาํเลยที  
ไดย้ืนยนัว่าเป็นเจา้ของลิขสิทธิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ไดรั้บอนุญาตหรือเป็นตวัแทนถูกตอ้งตามกฎหมายจาก
เจา้ของลิขสิทธิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรทีแทจ้ริงในสินคา้และอุปกรณ์ส่วนประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจาํเลยที  จะ
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียวในความเสียหายใดๆ ต่อบริษทัหรือลูกคา้ของบริษทั หรือบุคคลภายนอก ในกรณีทีมีการ
กล่าวอา้งวา่สินคา้มีการละเมิดลิขสิทธิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
 

บริษทัไดม้อบหมายใหท้นายความดาํเนินการยืนคาํใหก้ารเพือต่อสู้คดีดงักล่าวแลว้ เมือวนัที  กรกฎาคม  และ
เมือวนัที  กนัยายน  ศาลนดัชีสองสถานเพือกาํหนดประเด็นขอ้พิพาทแลว้ และศาลไดก้าํหนดนดัสืบพยาน
โจทกแ์ละจาํเลยในเดือนกรกฎาคม  

 

ทงันี คดีดงักล่าวยงัไม่มีการนาํพยานหลกัฐานเขา้สืบ ผลและแนวโนม้ของคดีจึงยงัมีความไม่แน่นอนวา่จะเป็นไปใน
ทิศทางใด  ดงันนับริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะนี บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการผล
เสียหายทีอาจเกิดขึนจากเรืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนักงาน 
 

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งทีถูก
เลิกจา้งเพิมเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย  400 วันกลุ่มบริษัท  จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานเพือให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหนีสินผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีต
เพิมขึนสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวน 14.98 ลา้นบาท 

 
การออกหุ้นโดยบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เมือวนัที  เมษายน   บริษทัไดรั้บชาํระเงินจาํนวน  ลา้นบาท จากการออกหุน้สามญัและจดัสรรหุน้สามญั
เพิมทุน ,505,  หุน้ ในมูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท โดยบริษทัไดเ้สนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยการใหสิ้ทธิ
ซือหุน้ในอตัราส่วน  หุน้สามญัเดิมต่อ  หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ .  บาท การออกหุน้เพิมทุนครัง
นีเป็นไปตามมติทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นบริษัท เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  ทีได้อนุมติัให้บริษัทเพิมทุน                     

จดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน  ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน ,000,  หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
.  บาท ทงันีใหจ้ดัสรรเป็นการออกหุน้สามญัเพิมทุน ,000,  หุน้ในมูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ  บาท และจดัสรร
หุ้นสามญั ,000,  หุ้น เพือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัครังที  
(“SINGER-W1”) และจดัสรรหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน ,000,  หุน้ จดัสรรเพือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัครังที  (“SINGER-W2”) บริษทัไดจ้ดัสรรสิทธิทีจะซือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมทีใช้สิทธิจองซือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัหุ้นทีออกใหม่ในอตัราส่วน  หุ้นสามญัทีไดรั้บ
จดัสรรต่อ  หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ทีเกียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมือนาํมาถือปฏิบติัเป็นครังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 
1 มกราคม 2563 ซึงมีดงัต่อไปนี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7* การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9* เครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32* การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 19* การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกยีวข้องกบัเครืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีให้ข้อกาํหนดเกียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเสียง  

 

ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินเป็นครังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ไดน้าํเสนอวิธีการบญัชีเดียวสาํหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 

model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยที์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงทีเช่าและหนีสินตาม
สญัญาเช่าทีแสดงถึงภาระผูกพนัทีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ซึงยกเวน้การรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่า
ระยะสนัหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ ส่วนการบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีทีมี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน   

 
 

ขณะนีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 เป็นครังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 



















บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
    จากสถาบนัการเงิน 18 364,002,633       86,149,442       309,000,000        86,148,325          
เจา้หน้ีการคา้ 4, 19 348,067,815       134,903,818     379,729,102        136,855,907        
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 20 189,133,554       253,003,764     275,541,116        243,466,373        
หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 800,000,000       - 800,000,000        -
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน 18 287,022,739       - 287,022,739        -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,110,268         728,205            28,110,268          -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,000,000           3,000,000         5,000,000            3,000,000            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,021,337,009    477,785,229     2,084,403,225     469,470,605        

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หุ้นกู้ 18 1,350,000,000    1,200,000,000  1,350,000,000     1,200,000,000     
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 139,170,130       160,570,550     118,473,015        137,781,160        
เงินประกนัพนกังาน 1,713,675           2,806,244         - 1,175,482            
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 22 56,553,242         81,665,709       55,921,298          79,970,557          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,547,437,047    1,445,042,503  1,524,394,313     1,418,927,199     

รวมหนีสิ้น 3,568,774,056    1,922,827,732  3,608,797,538     1,888,397,804     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 23
     ทุนจดทะเบียน 270,000,000       270,000,000     270,000,000        270,000,000        

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 270,000,000       270,000,000     270,000,000        270,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 23 225,000,000       225,000,000     225,000,000        225,000,000        
สาํรองจากการรวมธุรกิจ
    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - - 974,117,594        974,117,594        
กาํไรสะสม
     จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 27,000,000         27,000,000       27,000,000          27,000,000          
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 781,296,601       832,028,082     687,038,597        575,507,960        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 15, 24 220,467,288       223,654,536     220,467,288        223,654,536        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,523,763,889 1,577,682,618 2,403,623,479 2,295,280,090

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,092,537,945 3,500,510,350 6,012,421,017 4,183,677,894

(บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 1,876,283,079    1,375,774,883  1,881,678,933     1,369,589,174     
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้ืม 647,355,851       635,312,167     - -
รายไดจ้ากการให้บริการ 4 98,728,157         205,871,167     80,817,700          192,646,405        
รายไดค้่าบริหารจดัการ 4 - - 52,846,889          63,471,877          
รายไดอ่ื้น 4 265,657,026       146,446,816     198,300,821        133,939,416        
รวมรายได้ 2,888,024,113    2,363,405,033  2,213,644,343     1,759,646,872     

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 12 1,133,466,769    881,526,353     1,147,563,784     888,131,671        
ตน้ทุนการให้บริการ 85,756,740         128,004,091     46,620,679          91,361,285          
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 26 740,207,583       669,873,021     526,362,517        476,872,849        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27 424,289,082       298,820,325     242,255,149        188,790,620        
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 446,218,258       372,237,521     14,507,913          17,981,362          
ตน้ทุนทางการเงิน 29 107,447,549       41,085,138       107,112,003        39,547,678          
รวมค่าใช้จ่าย 2,937,385,981    2,391,546,449  2,084,422,045     1,702,685,465     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (49,361,868)        (28,141,416)      129,222,298        56,961,407          
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 30 31,404,722         (18,384,349)      45,540,488          4,835,967            
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (80,766,590)        (9,757,067)        83,681,810          52,125,440          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 15, 30 - 28,772,281       - 28,772,281          

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่
     ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 30 26,847,861         - 24,661,579          -
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงินได้ 26,847,861         28,772,281       24,661,579          28,772,281          

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี (53,918,729) 19,015,214 108,343,389 80,897,721

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 31 (0.30)                   (0.04)                 0.31                     0.19                     

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุ้น
(บาท)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 270,000,000 225,000,000 27,000,000 906,495,174 197,672,305 1,626,167,479 
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 32 - - - (67,500,075) - (67,500,075)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (67,500,075) - (67,500,075)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุนสาํหรับปี - - - (9,757,067) - (9,757,067)
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 30 - - - - 28,772,281 28,772,281          
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (9,757,067) 28,772,281 19,015,214 
โอนไปกาํไรสะสม 15 - - - 2,790,050 (2,790,050) -

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

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุ้น
(บาท)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 270,000,000 225,000,000 27,000,000 832,028,082 223,654,536 1,577,682,618 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุนสาํหรับปี - - - (80,766,590) - (80,766,590)
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 30 - - - 26,847,861 - 26,847,861          
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (53,918,729) - (53,918,729)
โอนไปกาํไรสะสม 15 - - - 3,187,248 (3,187,248) -

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

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้
(บาท)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 588,092,470 197,672,305 2,281,882,369
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32 - - - - (67,500,000) - (67,500,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - (67,500,000) - (67,500,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี - - - - 52,125,440 - 52,125,440
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 30 - - - - - 28,772,281 28,772,281
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 52,125,440 28,772,281 80,897,721
โอนไปกาํไรสะสม 15 - - - - 2,790,050 (2,790,050) -

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

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
14



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน
ที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้
(บาท)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 575,507,960 223,654,536 2,295,280,090
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี - - - - 83,681,810 - 83,681,810
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 30 - - - - 24,661,579 - 24,661,579
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 108,343,389 - 108,343,389
โอนไปกาํไรสะสม 15 - - - - 3,187,248         (3,187,248)             -

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

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (80,766,590)         (9,757,067)       83,681,810          52,125,440       
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 31,404,722          (18,384,349)     45,540,488          4,835,967         
ตน้ทุนทางการเงิน 107,447,549        41,085,138       107,112,003        39,547,678       
คา่เส่ือมราคา 26,188,272          16,839,956       17,984,878          12,436,150       
คา่ตดัจาํหน่าย 21,165,890          9,531,011         21,165,890          9,298,252         
เงินปันผลรับ - - - (36,249,925)     
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17,999,413          17,205,951       15,580,291          15,087,864       
(กลบัรายการ) สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน (12,878,089)         4,596,222         (11,830,740)        4,016,339         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - (5,945)              - (5,945)              
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 446,218,258        372,237,521     14,507,913          17,981,362       
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 11,863,195          7,700,709         8,823,646           7,700,709         
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (1,407,944)       - (1,098,944)       
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 613,406               472,565            (9,128)                 253,843            
ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้ 95,226,837          69,758,516       - -
ดอกเบ้ียรับ (3,063,159)           (1,427,018)       (84,214,807)        (43,599,458)     

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

ลูกหน้ีการคา้ (948,919)              (2,401,008)       134,577,885        135,045,013     
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (904,787,707)       (325,276,212)    - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ (807,670,670)       (207,249,798)    - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 4,123,139            (57,500,442)     - -
ลูกหน้ีอ่ืน (118,519,703)       21,885,501       (93,664,934)        (7,918,761)       
รายไดค้า้งรับ 48,040,472          (39,710,379)     5,194,002           (34,457,441)     
สินคา้คงเหลือ (340,600,069)       (18,913,442)     (339,566,637)      (13,929,481)     
คา่เช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ (9,309,700)           (4,842,417)       (9,309,700)          (4,842,417)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,610,073            (1,269,957)       (235,913)             906,335            
เจา้หน้ีการคา้ 213,163,997        (100,454,939)    242,873,195        (107,892,095)    
เจา้หน้ีอ่ืน (64,929,462)         7,922,953         31,553,092          (22,798,953)     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,000,000            (3,000,000)       2,000,000           (3,000,000)       
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชนพ์นกังาน (5,840,007)           (8,878,367)       (4,592,991)          (8,156,571)       

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินประกนัพนกังาน (1,092,569)           (665,656)          (1,175,482)          (1,041,429)       
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (12,234,377)         (21,003,534)     (12,218,519)        (20,991,259)     
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (1,335,575,798)    (252,912,431)    173,776,242        (6,747,727)       
จ่ายภาษีเงินได้ (7,782,669)           (27,591,626)     (1,629,527)          (6,505,307)       
ภาษีเงินไดรั้บคืน - 8,249,050         - 6,664,874         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,343,358,467)    (272,255,007)    172,146,715        (6,588,160)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 3,063,159            1,427,018         84,214,807          43,599,458       
เงินปันผลรับ - - - 36,249,925       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (17,193,608)         (43,783,248)     (5,973,165)          (32,407,045)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 218,692               1,214,953         29,159                -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นลดลง (เพ่ิมข้ึน) 5,000,000            500,000            (1,545,543,965)   (492,500,000)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (44,057,737)         (8,471,331)       (43,404,737)        (7,869,931)       
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (1,000,000)       - -
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (52,969,494)         (50,112,608)     (1,510,677,901)   (452,927,593)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (106,388,295)       (50,461,423)     (106,058,824)      (46,553,381)     
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั - (67,500,075)     - (67,500,000)     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
    จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 18 277,853,192        (14,283,940)     222,851,676        (14,285,057)     
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน 18 287,022,739        - 287,022,739        -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 - (58,140,000)     - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 18 950,000,000        1,200,000,000  950,000,000        1,200,000,000  
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู้ 18 - (600,000,000)    - (600,000,000)    
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,408,487,636     409,614,562     1,353,815,591     471,661,562     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 12,159,675          87,246,947       15,284,405          12,145,809       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 277,104,169        189,857,222     140,039,714        127,893,905     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5 289,263,844        277,104,169     155,324,119        140,039,714     

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

18 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
8         ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์
9  ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
10  ลูกหน้ีอ่ืน  
11         เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ัน 
12  สินคา้คงเหลือ  
13  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
14  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
16  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 เจา้หน้ีการคา้ 
20 เจา้หน้ีอ่ืน 
21  ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22  กองทุนเงินสะสมพนกังาน 
23  ทุนเรือนหุน้ 
24  สาํรอง 
25 ส่วนงานดาํเนินงาน 
26  ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
27  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
28  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 
29  ตน้ทุนทางการเงิน 
30  ภาษีเงินได ้



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

19 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
31  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
32  เงินปันผล 
33  เคร่ืองมือทางการเงิน 
34  ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
35   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
36  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
37         มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดน้าํมาปฏิบติั 

 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้ งอยู่ เลข ท่ี  72 อาคาร  กสท  โทรคมนาคม  ชั้ น  17 ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2527 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 24.99) เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ ลูกหน้ี
เงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และอ่ืน  ๆ 

 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
และ 13  
 

2         เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 625 1 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง การ
เปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 37 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 
รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
ท่ีดิน และอาคาร การตีราคาใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ ท่ี

กาํหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ณ) 
 

(ค) สกลุเงนิท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
  

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ  
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ
ใหต้อ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้ 6 ลูกหน้ีการคา้ - ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 7 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 8 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 9 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 10 ลูกหน้ีอ่ืน - ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 12 สินคา้คงเหลือ - ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมคุณภาพและเสียหาย 
หมายเหตุขอ้ 17 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลกาํไรทางภาษีในอนาคตหกักบัยอด

ยกมาของผลขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ เก่ียวกบัขอ้สมมติ

หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ี
ไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบขอ้ 15 ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง)      ลกูหน้ีการค้า ลกูหน้ีอ่ืน และลกูหน้ีอดตีพนักงาน 
 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และลูกหน้ีอดีตพนกังานขายแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่า
เป็นหน้ีสูญ 
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ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีอดีตพนักงานประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี ลูกหน้ีอดีต
พนกังานขายจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

 (จ)     ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงดว้ยมูลค่าแรกเร่ิมตามสัญญาเช่าซ้ือ หักดว้ยเงินรับจากค่างวดผอ่นชาํระ ดอกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีค้างชาํระ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับรอการรับรู้) และหลกัประกัน ซ่ึง
หลกัประกนัสินคา้ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ คาํนวณมูลค่าประมาณร้อยละ 50 ถึง 100 
ของราคาเงินสดของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีทาํสัญญา สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจาํนาํทะเบียนรถยนตท่ี์คา้งชาํระ
มากกว่า 3 เดือนจะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ มีดงัน้ี   

 

  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

และอ่ืนๆ 
จาํนาํทะเบียน

รถยนต ์
  (ร้อยละ) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1 1 

คา้งชาํระ   
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5 2 
3 - 6 เดือน 25 100 
6 - 9 เดือน 35 100 
9 - 12 เดือน 75   100 
มากกวา่ 12 เดือน 100 100 

 
วิธีการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัแตกต่างไปจากวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ี
กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
(Consumer Finance) วิธีปฏิบัติทางการบญัชีดงักล่าวกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวน
สาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวดข้ึนไปโดยไม่นาํหลกัประกนัมาหกัจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณา
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การตั้งค่าเผือ่ทัว่ไปสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระนอ้ยกวา่ 3 งวด อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนัซ่ึงจะครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั 
 

 (ฉ)    ลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมจาํนําทะเบยีนรถยนต์ และลกูหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแสดงยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกหน้ี  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นท่ีคา้ง
ชาํระ (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) โดยพิจารณาหลกัประกนัเฉพาะลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ ลูกหน้ีท่ีคา้ง
ชาํระมากกวา่ 3 เดือนจะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ มีดงัน้ี 
 

  (ร้อยละ) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1 
คา้งชาํระ  

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2 
มากกวา่ 3 เดือน 100 

 
วิธีการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัแตกต่างไปจากวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ี
กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
(Consumer Finance) วิธีปฏิบัติทางการบญัชีดงักล่าวกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวน
สาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวดข้ึนไปโดยไม่นาํหลกัประกนัมาหกัจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณา
การตั้งค่าเผือ่ทัว่ไปสาํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระนอ้ยกวา่ 3 งวด อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนัซ่ึงจะครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั  
 

(ช)     สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือรวมสินคา้ยึดคืนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
สินคา้ยดึคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยดึคืนจากลูกหน้ีท่ีผดินดัชาํระ 
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ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนซ้ือ และตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่น
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

(ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  
 

(ฌ)  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินและ
อาคารท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงกาํหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพย์
ท่ีมีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณจากมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี
ราคาใหม่ จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ส่วนเกินจากการตีราคา
ทรัพยสิ์นจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กับค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับเพ่ิมบญัชีกาํไรสะสม  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตี
ราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงจากกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยงักาํไร
สะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 
อาคาร  50 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์  5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
  
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายสุญัญาเช่า 
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดั
จาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ค่าตัดจําหน่าย  
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจคือ 5 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฏ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
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สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพิ่มข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สาํหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ฐ)       สินทรัพย์รอการขาย 
 

สินทรัพยร์อการขายซ่ึงประกอบดว้ยยานพาหนะและเคร่ืองจกัรจะแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เม่ือสินทรัพยร์อการขายเกิดการดอ้ยค่า
ทางกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายทั้งหมด 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยร์อการขาย โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ฑ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน   
 

(ฒ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
กองทุนเงินสะสมพนักงาน 
 
กองทุนเงินสะสมพนักงานคาํนวณโดยการหักจากรายได้ค่านายหน้าท่ีพนักงานได้รับในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น
ระเบียบกองทุนเงินสะสมพนกังาน รวมทั้งเงินสมทบของบริษทัเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีหกัจากพนกังานดงักล่าว ภาระ
หน้ีสินน้ีจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบตามเง่ือนไขของกองทุน      
(ดูหมายเหตุ 22) 
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(ด) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้แก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจาก
ประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหาย
ดงักล่าว 
 

(ต)      สํารองจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
 
สํารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เกิดข้ึนจากการรวมกิจการหรือธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัของบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดสุ้ทธิ ณ 
วนัท่ีรวมธุรกิจ บริษทัรับรู้ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะไม่
จาํหน่ายและจะคงอยู ่จนกระทัง่กิจการหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกขายหรือจาํหน่ายออกไป 
 

(ถ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
การขายสินค้าและใ ห้บริการ 
 
รายไดจ้ากการขายประกอบดว้ยการขายเงินสด การขายเช่ือและการขายตามสัญญาเช่าซ้ือ รายไดรั้บรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะ
ไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญั
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ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้และ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
 
การขายตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นการขายภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงหน้ีสินจากการผ่อนชาํระคํ้าประกนัโดยสินคา้ท่ีขาย 
รายไดจ้ากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือประกอบดว้ยราคาขายเงินสดและดอกเบ้ีย รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือมี
การเซ็นสญัญาและบริษทัไดรั้บชาํระเงินงวดแรกแลว้ ส่วนดอกเบ้ียบนัทึกเป็นดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือและรับรู้
เป็นรายไดต้ามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากการขายตามสญัญาเช่าซ้ือ ในกรณีท่ีลูกหน้ีผดินดัชาํระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการประกอบดว้ย รายไดค่้าตอบแทนจากการฝากขาย ส่วนแบ่งรายได ้และอ่ืนๆ โดยรับรู้รายได้
เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 

ดอกเบีย้รับจากลกูหนีเ้งินกู้ ยืม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น ตามเกณฑค์ง
คา้งโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา 
กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื ในกรณีท่ีลูกหน้ีผดินดัชาํระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ท) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
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(ธ) สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

การจําแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(น)     ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทั 
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่  การ
เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(บ) กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดย
การหารกาํไร (ขาดทุน) ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่าย
ระหวา่งปี  
 

(ป)     รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
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4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 สาํหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ีจัดตั้ง/
สัญชาต ิ

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ  24.99 ใน
บริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เจมาร์ท โมบาย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
    เซอร์วสิเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั บีนส์แอนดบ์ราวน ์จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั คาเฟ่ ซพัพลาย จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจพี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 9 เมษายน 

2561 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา  
ขายสินคา้ ราคาตลาด - ราคาเงินสด 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ อตัราร้อยละตามท่ีตกลงกนั 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

   รายไดค้่านายหนา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนบริการ ราคาคงท่ีกาํหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์
รายไดค่้าบริหารจดัการ ร้อยละ 15 ของรายไดแ้ละตน้ทุนบริการบวกกาํไร 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
   ค่าบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริการติดตามหน้ี อตัราร้อยละของหน้ีท่ีติดตามได ้
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 
(พันบาท) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
รายไดจ้ากการขาย 38  -  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4  209  4  209 
ค่าบริหารจดัการ 3,600  -  3,600  - 
        

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย - - 1,611,683 1,012,090 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 52,846 63,472 
รายไดเ้งินปันผล - - - 36,250 
ดอกเบ้ียรับ - - 81,479 42,311 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี - - 42,311 2,707 
ซ้ือสินคา้ - - 118,831 232,485 
ซ้ืออุปกรณ์ - - - 1,578 
ตน้ทุนบริการ - - 46,008 32,872 
        

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน 
    

รายไดจ้ากการขาย 192 389 87 398 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10,906 81,087 10,906 81,087 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 3,742 25,084 3,742 25,084 
รายไดค่้านายหนา้ 30,646 - - - 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 67,729 11,027 21,373 - 
รายไดอ่ื้น 5,506 321 1,341 321 
ซ้ือสินคา้ 217,459 68,640 217,459 68,640 
ซ้ืออุปกรณ์ - 1,804 - - 
ค่าบริการติดตามหน้ี 27,463 59,705 251 331 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,683 214 244 214 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
(พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 71,335 24,561 54,845 23,315 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,240 2,284 1,905 2,185 

รวม 73,575 26,845 56,750 25,500 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย - - 118,926  255,572 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 446 188 -  188 
รวม 446 188  118,926  255,760 
    

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ - 300 - 300 
บริษทัยอ่ย - - 14,202  5,709 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18,927 5,144 14,060  5,144 
รวม 18,927 5,444 28,262 11,153 

     
รายได้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      
บริษทัยอ่ย - -  46,889 7,438 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,195 23,059  988 23,059 
รวม 1,195 23,059  47,877 30,497 
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 อัตราดอกเบีย้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 

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

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 1,345,000  852,000 
เพ่ิมข้ึน - - 2,217,425 1,761,000 
ลดลง - - (666,881) (1,268,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - - 2,895,544 1,345,000 

 
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัยอ่ย -  -  83,677 7,646 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,225  46,393  81,225 46,393 
รวม 81,225  46,393  164,902  54,039 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัยอ่ย - - 131,416 23,472 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,438 14,013 14 2 
รวม 9,438 14,013 131,430 23,474 

 

สัญญาสําคญัท่ีทาํกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาการโอนธุรกจิ 

 
เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาการโอนธุรกิจกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั โดยบริษทัตกลงท่ีจะ
โอนธุรกิจเช่าซ้ือให้บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั    
ตกลงท่ีจะดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 

สัญญาบริการ 
 
เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทัตกลงท่ีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอ่ืนๆ แก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ในการน้ีบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการตามตน้ทุนบริการบวกกาํไรให้แก่บริษทั สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุ
โดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ เม่ือวนัท่ี      
1 มกราคม 2561 บริษทั และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดต้กลงเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมบริการ โดยบริษทั 
เอสจี แคปปิตอล จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษทัได้ทาํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทัตกลงท่ีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอ่ืนๆ แก่บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ในการน้ีบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสญัญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 
1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
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เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั
ตกลงท่ีจะให้บริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืนๆ แก่บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั ในการน้ีบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2561 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทัตกลงท่ีจะขอใช้บริการความช่วยเหลือทางดา้นการดาํเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหาร
จดัการ และอ่ืนๆ ในการน้ีบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึง 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัคร้ังละ      
1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 

สัญญาบริการบริหารลกูหน้ีและติดตามหน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกัด ทาํสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จาํกัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ีตามท่ีบริษทัและบริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จาํกดั จะมอบหมายใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ี 29 กนัยายน 2558 และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสัญญาเป็นหนงัสือจากคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสญัญากบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ภายใตส้ญัญา
ดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงว่าจา้งบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ในการติดตามทวงถามหน้ีของ
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั  โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั จะจ่ายผลตอบแทนตามผลสําเร็จของงานตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา มีกาํหนดชาํระภายใน 45 วนั หลงัจากวนัท่ีตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าจา้งเสร็จส้ิน โดยสญัญาน้ี
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจง้บอกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษทั เอสจี 
แคป ปิ ตอ ล  จํากัด  ได้บ อก เลิ ก สั ญ ญ าดั งก ล่ าวกับ บ ริษัท  เอ ส จี  เซ อ ร์ วิ ส พ ลัส  จํากัด  มี ผ ล ตั้ ง แ ต่
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ทาํสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) ในการขอใชบ้ริการติดตามหน้ีกลบัเขา้ครอบครองทรัพยต์ามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี 
แคปปิตอล จาํกดั จะมอบหมายใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
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สัญญาฝากขายสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัได้ทาํสัญญาฝากขายสินคา้กบับริษทั เจมาร์ท จาํกัด (มหาชน) ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว บริษทัตกลงท่ีจะขายสินคา้ฝากขายของบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการฝากขายใหก้บับริษทัดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ีระบุไวใ้นใบเสนอราคาและใบสั่งซ้ือใน
แต่ละคราวภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสญัญา หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิก
ใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ทาํการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทั เจมาร์ท โมบาย จาํกดั          
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามขอ้ตกลงการฝากขายในสัญญา    
ฝากขายสินคา้ดงักล่าวดว้ย 
 

สัญญาขอใช้พืน้ท่ีบริการ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสัญญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจมาร์ท  จาํกดั 
(มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้พ้ืนท่ี เพ่ือติดตั้งและ
ให้บริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตู้
เติม เงินตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้ งแต่ว ัน ท่ี  1 มิ ถุนายน  2560 จนถึงว ัน ท่ี                     
31 พฤษภาคม 2561 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลัส จาํกัด ได้ทาํสัญญาขอใช้พ้ืนท่ีบริการกับบริษัท เจเอ็มที 
เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกัด 
(มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใชพ้ื้นท่ี เพ่ือติดตั้งและให้บริการตูเ้ติมเงิน โดยบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั   จาํกดั 
ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุในสญัญา สัญญาน้ีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า  
30 วนัก่อนสัญญาหมดอายุ อยา่งไรก็ตาม บริษทั เจเอม็ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) ไดบ้อกเลิกสญัญา
ดงักล่าวกบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดัมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ได้ทาํสัญญาขอใช้พ้ืนท่ีบริการกับบริษทั เจเอเอส     
แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตใหบ้ริการใช้
พ้ืนท่ี เพ่ือติดตั้งและให้บริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัรา     
ร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 
จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้  30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารและให้บริการกบับริษทั เอสจี 
แคปปิตอล จาํกดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ตกลงใหบ้ริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั เช่า
พ้ืนท่ีส่วนหนา้ของอาคารคลงัสินคา้ เพ่ือเป็นท่ีตั้งสํานกังานและ/หรือประกอบกิจการ สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา
การเช่า 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 และใหคู่้สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิก
การเช่าใหอี้กฝ่ายทราบภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเช่า หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีฝ่ายใด
บอกเลิก ใหข้ยายระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี 
 
สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกจิประกนัภัย 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ได้ทาํสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงให้บริการในด้านการส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัให้แก่
บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าบริการในดา้นส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัภยัในอตัราร้อยละของรายไดค่้านายหนา้และค่าบริการท่ีบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั เรียกเก็บจากบริษทั
ประกนั โดยสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะ
ยกเลิกใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
จาํกดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล ตกลงใหบ้ริการในดา้นการรับชาํระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั ให้แก่ 
บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จาํกดั โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าจา้งบริการรับฝากชาํระ
ค่าเบ้ียประกนัภยั โดยสญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถต่อ
อายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีความประสงคจ์ะยกเลิกให้แจง้บอกยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อน
สญัญาหมดอาย ุ 
 

สัญญาจ้างดําเนินการจัดหาลกูค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ไดท้าํสัญญาบริการกบับริษทั บริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั  
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตกลงให้บริการเป็นตวัแทนเพ่ือจดัหาลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคล  
และจดัทาํเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจดัส่งให้กบัทางบริษทั เจ ฟินเทค จาํกดั ในการให้บริการ บริษทั เจ ฟินเทค 
จาํกดัไดต้กลงให้ค่าตอบแทนเป็นค่าบริการให้แก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ตามผลความสําเร็จของสัญญา ตามท่ี
ระบุไว ้โดยสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้ งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะ
ยกเลิกใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 
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5         เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 218  91  153  80 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 113,761  146,391  60,307  45,581 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 175,134  122,350  94,713  86,107 
เงินสดระหวา่งทาง - กระแสรายวนั/          

ออมทรัพย ์ 151  8,272 
 

151  8,272 
รวม 289,264  277,104  155,324  140,040 

 
6 ลูกหนีก้ารค้า  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 446 188 118,926 255,760 
กิจการอ่ืน ๆ  15,156 14,465 15,517 13,260 
รวม  15,602 14,653 134,443 269,020 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (2,868) (1,255) (2,868) (1,255) 
สุทธิ  12,734 13,398 131,575 267,765 

      
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

สาํหรับปี 1,613 485 1,613 485 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,678  8,276 124,519 262,643 
เกินกาํหนดชาํระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 6,863  4,498 6,863 4,498 
3 - 6 เดือน 264  918 264 918 
6 - 9 เดือน 1,617  238 1,617 238 
9 - 12 เดือน 392  7 392 7 
มากกวา่ 12 เดือน 788 716 788 716 

 15,602 14,653 134,443 269,020 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,868) (1,255) (2,868) (1,255) 
สุทธิ 12,734 13,398 131,575 267,765 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 

7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ  
 

 งบการเงนิรวม  
 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  1,870,196 2,019,314 1,521,372 715,039 3,391,568 2,734,353 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ 

           รอการรับรู้       (599,931) (478,228) (334,077) (129,278) (934,008) (607,506)
 1,270,265 1,541,086 1,187,295 585,761 2,457,560 2,126,847 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (154,181) (238,271) (17,755) (35,863) (171,936) (274,134)
สุทธิ 1,116,084 1,302,815 1,169,540 549,898 2,285,624 1,852,713 
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 งบการเงนิรวม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญรับคืน) สาํหรับปี 361,990 347,211 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดท้าํการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญเป็นจาํนวนเงิน 478.85 ลา้นบาท และ 
161.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 
 
 

 

31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือ-
สุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ี
สุทธิท่ีใชใ้น

การ 
ตั้งค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผือ่หน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 
 
 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญ 

           (พันบาท)                                            (ร้อยละ)               (พันบาท)      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ(2)  1,460,185  374,230  1 3,742 
เกินกาํหนดชาํระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน(2)  389,868  199,077  5 9,954 
3 - 6 เดือน(2)  151,449  104,777  25 26,194 
6 - 9 เดือน(2)  100,068  73,379  35 25,683 
9 - 12 เดือน(2)  75,345  75,345  75 56,509 
มากกวา่ 12 เดือน(2)  28,991  28,991  100 28,991 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพิ่มเติม(3)  15,907 
รวม  2,205,906  855,799   166,980 
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 งบการเงินรวม 
 
 
 

 

31 ธันวาคม 2560 

 ลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือ-
สุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ี
สุทธิท่ีใชใ้น

การ 
ตั้งค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผือ่หน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 
 
 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญ 

           (พันบาท)                                            (ร้อยละ)               (พันบาท)      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ(2)  1,264,532  482,769  1   4,828 
เกินกาํหนดชาํระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน(2)  436,095  255,907  5  12,795 
3 - 6 เดือน(2)  163,768  121,445  25  30,361 
6 - 9 เดือน(2)  79,242  61,184  35  21,414 
9 - 12 เดือน(2)  29,285  29,285  75  21,964 
มากกวา่ 12 เดือน(2)  5,656  5,656  100   5,656 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพิ่มเติม(3)            176,000  
รวม  1,978,578  956,246     273,018 

 
      (1)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

         (2)    รวมลูกหน้ีท่ีมีการตกลงกบักลุ่มบริษทัเพื่อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี ทั้งกรณีมีการทาํสัญญาเช่าซ้ือใหม่หรือ 
ยงัใชส้ญัญาเช่าซ้ือเดิม โดยมีการเร่ิมตน้นบัการคา้งชาํระค่างวดใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี                               

         (3)    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพ่ิมเติมของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทั                        
เพ่ือการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี กลุ่มบริษทัจึง
ตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นสาํคญั และกลุ่มบริษทัอยู่
ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว และพิจารณาความต่อเน่ืองของการชาํระค่างวด
ของลูกหน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
 
 
 

31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผือ่หน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยั
จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)          
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  195,966  1,478  1 15 
เกินกาํหนดชาํระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  50,826  3,924  2 79 
3 - 6 เดือน  3,312  3,312  100 3,312 
6 - 9 เดือน  1,104  1,104  100 1,104 
9 - 12 เดือน  446  446  100 446 
รวม  251,654  10,264   4,956 

 

  งบการเงินรวม 
 
 
 

31 ธันวาคม 2560 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผือ่หน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยั
จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)          
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  114,928  11,987  1 120 
เกินกาํหนดชาํระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  32,430  4,281  2 86 
มากกวา่ 3 เดือน  910  910  100 910 
รวม  148,268  17,178   1,116 

     

      (4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี
ตอ้งจ่ายตามการผอ่นชาํระ แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
  มูลค่าปัจจุบนั  มูลค่าปัจจุบนั 
 ผลรวมของเงิน ของจาํนวนเงิน ผลรวมของเงิน ของจาํนวนเงิน 
 ลงทุนขั้นตน้ ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี ลงทุนขั้นตน้ ขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ี 
 ตามสญัญา ตอ้งจ่ายตาม ตามสญัญา ตอ้งจ่ายตาม 
 เช่าซ้ือ การผอ่นชาํระ เช่าซ้ือ การผอ่นชาํระ 
 (พันบาท) 

ภายในหน่ึงปี 1,870,196 1,270,265 2,019,314 1,541,086 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี   1,521,372 1,187,295 715,039 585,761 
 3,391,568 2,457,560 2,734,353 2,126,847 

หัก  รายไดด้อกเบ้ียรับรอการ
รับรู้ (934,008)   (607,506)  
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น     
ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ 2,457,560   2,126,847  

           
            



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีของลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม 

   2561  2560 
 ก่อน

เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ชาํระหน้ี 

 หลงั
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ชาํระหน้ี 

 ก่อน
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ชาํระหน้ี 

 หลงั
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ชาํระหน้ี 

   (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรอการรับรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการชาํระหน้ี 

 
 

12,939 

 
 

13,140 

  
 

707,965 

 
 

715,953 
 

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
  
  งบการเงินรวม 
  2561  2560 
  (พันบาท) 
เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี     124,900  102,567 
     

 

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีมียอดคงคา้งดงัน้ี  
 

  งบการเงินรวม 
  2561  2560 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี (5) 

  
42,965 

  
512,215 

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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         (5)          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพ่ิมเติมของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 
15.9 ลา้นบาท (2560: 176.0 ล้านบาท) เพ่ือการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการชาํระหน้ี กลุ่มบริษทัจึงตั้งหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ี
ท่ีมีอยู่เดิมเป็นสําคญั และกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว  
และพิจารณาความต่อเน่ืองของการชาํระค่างวดของลูกหน้ี 

 

8 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ 
 

 งบการเงินรวม 

 
ส่วนท่ีครบกาํหนด 
ชาํระภายในหน่ึงปี  

ส่วนท่ีครบกาํหนด 
ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํ

ทะเบียนรถยนต ์ 204,261 115,597 803,885 90,783 1,008,146 206,380 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       3,600 870 - - 3,600 870 
 207,861 116,467 803,885 90,783 1,011,746 207,250 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,328) (250) (1,709) (201) (3,037) (451) 
สุทธิ 206,533 116,217 802,176 90,582 1,008,709 206,799 

 

 งบการเงนิรวม 
 2561  2560 

 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปี 3,037 451 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 
 
 
 

31 ธันวาคม 2561 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
จาํนาํทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ
ท่ีใชใ้นการตั้งค่า
เผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญ(1)
 

  
 

อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญ

  
 
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญ 

 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  943,915  11,261  1  113 
เกินกาํหนดชาํระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 65,033  6,292  2  126 
 3-6 เดือน 1,605  1,605  100  1,605 
7-9 เดือน 78  78  100  78 
9-12 เดือน 1,115  1,115  100  1,115 
รวม   1,011,746  20,351    3,037 

 
         (1) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
 
 งบการเงินรวม 
 
 
 

31 ธันวาคม 2560 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม
จาํนาํทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ
ท่ีใชใ้นการตั้งค่า
เผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญ(1)
 

  
 

อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญ

  
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สูญ 

 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  203,820  43,257  1  433 
เกินกาํหนดชาํระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,430  902  2  18 
รวม   207,250  44,159    451 

 
         (1) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 

 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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9 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 31 

ธนัวาคม 
31 

ธนัวาคม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  56,192 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       -  1,308 
 -  57,500 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  (904) 
สุทธิ -  56,596 

 
 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
    
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี 53,377  904 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 
 
 

31 ธันวาคม 2560 

  
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการตั้งค่าเผ่ือ
หน้ีสงสยัจะสูญ 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญ 

                             (พันบาท)                                             (ร้อยละ)                (พันบาท)    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  24,580  24,580  1 246 
เกินกาํหนดชาํระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  32,920  32,920  2 658 
รวม  57,500  57,500   904 

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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10 ลูกหนีอ่ื้น  
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 18,927 5,444 28,262 11,153 
อดีตพนกังาน 111,425 183,527 111,425 183,527 
กิจการอ่ืนๆ     

- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 899 762 899 762 
- เงินทดรองจ่ายพนกังาน 4,479 7,217 3,814 6,652 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 24,272 25,752 1,288 2,845 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ 21,835 28,112 21,835 28,112 
- ลูกหน้ีส่วนลดการคา้ 78,261 5,028 78,261 5,028 
- รายไดส่้งเสริมการขายคา้งรับ 38,089 7,172 38,089 7,172 
- อ่ืนๆ 65,225 53,100 24,659 45,259 

รวม 363,412 316,114 308,532 290,510 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญอดีต
พนกังานและอ่ืนๆ 

 
(110,161) 

 
(168,488) 

 
(110,161) 

 
(168,488) 

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

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

11 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

 หมาย
เหตุ 

อัตราดอกเบีย้ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

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

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 4.01 - 5.37  4.01 - 5.08 -  -  2,895,544  1,345,000 
 กิจการอ่ืน ๆ  -  9.00 -  5,000  -  5,000 
 รวม     -  5,000  2,895,544  1,350,000 

            
    ระหว่างปี 2561 บริษทัไดห้กักลบกบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนโดยมีเงินประกนัจาํนวน 7 ลา้นบาท 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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12       สินค้าคงเหลือ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป  556,117 205,320 550,413 200,119 
สินคา้ยดึคืน 126,031 123,770 126,031 123,770 
อะไหล่สาํหรับการใหบ้ริการ 3,264 15,722 - 12,989 
 685,412 344,812 676,444 336,878 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลง (44,964) (33,101) (41,924) (33,101) 
สุทธิ  640,448 311,711 634,520 303,777 

     

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก     
   เป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     
-  ตน้ทุนขาย 1,121,604 873,825 1,138,741 880,431 
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ 
      ไดรั้บ   11,863 7,701  8,823 7,701 
สุทธิ 1,133,467 881,526 1,147,564 888,132 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม มีดงันี้ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

 
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนชาํระแลว้ 

  
ราคาทุน 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั นายหนา้ขายประกนัชีวิต         
    และประกนัวินาศภยั ประเทศไทย 99.99 99.99 4,000 4,000 3,999 3,999 
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ใหเ้ช่าซื้อเครื่องใชไ้ฟฟ้า สินคา้

เชิงพาณิชย ์ใหเ้ช่าซื้อรถยนต ์
เงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียน
รถยนต ์และอื่น ๆ  

 
 
 

ประเทศไทย    99.99    99.99 1,450,000 1,450,000 1,449,997 1,449,997 
บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ใหบ้ริการซ่อมแซมและ 

 บาํรุงรักษาเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
   ใหบ้ริการติดตามทวงหนี้ของ
บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 

 
 
 

ประเทศไทย 99.88 99.88 5,000 5,000 4,994 4,994 
รวม       1,458,990 1,458,990 

 

ในปี 2561 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั (2560: 36.2 ล้านบาท) 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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14 เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินฝากประจาํ - ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  2,000  2,000  -  - 
รวม 2,000  2,000  -  - 

 
เงินฝากประจาํใชเ้ป็นหลกัประกนัขั้นตํ่าตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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15 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและ    ส่วน  เครื่องใช ้  เครื่องมือ    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  สาํนกังาน  และ    ระหวา่ง   
 ปรุงที่ดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 286,949 132,208 42,914 72,352 3,762 13,384 - 551,569 
เพิ่มขึ้น - - 10,770 23,159 843 - 9,011 43,783 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 16,563 2,648 - - - - - 19,211 
โอน - - 7,270 891 - - (8,161) - 
จาํหน่าย - - - (338) - (1,955) - (2,293) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 303,512 134,856 60,954 96,064 4,605 11,429 850 612,270 
เพิ่มขึ้น - - 5,310 10,963 12 - 909 17,194 
โอน - - - 850 - - (850) - 
จาํหน่าย - - - (270) - - - (270) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 303,512 134,856 66,264 107,607 4,617 11,429  909  629,194 

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและ    ส่วน  เครื่องใช ้  เครื่องมือ    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  สาํนกังาน  และ    ระหวา่ง   
 ปรุงที่ดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,763 62,616 39,496 59,668 1,332 10,373 - 175,248 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,749 4,237 7,607 728 519 - 16,840 
กลบัรายการค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนเกินทุน         
   จากการตีราคา - (17,854) - - - - - (17,854) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - - (309) - (309) 
จาํหน่าย - - - (232) - (373) - (605) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,763 48,511 43,733 67,043 2,060 10,210 - 173,320 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,993 9,370 12,084 343 399 - 26,189 
จาํหน่าย - - - (123) - - - (123) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,763 52,504 53,103 79,004 2,403 10,609  -  199,386 
         
         
         



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและ    ส่วน  เครื่องใช ้  เครื่องมือ    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  สาํนกังาน  และ    ระหวา่ง   
 ปรุงที่ดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 285,186 69,592 3,418 12,684 2,430  3,011  - 376,321 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 301,749 86,345 17,221 29,021 2,545  1,219  850 438,950 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 301,749 82,352 13,161 28,603 2,214 820 909 429,808 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินและ    ส่วน  เครื่องใช ้    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  สาํนกังาน    ระหวา่ง   
 ปรุงที่ดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 286,949 132,208 42,913 69,189 11,683 - 542,942 
เพิ่มขึ้น - - 8,552 17,832  - 6,023 32,407 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 16,563 2,648 - -  - - 19,211 
โอน - - 5,173 -  - (5,173) - 
จาํหน่าย - - - (223)  (254) - (477) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        

และ 1 มกราคม 2561 303,512 134,856 56,638 86,798 11,429 850 594,083 
เพิ่มขึ้น - - 903 5,070  - - 5,973 
โอน - - - 850  - (850) - 
จาํหน่าย - - - (97) - - (97) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 303,512 134,856 57,541 92,621 11,429 - 599,959 

 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินและ    ส่วน  เครื่องใช ้    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  สาํนกังาน    ระหวา่ง   
 ปรุงที่ดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,763 62,616 39,496 58,623 9,713 - 172,211 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,749 3,110 5,079 499 - 12,437 
กลบัรายการค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนเกินทุน        
   จากการตีราคา - (17,854) - - - - (17,854) 
จาํหน่าย - - - (223) - - (223) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 1,763 48,511 42,606 63,479 10,212 - 166,571 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,993 5,530 8,063 399 - 17,985 
จาํหน่าย - - - (77) - - (77) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,763 52,504 48,136 71,465 10,611 - 184,479 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 285,186  69,592  3,417  10,566 1,970 -  370,731 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 301,749  86,345  14,032  23,319 1,217 850  427,512 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 301,749  82,352  9,405  21,156 818 -  415,480 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็
จํานวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม  2561 มีจ ํานวน  239.77 ล้านบาทและ 238.09 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (2560: 219.98 ล้านบาทและ 219.23 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 
การวดัมูลค่ายุติธรรม  
 
ลาํดับช้ันมูลค่ายุติธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัใน
วิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 
ในปี 2560 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน
และอาคารดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารไดป้ระมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือม
ราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหักมูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของท่ีดิน มีผลทาํให้มูลค่า
ท่ีดินและอาคารเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 301.75 ลา้นบาท และ 86.35 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 การวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารจาํนวนสุทธิ 384.10 ลา้นบาท (2560: 388.10 ล้าน
บาท) ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยสําคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและ
อาคารแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 

เทคนิคการประเมินมูลค่า ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมนัียสําคญั 
ท่ีดิน 
-     ราคาตลาดรวมหกัมูลค่าของอาคาร  
 
อาคาร  
-     ราคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาของอาคาร 

 
 ราคาตลาด 
 
 
 ราคาเปล่ียนแทนใหม่ 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์าํหรับปี 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  223,654  197,672 
    

ตีราคาท่ีดิน -  15,463 
ตีราคาอาคาร -  20,502 
การเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - การตีราคา -  (7,193) 
 -  28,772 
    

ค่าเส่ือมราคา (3,984)  (3,689) 
การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 797  899 
 (3,187)  (2,790) 
    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 220,467  223,654 

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

  งบการเงินรวม   
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 50,690  8,640  59,330 
เพ่ิมข้ึน 5,395  3,076  8,471 
โอน 6,386  (6,386)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 62,471  5,330  67,801 
เพ่ิมข้ึน 42,483  1,575  44,058 
โอน 5,130  (5,130)  - 
จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 100,523  1,775  102,298 
      
ค่าตัดจําหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 36,397  -  36,397 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,695  -  4,695 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 41,092  -  41,092 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,892  -  15,892 
จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 47,423  -  47,423 
      
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 14,293  8,640  22,933 

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

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

      
 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์ระหวา่ง

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 49,732  4,800  54,532 
เพ่ิมข้ึน 5,174  2,696  7,870 
โอน 6,386  (6,386)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 61,292  1,110  62,402 
เพ่ิมข้ึน 41,830  1,575  43,405 
โอน 1,290  (1,290)  - 
จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 94,851  1,395  96,246 
      
ค่าตัดจําหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 36,150  -  36,150 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,462  -  4,462 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 40,612  -  40,612 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 15,207  -  15,207 
จาํหน่าย (9,561)  -  (9,561) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 46,258  -  46,258 
      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 13,582  4,800  18,382 

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

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



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2561 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 30) 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน

(หมายเหตุ 21) 

 ณ วนัท่ี 31
ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 79,870 (32,548) - 47,322 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 6,620 2,373 - 8,993 
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือ 18,704 (18,704) - - 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

29,532 
 

3,291 (6,712) 
 

26,111 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,890 (4,217) - 6,673 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้ 600 400 - 1,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร  

อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

134 
 

- - 
 

134 
ยอดขาดทุนยกไป - 52,390 - 52,390 
รวม 
 

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 142,623 146,350 61,374 79,695 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (58,756) (59,531) (58,756) (59,531) 
สุทธิ 83,867 86,819 2,618 20,164 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2561 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 30) 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน

(หมายเหตุ 21) 

 ณ วนัท่ี 31
ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

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

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

      
 งบการเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2560 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 30) 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 15) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 

2560 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ          52,886 26,984 - 79,870 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 5,080 1,540 - 6,620 
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือ 16,198 2,506 - 18,704 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน     
 

27,866 
 

1,666 - 
 

29,532 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน             13,194  (2,304) - 10,890 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้ 1,200 (600) - 600 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร  
   อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
415 

 
(281) - 

 
134 

รวม 116,839 29,511 - 146,350 
       

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
  ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 
2560 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 30) 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 15) 

ณ วนัท่ี 31
ธันวาคม 

2560 
 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (53,020) 682 (7,193) (59,531) 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2561 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 30) 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน

(หมายเหตุ 21) 

ณ วนัท่ี 31  
ธันวาคม 

2561 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 33,949 (12,446) - 21,503 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 6,620 1,765 - 8,385 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ 
   พนกังาน     

 
27,556 

 
2,304 (6,165) 

 
23,695 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,837 (4,179) - 6,658 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้ 600 400 - 1,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร      
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 133 - - 133 

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

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2561 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 30) 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 15) 

ณ วนัท่ี 31
ธันวาคม 
2561 

 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (59,531)  775                 -  (58,756) 
      
สุทธิ 20,164 (11,381) (6,165)  2,618 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2560 

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 30) 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 15) 

 ณ วนัท่ี 31
ธันวาคม 

2560 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 37,306 (3,357) -  33,949 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 5,080 1,540 -  6,620 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ 
   พนกังาน     26,170 

 
1,386 

 
- 

  
27,556 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 13,154 (2,317) -  10,837 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้ 1,200 (600) -  600 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร  
และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 353 

 
(220) 

- 
  

133 
 รวม 83,263 (3,568) -  79,695 

      
 

 

 

     



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 

2560 

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 30) 

กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 15) 

 ณ วนัท่ี 31
ธันวาคม 

2560 
 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (53,020)  682 (7,193)  (59,531) 
สุทธิ 30,243 (2,886) (7,193)  20,164 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สาํรองจากการรวมธุรกิจภายใต ้       

  การควบคุมเดียวกนั     77,929 97,412 -  - 
รวม 77,929 97,412 - - 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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18 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น           
      จากสถาบนัการเงิน         
      - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 364,003  86,149  309,000 86,148 
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      
      - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 800,000      -  800,000      - 
เงินกูร้ะยะสั้นอ่ืนๆ        
      ตัว๋แลกเงินสุทธิ 287,023      -  287,023     - 
 1,451,026  86,149  1,396,023 86,148 
ส่วนทีไ่ม่หมนุเวียน     
หุน้กู ้- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,350,000 1,200,000 1,350,000  1,200,000 
 1,350,000 1,200,000 1,350,000 1,200,000 

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

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ต๋ัวแลกเงิน    
ตัว๋แลกเงิน 300,000  - 
หัก ส่วนลดของตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจาํหน่าย (10,688)  - 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจาํหน่าย (2,289)  - 
ตัว๋แลกเงนิสุทธิ 287,023  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 
7.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.50 ต่อปี)  
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 87 ลา้นบาท 
(2560: 601 ล้านบาท)    



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม หุน้กูข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2,150,000  1,200,000 2,150,000  1,200,000 
หัก ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนด       
      ชาํระภายในหน่ึงปี 800,000  - 800,000  - 
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนด       
      ชําระภายในหน่ึงปี 1,350,000  1,200,000 1,350,000  1,200,000 

 

การออกหุ้นกู้โดยบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มี 
หลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 500 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และจะครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมไดมี้มติใหอ้อกหุน้ใหบ้ริษทัไดอ้อกหุน้
กูจ้าํนวนรวมทั้งส้ิน 700 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หุน้กูชุ้ดท่ี 1 อาย ุ 2 ปีมูลค่า 300 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.30 ต่อปี  
เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ และครบกาํหนดในเดือนตุลาคม      
ปี 2562 

2. หุน้กูชุ้ดท่ี 2 อาย ุ 3 ปี มูลค่า 400 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 
เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  ครบกาํหนดในเดือนตุลาคมปี 2563 
และใหสิ้ทธิผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

 

บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหค้วามเห็นชอบสาํหรับการเตรียมออกหุน้
กูส้ําหรับปี 2561 ภายใตจ้าํนวนวงเงินหุ้นกูไ้ม่เกิน 950 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัออกหุ้นกูมู้ลค่า 
950 ล้านบาท ราคาตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั หุน้กูด้งักล่าวครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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  19   เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 81,225 46,393 164,902 54,039 
กิจการอ่ืน ๆ  266,843 88,511 214,827 82,817 
รวม  348,068 134,904 379,729  136,856 
 

 

20       เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหตุ         2561         2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 9,438 14,013 131,430 23,474 
รายไดรั้บล่วงหนา้  31,232 44,737 31,232 44,737 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  22,928 55,914 16,783 55,914 
ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และ      
    เคร่ืองหมายการคา้คา้งจ่าย  16,239 13,599 16,239 13,599 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย         
    คา้งจ่าย  15,598 35,178 15,598 34,359 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  12,256 11,202 12,256 11,203 
เงินประกนัค่าสินคา้  7,379 22,464 7,379 22,464 
ค่าสวสัดิการพนกังานคา้งจ่าย  7,024 1,054 4,860 1,298 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย  2,590 6,951 799 6,911 
อ่ืนๆ  64,450 47,892 38,965 29,507 
รวม  189,134 253,004 275,541 243,466 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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21 ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ประมาณการหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงนิ:      
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับโครงการ  
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

 
139,170 

  
160,571 

 
118,473 

  
137,781 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน       

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

 
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
กาํไรจากการประมาณตามหลกั       
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 33,560  - 30,826 - 

กาํไรสะสมจากการประมาณตามหลกั       
  คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 41,603  - 42,892 - 

 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

79 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 160,571 152,243 137,781 130,850 
รับรู้ในกําไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 14,031 13,705 12,166 11,877 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,968 3,774 3,414 3,211 
 17,999 17,479 15,580 15,088 
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
กาํไรจากการประมาณตามหลกั 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (33,560) - (30,826) - 

อ่ืน  ๆ     
ผลประโยชน์จ่ายจากการโอนพนักงานไปยงั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 

 
531 - 

ผลประโยชน์จ่าย (5,840) (9,151) (4,593) (8,157) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 139,170 160,571 118,473 137,781 

 
         ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเกิดข้ึนจาก 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ขอ้มูลสมมติดา้นประชากรศาสตร์ (19) -  (18)  - 
ขอ้มูลสมมติทางการเงิน 2,214 -  1,858  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (35,755) -  (32,666)  - 
รวม (33,560) -  (30,826)  - 

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.50  ร้อยละ 2.70 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต     
     – พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือน  ร้อยละ 5.0   ร้อยละ 5.0 
     – พนกังานท่ีไดรั้บค่านายหนา้ ตารางประมาณการค่า

นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 
เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 ตารางประมาณการค่า
นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 
เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ป็น 8 ปี 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (พันบาท)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (10,488) 12,055  (8,806) 10,106 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

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

9,454 (8,417) 
 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (พันบาท)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (11,202)  12,758  (9,482) 10,809 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

12,008 
  

(10,770) 
  

10,122 
 

(9,070) 
 
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทั จะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่
พนักงานในงวดท่ีร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการ
ดงักล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทั รับรู้ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในงวดท่ีมีการแกไ้ขและ
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มข้ึนโดยประมาณจาํนวน 15.46 ลา้นบาท 
และ 15.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

22 กองทุนเงนิสะสมพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 81,666  98,073 79,971 96,945 
 ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป      
     - บริษทัและดอกเบ้ีย (8,803)  (15,361) (8,796) (15,358) 
     - พนกังาน (3,752)  (5,642) (3,742) (5,633) 
 ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน      
     - บริษทัและดอกเบ้ีย 2,006  3,438 1,925 2,904 
     - พนกังาน 691  1,158 651 1,113 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน      
     - บริษทัและดอกเบ้ีย (15,255)  - (14,088) - 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 56,553  81,666 55,921 79,971 

 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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กองทุนเงินสะสมพนักงาน เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกลุ่มบริษทั กองทุนน้ีจดัตั้งเพ่ือประโยชน์
ของพนักงานบนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุนด้วยการหักจากรายไดท่ี้พนักงาน
ไดรั้บในอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกองทุน เงินสะสมพนกังาน โดยกลุ่มบริษทัจะสมทบใหเ้ท่ากบัจาํนวนเงินท่ีหกั
จากพนกังานดงักล่าว ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีเป็นพนกังานท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอนเหมือนกบัพนกังานท่ีมีเงินเดือนจึงทาํ
ให้ไม่สามารถท่ีจะสมคัรเขา้ไปเป็นกลุ่มสมาชิกของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัได ้
ดงันั้นกองทุนจึงจดัตั้งข้ึนโดยความสมคัรใจและบริหารจดัการโดยกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนและผลประโยชน์ การจ่ายเงินสมทบข้ึนอยูก่บัจาํนวนปีท่ีเป็นสมาชิก 
และอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกองทุนเงินสะสมพนกังาน 

 
23 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุ้น 2561  2560 
 ต่อหุ้น จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
 - หุน้สามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 
ณ 31 ธันวาคม          
- หุ้นสามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

         
หุ้นท่ีออกและชําระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 
ณ 31 ธันวาคม          
- หุ้นสามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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24 สํารอง 
 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไรและ/หรือกาํไรสะสม 

 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินและอาคารท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือ
จาํหน่าย 
 

25 ส่วนงานดําเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสําคัญน้ีจาํหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้
เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการ
จดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน
ของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
 ส่วนงาน 1 ขายสินคา้ 
 ส่วนงาน 2 ใหเ้ช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้มื  
 ส่วนงาน 3 ใหบ้ริการและอ่ืนๆ 
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ข้อมูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไร 
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการ
ดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ี
ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
 งบการเงินรวม 

   ให้เช่าซื้อ  ให้บริการ     
 ขายสินค้า  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืน  ๆ  การตดัรายการ  รวม 
 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
รายไดจ้ากการขาย       

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 185,681 1,682,615 7,987 - 1,876,283 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,695,998 34,516 - (1,730,514) - 
รายไดอ่ื้น         
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 186,734 797,518 27,489 - 1,011,741 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 134,325 - 81,125  (215,450) - 

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

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

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

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

     ให้บริการ     
 ขายสินค้า  ให้เช่าซื้อ  และอ่ืน  ๆ  การตดัรายการ  รวม 
 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
รายไดจ้ากการขาย       
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 357,499 1,014,417  3,859  -  1,375,775 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,012,090 232,485  -  (1,244,575)  - 
รายไดอ่ื้น         
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 166,469 719,942  101,219 -  987,630 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 105,783 -  60,135 (165,918)  - 
รวมรายได้ตามส่วนงาน 1,641,841 1,966,844  165,213 (1,410,493)  2,363,405 

        

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

        

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

     
  

 

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

 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 
 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้ น  ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญั 
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26 ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 371,129 370,194 354,943 346,318 
ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้ 95,227 69,758 - - 
ค่าบริการติดตามหน้ี 68,023 62,432 - - 
ค่าพาหนะ 48,211 38,311  36,270 38,311 
ค่าเช่า 41,621 29,530 40,623 29,530 
ส่วนลดการคา้ 32,815 6,819 - - 
ค่าขนส่ง 27,722 17,996 27,722 17,901 
ค่าใชจ่้ายจดัการ 21,895 20,032 25,146 20,032 
ค่าโฆษณา 7,383 5,957 6,957 4,674 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้ 4,283 16,819 26,360 12,957 
อ่ืนๆ 21,899 32,025 8,341 7,150 
รวม 740,208 669,873 526,362 476,873 

 

27 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 282,233 182,691 157,291 119,589 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 41,025 21,136 33,191 16,899 
ค่าพาหนะ 38,033 49,342 19,795 25,750 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 25,593 19,661 12,661 10,219 
ค่าเช่า 19,598 25,972 16,136 22,023 
ค่าเคร่ืองเขียน 13,952 11,382 8,856 8,243 
หน้ีสูญไดรั้บคืน (45,242)      (39,403) (28,898)     (29,654) 
อ่ืนๆ 49,097 28,039 23,223 15,722 
รวม 424,289 298,820 242,255 188,791 
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28 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
     
ค่านายหนา้ 286,526 164,306 210,651 164,240 
เงินเดือนและค่าแรง 258,494 211,522 141,303 120,819 
เงินสนบัสนุนการขาย 106,151 150,515 108,846 143,310 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 23,267 19,272 16,073 14,283 
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 17,999 17,479 15,580 15,088 
อ่ืนๆ 27,252 11,250 19,781 8,167 
รวม 719,689 574,344 512,234 465,907 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

29      ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงินกบั         

หุน้กู ้  97,617  29,690  97,617  29,690 
เงินกูย้มืจากธนาคารและเงิน 
  เบิกเกินบญัชี 

  
4,977 

  
9,839 

  
4,977 

  
8,318 

ตัว๋แลกเงิน  1,726  -  1,726  - 
อ่ืนๆ  3,128  1,556  2,792  1,540 

รวม  107,448 41,085  107,112 39,548 
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30 ภาษีเงินได้ 
 
ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน          
สาํหรับงวดปัจจุบนั   35,165  11,809 34,160  1,950 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 17       
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   (3,760)  (30,193) 11,380 2,886 
        

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

 
          ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2561  2560 
 ก่อนภาษี

เงินได ้
 

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 21) 

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 

ก่อนภาษี
เงินได ้

 

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 15) 

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 
 (พันบาท) 
งบการเงินรวม  
การตีราคาท่ีดิน และ
อาคาร - - - 35,965 (7,193) 28,772 

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

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



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษท่ีีแท้จริง งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (49,362)    (28,141) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (9,873)  20  (5,628) 
ผลกระทบจากภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย   1,030    (174) 
ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   (778)    (19,482) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   42,332    7,739 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (953)   (918) 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   (353)   79 
รวม 63.62  31,405  65.33  (18,384) 

 
 
 

 
 
 

 2561  2560 
 ก่อนภาษี

เงินได ้
 

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 21) 

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 

ก่อนภาษี
เงินได ้

 

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 15) 

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 
 (พันบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตีราคาท่ีดิน และ
อาคาร - - - 35,965 (7,193) 28,772 

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

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



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษท่ีีแท้จริง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   129,222    56,961 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  25,844  20  11,392 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   -    (7,250) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   20,495    1,525 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (799)    (831) 
รวม 35.24  45,540  8.49  4,836 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 
31       กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไร 
(ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดย
แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/  พันหุ้น) 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั          
   ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) (80,767) (9,757) 83,682 52,125 

จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกจาํหน่ายแล้ว 270,000 270,000 270,000 270,000 

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

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

91 

32       เงินปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 67.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่            
ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 

 
33       เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การบริหารจัดการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทักาํหนดวา่เป็นผลของกิจกรรมการดาํเนินงานหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากหุน้กู ้และเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกาํหนด
ชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี    
 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561        
หมุนเวยีน      
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
           ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.49 - 5.50  364,003 - 364,003 
      เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือ     
           กิจการอ่ืน 7.50 - 8.00 287,023 - 287,023 
ไม่หมุนเวียน     

      หุน้กู ้ 4.00 - 5.50 800,000 1,350,000 2,150,000 
รวม  1,451,026 1,350,000  2,801,026 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี    
 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2561        
หมุนเวยีน      
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
           ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.49 - 5.53 309,000 - 309,000 
      เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือ     
           กิจการอ่ืน 7.50 - 8.00 287,023 - 287,023 
ไม่หมุนเวียน     

      หุน้กู ้ 4.00 - 5.50 800,000 1,350,000 2,150,000 
รวม  1,396,023 1,350,000  2,746,023 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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 งบการเงินรวม 
 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี    
 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560        
หมุนเวยีน      
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
           ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.87 - 5.00 86,149  -  86,149 
ไม่หมุนเวียน       

      หุน้กู ้ 4.00 - 5.50 -  1,200,000  1,200,000 
รวม  86,149  1,200,000  1,286,149 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี    
 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน   
 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560        
หมุนเวยีน      
      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื      
           ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.87 - 5.00 86,148 -  86,148 
ไม่หมุนเวียน      

      หุน้กู ้ 4.00 - 5.50 -  1,200,000 1,200,000 
รวม  86,148 1,200,000 1,286,148 

 

 

 

 

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงท่ีไม่มีสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด  ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์
และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ น ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้จาํนวนมากและหลากหลาย 
ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน  

 

เคร่ืองมือทางการงินที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่า
ยติุธรรม 

   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2561     
หุน้กู ้ 2,150,000 2,143,583 2,150,000 2,143,583 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพยอ์า้งอิงจากราคานายหนา้ 
(ธนาคาร) 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี                
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

 34 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
ซอฟตแ์วร์ 4,475  15,569  3,905  12,695 
ส่วนปรับปรุงอาคาร -  360  -  360 
รวม 4,475  15,929  3,905  13,055 

 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า        

     ดําเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 44,331  29,055  42,941  25,807 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 42,018  31,803  39,846  27,743 
หลงัจากหา้ปี 2,387  1,352  2,387  1,352 
รวม 88,736  62,210  85,174  54,902 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

   (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2560     
หุน้กู ้ 1,200,000 1,199,619 1,200,000 1,199,619 
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กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
สาํนกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31  31 31  31 
 ธนัวาคม  ธนัวาคม ธนัวาคม  ธนัวาคม 

 2561  2560 2561  2560 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอ่ืน       
คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

ตกลงกนัแลว้ 294,651 244,741  294,607  214,830 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 1,180 1,030  1,020  1,020 
รวม 295,831  245,771  295,627  215,850 

 
บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือคํ้ าประกันการซ้ือสินค้ากับบริษทัใน
ประเทศและการใช้บริการไปรษณียก์บัรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเม่ือจะทาํ
ธุรกรรมดว้ย 
 
สัญญาที่สําคัญ 

 

           สัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทําสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.1 และ
สญัญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซ่ึงสญัญาใหม่ชุดน้ีอา้งอิงสิทธิจากสญัญาใหใ้ชสิ้ทธิ
ฉบับหลักระหว่าง Singer Asia Limited กับ  The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้ช่ือการค้าเท่ ากับ  0.25 ล้าน เห รียญสหรัฐต่อปีให้กับ  Singer Company Limited S.a.r.1              
และการจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าในจํานวนร้อยละ 0.5 ของรายได้ตามท่ีระบุในสัญญาให้กับ           
Singer Asia Limited สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้
แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 12 เดือน  โดยให้มีผลเร่ิมนับการบอกเลิกสัญญาตั้ งแต่ว ันท่ี                 
31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไปสําหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ และตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 
เป็นตน้ไปสาํหรับสญัญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้ 
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35 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีคดีความท่ีถูกยืน่ฟ้องดงัต่อไปน้ี 
 

คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบัตร 
 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัแห่งหน่ึง (โจทก)์ ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบัผูอ่ื้นอีก 3 ราย ในคดีร่วมกนั
ละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐข์องผูอ่ื้น ซ่ึงตามคาํฟ้องอา้งตนวา่เป็นเจา้ของสิทธิบตัรการประดิษฐ ์ เก่ียวกบัอุปกรณ์
ช้ินหน่ึงท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัจา้งจาํเลยท่ี 1 ทาํการผลิต ภายใตส้ัญญาซ้ือขายตูจ้าํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั
และเรียกเงินค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน 100 ลา้นบาท  
 
ตามสญัญาซ้ือขายตูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั บริษทัเป็นเพียงผูซ้ื้อจากจาํเลยท่ี 1 และตามขอ้สัญญาจาํเลยท่ี 1 
ไดย้ืนยนัว่าเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ได้รับอนุญาตหรือเป็นตวัแทนถูกตอ้งตามกฎหมายจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรท่ีแทจ้ริงในสินคา้และอุปกรณ์ส่วนประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจาํเลยท่ี 1 จะ
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียวในความเสียหายใดๆ ต่อบริษทัหรือลูกคา้ของบริษทั หรือบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีการ
กล่าวอา้งวา่สินคา้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
 
บริษทัไดม้อบหมายใหท้นายความดาํเนินการยื่นคาํให้การเพ่ือต่อสู้คดีดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และ
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ศาลนัดช้ีสองสถานเพ่ือกาํหนดประเด็นขอ้พิพาทแลว้ และศาลไดก้าํหนดนัดสืบพยาน
โจทกแ์ละจาํเลยในเดือนกรกฎาคม 2562 
 
ทั้งน้ี คดีดงักล่าวยงัไม่มีการนาํพยานหลกัฐานเขา้สืบ ผลและแนวโนม้ของคดีจึงยงัมีความไม่แน่นอนวา่จะเป็นไปใน
ทิศทางใด  ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการผล
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน  
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36 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน   
 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 432 
ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 432,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 270 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 702 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 
บริษทัจะออกหุ้นสามญัและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 216,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 
4 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาท่ีมีส่วนลดไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคา
ตลาด ในระหว่างระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน ผูถื้อหุน้เดิมอาจแสดงความจาํนงจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Excess Rights) ท่ีไดรั้บจดัสรรตามสัดส่วนไดใ้นราคาเสนอขายเดียวกนั และจะไดรั้บจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิต่อเม่ือมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้ 
โดยจะจดัสรรหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการท่ีผูถื้อหุ้นไม่ใชสิ้ทธิจองซ้ือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความจาํนงจะซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกินสิทธิดงักล่าว จนกระทัง่ไม่มีหุ้น
เหลือจากการจดัสรร หรือจนกวา่จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป 

 
ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจาํนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการ
จดัสรรตามสิทธิให้จดัสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือนั้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามท่ีระบุในใบจองซ้ือ
สาํหรับการจองเกินสิทธิดงักล่าว และชาํระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกราย 

 
ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจาํนวนมากกว่าหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการ
จดัสรรตามสิทธิ  ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซ่ึง
การจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ดาํเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร  ทั้งน้ีบริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น
สามญัสาํหรับส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 14 วนันบัจากวนัปิดรับจองซ้ือหุน้ 
 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัเหลือจากการจดัสรรในคร้ังน้ี บริษทัจะขออนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังต่อไป  
 
บริษทัจะออกหุน้สามญัและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 108,000,000 หุน้ จดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“SINGER-W1”) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้
สิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ   
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บริษทัจะออกหุน้สามญัและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 108,000,000 หุน้ จดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (“SINGER-W2”) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้
สิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
 
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการ
ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บสิทธิ
การจองซ้ือหุ้นสามญั (Record Date) วนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บสิทธิจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ราคา
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ วนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกและวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 
 

 การลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี  ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขอ
อนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
และใบสาํคญัแสดงสิทธิ และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
 การแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น  หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ 

และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 
 การดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 
 
 บริษทัจะจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน   

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

100 

37 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่ ังไม่ได้นํามาปฏิบัต ิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มผีลบังคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีทํ่ากบัลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและช่วงเวลา
ท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่า
ของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ  
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 



                                  
                                                                                                                                                

  

 

เหตผุล 

ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรของ บรษิทั ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ที ่“BBB-” ใน
ขณะเดยีวกนัยงัปรบัแนวโน้มอนัดบัเครดติของบรษิทัเป็น “Negative” หรอื “ลบ” จาก “Stable” หรอื 
“คงที”่ ดว้ย โดยแนวโน้มอนัดบัเครดติ “Negative” หรอื “ลบ” สะทอ้นถงึคุณภาพสนิทรพัย์ทีถ่ดถอย
ลงจนส่งผลกระทบต่อสถานะทางธุรกจิและการเงนิของบรษิทั 

อันดบัเครดิตยงัคงสะท้อนถึงความเข้มแข็งของบริษัทจากการมีตราสญัลักษณ์สินค้าในตลาด
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นทีเ่ป็นทีรู่จ้กัเป็นอย่างด ีตลอดจนการมเีครอืขา่ยสาขาและตวัแทนจ าหน่าย
ที่กว้างขวางทัว่ประเทศ และผลงานที่เป็นที่ยอมรบัในธุรกิจสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
อย่างไรกต็าม อนัดบัเครดติกย็งัมขีอ้จ ากดัจากการทีก่ลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัมคีวามอ่อนไหว
เป็นอย่างมากต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้ ภาระหนี้ของบรษิทักอ็าจเพิม่สูงขึน้จาก
แผนการขยายธุรกิจ ประการสุดท้าย บริษัทได้เริ่มขยายสู่ธุรกิจใหม่คือสินเชื่อที่มรีถยนต์เป็น
หลกัประกนัซึง่ความเสีย่งทางดา้นเครดติของธุรกจินี้ยงัตอ้งใชเ้วลาตดิตามผลต่อไป 

ประเดน็ส าคญัท่ีก าหนดอนัดบัเครดิต 

ผลประกอบการมีความผนัผวน 

ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัอ่อนแอลงมาตัง้แต่ปี 2560 จากความเสื่อมถอยของคุณภาพ
สนิทรพัย์ทีบ่รษิัทส ารองค่าใช้จ่ายหนี้สูญเพิม่ขึ้นอย่างมากตัง้แต่ปี 2560 จนถงึไตรมาสแรกของปี 
2561 ส่งผลท าให้ผลก าไรปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง บรษิัทมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญจ านวนมากถึง 372 
ลา้นบาทในปี 2560 หรอืเพิม่ขึน้ 102% จาก 184 ลา้นบาทในช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ส ารองหนี้สูญ
ทีเ่พิม่สงูขึน้เกดิจากการทีบ่รษิทัเปลีย่นระบบการเกบ็เงนิค่าผ่อนช าระสนิคา้จากเดมิทีผู่แ้ทนขายเป็น
ผู้เก็บเงนิและบริการลูกค้าถึงบ้านมาเป็นการให้ลูกค้าช าระเข้าบญัชีของบริษัทโดยตรง  (Direct 
Payment System -- DPS) โดยผ่านตวัแทนรบัช าระ ในมมุมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่าระบบดงักล่าว
อาจจะยงัไมส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทั ระบบการช าระเงนิแบบใหม่
นี้จ าเป็นต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมในการจ่ายช าระและต้องอาศยัเวลาในการพสิูจน์ความมี
ประสทิธภิาพของระบบ 

บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธ ิ184 ลา้นบาทในไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายหนี้สูญ
ทีสู่งถึง 202 ล้านบาทเนื่องจากบรษิัทตดัสนิใจตดัหนี้สูญจากลูกหนี้บญัชเีก่าที่มกีารเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขการช าระหนี้และยงัคงไมม่คีวามสามารถในการช าระหนี้ 

ผลประกอบการของบรษิัทพลกิกลบัมาเป็นดขีึน้หลงัจากการเปลีย่นระบบการเกบ็เงนิมาเป็น DPS 
ระยะที่สอง ซึ่งผูแ้ทนขายเป็นผู้รบัผดิชอบในการเกบ็เงนิและดูแลคุณภาพของลูกหนี้ บรษิทัมผีล
ก าไร 42 ลา้นบาทในไตรมาสที ่2 ของปี 2561 อย่างไรกต็าม ยงัมคีวามไม่แน่นอนของความส าเรจ็
ในการเปลีย่นแปลงรปูแบบการเกบ็เงนิและผลกระทบจากการมคี่าใชจ้่ายหนี้สญูเพิม่เตมิเพื่อบรรเทา
ความเสยีหายทีเ่กดิจากคุณภาพสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มถอยลง 

รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้มสีดัส่วน 14% ของรายไดร้วมของบรษิทัในปี 2560 และครึง่แรกของปี 2561 
โดยรายได้ดงักล่าวเพิม่ขึ้นจากค่าตอบแทนจากผู้ให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ (แอร์ไทม์) 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าสนิเชื่อส่วนบุคคลใหก้บั บรษิทั เจ ฟินเทค จ ากดั รายได้ค่าธรรมเนียม
ของสนิเชือ่ทีม่รีถยนต์เป็นหลกัประกนั และรายไดอ้ื่น ๆ 

ทรสิเรทติ้งคาดการณ์ว่าผลก าไรของบรษิัทจะปรบัตวัดขี ึน้ในช่วงทีเ่หลอืของปีเป็นต้นไปถึงแมว้่า
บรษิัทจะมคี่าใช้จ่ายหนี้สูญจ านวนมากในไตรมาสแรกของปี 2561 กต็าม ในขณะทีร่ายได้รบัจาก
ดอกเบีย้เช่าซื้อน่าจะมากขึน้ตามการขยายตวัของสนิเชือ่ 

  

บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 132/2561 
 12 กนัยายน 2561 

CORPORATES 
 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบั

เครดิต                  
แนวโน้มอนัดบั
เครดิต/ เครดิตพินิจ 

31/08/60 BBB- Stable 
22/10/58 BBB Stable 
12/06/58 BBB Alert Developing 
03/05/56 BBB Stable 
29/11/55 BBB Alert Developing 
20/01/55 BBB Stable 
   
   
   
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ: 

สริวิรรณ วรีเมธาชยั 
siriwan@trisrating.com 
 

เสาวณิต วรดษิฐ ์
saowanit@trisrating.com 
 

ทวโีชค เจยีมสกลุธรรม 
taweechok@trisrating.com 
 

ไรทวิา นฤมล 
raithiwa@trisrating.com 
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บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

คณุภาพสินทรพัยย์งัไม่คงท่ี 

ทรสิเรทติ้งค่อนขา้งกงัวลกบัคุณภาพสนิทรพัย์ของบรษิทั ทัง้นี้ อตัราส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(สนิเชื่อคา้งช าระเกนิ 90 วนั) ต่อสนิเชื่อรวมของ
บรษิทัเพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัเป็น 20.3% ณ สิน้ปี 2559 ภายหลงัจากการน าระบบ DPS มาใช ้อย่างไรกต็าม อตัราส่วนดงักล่าวปรบัตวัลดลงเหลอื 12% 
ณ สิ้นปี 2560 หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของการช าระหนี้ของลูกคา้จ านวนมาก อตัราส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได้กลบัเพิม่ขึน้เป็น 17.2%  
ณ เดอืนมถุินายน 2561 เนื่องจากลกูหนี้บญัชเีก่ายงัคงไมม่คีวามสามารถในการช าระงวดทีค่า้งเดมิ 

ความเพยีงพอในการตัง้ส ารองของบรษิทัอยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งต ่า โดยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญต่อเงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดอ้ยู่ทีร่ะดบัเพยีง 58%  
ณ เดอืนมถุินายน 2561 เนื่องจากกลุ่มลูกคา้ของบรษิัทเป็นกลุ่มที่มรีายได้ค่อนขา้งต ่า บรษิทัจงึควรรกัษาอตัราส่วนดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัที่สูงขึน้เพื่อ
รองรบัความเสีย่งจากผลประกอบการของบรษิทัเมือ่สนิเชือ่ทีบ่รษิทัปล่อยกลายเป็นหนี้เสยี  

พอรต์สินเช่ือกระจายตวัเพ่ิมขึน้ 

บริษัทยงัได้ขยายพอร์ตสินเชื่อให้ครอบคลุมไปถึงสินค้าเช่าซื้อที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การจ าหน่ายสินค้าที่มตีราสญัลกัษณ์หลากหลาย เช่น 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ โดยในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2560 บรษิทัไดน้ าเสนอสนิเชือ่ใหมท่ีเ่รยีกว่า “รถท าเงนิ” ซึง่เป็นสนิเชือ่ทีม่รีถยนต์เป็นหลกัประกนั 

บรษิทัมรีายไดจ้ากยอดขายลดลงเนื่องจากนโยบายการอนุมตัสินิเชือ่ทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้ในช่วงการปรบัปรุงระบบใหม ่โดยรายไดจ้ากยอดขายลดลงมาอยู่
ที ่1,376 ลา้นบาท หรอืลดลง 18% ในปี 2560 จาก 1,675 ลา้นบาทในปี 2559 บรษิัทรกัษามลูค่าลูกหนี้เช่าซื้อให้อยู่ทีร่ะดบั 2,000 ล้านบาทในช่วงปี 
2558-2560 จากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้เช่าซื้อโทรศพัทเ์คลือ่นที ่รายไดจ้ากยอดขายของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 888 ลา้นบาทในช่วงครึง่แรกของปี 2561 หรอื
เพิม่ขึน้ 22% จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยทีล่กูหนี้เช่าซื้อโทรศพัทเ์คลือ่นทีล่ดลง 

บรษิทัมสีถานะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัคอืการจ าหน่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น มลูค่าลูกหนี้เช่าซื้อรวมเพิม่ขึน้เป็น 2,333 ลา้นบาท ณ เดอืนมถุินายน 
2561 หรอืเพิม่ขึน้ 12.5% จากสิน้ปี 2560 ณ สิน้เดอืนมถุินายน 2561 มลูค่าลกูหนี้เช่าซื้อเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเชงิพาณิชย์คดิเป็น
สดัส่วนหลกัที ่52% ของลกูหนี้เช่าซื้อทัง้หมด ลกูหนี้เช่าซื้อทีเ่หลอืประกอบดว้ยลกูหนี้สนิคา้ตราสญัลกัษณ์อื่น 21% และสนิเชือ่ทีม่รีถยนต์เป็นหลกัประกนั 
27% ซึง่การขยายตวัของสนิเชือ่ทีม่รีถยนต์เป็นหลกัประกนันี้จะเป็นปัจจยัขบัเคลือ่นการเตบิโตทีส่ าคญัตราบเท่าทีบ่รษิทัยงัคงมกีารอนุมตัสินิเชือ่ทีเ่ขม้งวด
อยู่ 

ในมุมมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่าการปรบัปรุงกระบวนการท างานมาเป็นระบบใหม่ที่ผ่านท าให้บรษิทัได้รบัประโยชน์หลายประการ ไดแ้ก่ กระบวนการ
ท างานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ การอนุมตัสินิเชือ่ทีร่วดเรว็และละเอยีดรอบคอบยิง่ขึน้ มกีารตดิตามสถานะลูกหนี้ทีท่นัท่วงทีมากขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงั
มฐีานลูกคา้ทีก่ระจายตวัหลากหลายและมพีนักงานขายทีไ่ดร้บัการอบรมมาเป็นอย่างด ีอีกทัง้ยงัมคีวามคุน้เคยกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายอีกด้วย จุดแขง็
ดงักล่าวเหล่านี้จะช่วยสนบัสนุนการขยายธุรกจิของบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ี

ภาระหน้ีปรบัตวัสูงขึน้   

บรษิทัมฐีานทุนทีแ่ขง็แรง บรษิทัมขีอ้ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูถ้อืหุน้กูท้ ีต่อ้งด ารงอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุนไม่เกนิ 6 เท่า ทัง้นี้ ณ เดอืน
มถุินายน 2561 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนอยู่ที ่1.5 เท่า ซึง่เพิม่ขึน้จาก 0.82 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ภาระหนี้ของบรษิทัทีร่ะดบันี้จงึถอื
ว่าอยู่ในระดบัเพยีงพอทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถขยายพอรต์สนิเชือ่ต่อไปได้ อย่างไรกต็าม ผลขาดทุนทีต่่อเนื่องอาจจะลดความแขง็แกร่งของฐานทุนของ
บรษิทัลงได ้

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 

แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Negative” หรอื “ลบ” สะทอ้นถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่่อนตวัลงจากคุณภาพสนิทรพัยท์ีถ่ดถอยลง หากคุณภาพสนิทรพัย์
ยงัคงเสือ่มถอยลงอย่างต่อเนื่องต่อไปกอ็าจส่งผลในทางลบต่ออนัดบัเครดติของบรษิทัได ้

ปัจจยัท่ีอาจท าให้อนัดบัเครดิตเปล่ียนแปลง 

อนัดบัเครดติของบรษิัทอาจได้รบัการปรบัลดลงหากคุณภาพสนิทรพัย์ของบรษิัทถดถอยลงต่อไปโดยไม่มสีญัญาณที่จะปรบัตวัดีขึ้นในขณะที่ผลการ
ด าเนินงานถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็าม แนวโน้มอนัดบัเครดติอาจไดร้บัการปรบัเปลีย่นกลบัมาเป็น “Stable” หรอื “คงที”่ ไดห้ากบรษิทัสามารถ
ปรบัปรุงคุณภาพสนิทรพัย ์รวมทัง้มผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้อย่างมนียัส าคญัและต่อเนื่องโดยทีย่งัคงความแขง็แกร่งทางการเงนิเอาไวไ้ด้ 
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บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

    
หน่วย: ลา้นบาท 
 

      ---------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------ 
  ม.ค.-มิ.ย. 

2561 
2560 2559 2558            2557 

รายไดจ้ากการด าเนินงานรวม  1,340 2,363 2,546 3,395 3,549 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย  (47) 81 235 279 418 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  (81) 20 176 228 354 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่าย  (47) 81 235 279 418 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน  (108) 51 179 194 305 
ดอกเบีย้จ่ายทีป่รบัปรุงแลว้  48 48 45 59 62 
เงนิลงทุน  48 52 22 19 16 
สนิทรพัยร์วม  4,306 3,501 3,145 3,342 3,356 
หนี้สนิทางการเงนิทีป่รบัปรุงแลว้  1,761 1,223 769 1,003 993 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีป่รบัปรุงแลว้  1,436 1,578 1,626 1,578 1,578 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแล้ว       
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา 
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายได ้(%) 

 (3.47) 3.42 9.22 8.22 11.77 

อตัราสว่นผลตอบแทนต่อเงนิทุนถาวร (%)  (1.70)             0.72 6.46                7.99               12.53 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

 (0.98) 1.67 5.18 4.75 6.74 

อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (เท่า) 

 194.36 15.12 3.28 3.59 2.38 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อหนี้สนิทางการเงนิ (%)  (4.22)             4.16 23.28                19.34             30.70 
อตัราสว่นหนี้สนิทางการเงนิต่อเงนิทนุ (%)   55.09 43.66         32.10         38.85        38.61 

* งบการเงนิรวม 
** ปรบัอตัราสว่นเป็นตวัเลขเตม็ปี 
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บริษทั ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (SINGER) 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: BBB- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Negative 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั                                                                                                                                                                                                            

อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 24 191 ถ. สลีม กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02-098-3000    

© บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั สงวนลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2561  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดั
อนัดบัเครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดั
อนัดบัเครดตินี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรือความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ 
โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิด้เป็นค าแนะน าเกี่ยวกบัการลงทุน หรือค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพ์
เผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู้ และวตัถุประสงคข์องผู้รบัขอ้มูลรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผู้รบัขอ้มูลควรปร ะเมนิ
ความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกตอ้ง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเ สยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่
ถูกตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไมค่รบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีาร
จดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั เผยแพร่อยูบ่น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria 
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