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ส่วนที ่1: การประกอบธุรกิจ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) “บริษัท” เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “ซิงเกอร”์ 
เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ นอกจากนีย้ังจ าหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย์ เช่น ตูแ้ช่ ตูเ้ติมเงิน
โทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน า้มันแบบหยอดเหรียญ เครื่องท าน า้หวานเกล็ดหิมะ และเป็นตัวแทนจ าหน่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีย่ีหอ้ต่างๆ  เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และหลากหลายทัง้กลุ่ม
ลูกคา้บา้น และกลุ่มลูกคา้เชิงพาณิชย ์ ผ่านรา้นคา้ปลีก ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตวัแทนจ าหน่าย
ตา่งๆ   มากกวา่รอ้ยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซือ้ โดยบริษัทใหเ้ช่าซือ้ผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล 
จ ากดั ซึง่ บริษัท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

 

1.1   วิสัยทศัน ์พันธกจิ ปัจจัยส าคัญ และกลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ เป็นผูน้  าการขายพรอ้มบริการดา้นสินเช่ือและเช่าซือ้ส  าหรบัผูบ้ริโภคในประเทศ 

พันธกิจ พฒันาคณุภาพชีวิตของคนไทยดว้ยสินคา้และการบริการที่ดีมีคณุภาพ ดว้ยราคาท่ีซือ้หาได ้

คุณค่า บริษัทไมไ่ดม้ีเป้าหมายเพียงแค่มุ่งหวงัผลก าไร  แต่ตอ้งเป็นบริษัทท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี และ
มีคณุคา่ท่ีควรรกัษาและใสใ่จ ดงันี ้

บคุลากร เราเช่ือมั่นในพลงัของบคุลากร ซึง่เป็นกญุแจของความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจบริการของ
เรา ดงันัน้บุคลากรของซิงเกอรป์ระเทศไทยจะตอ้งมีทัง้ความสขุ และภาคภูมิใจในบริษัท 
รวมทัง้มีโอกาสที่จะกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

ลูกคา้ เรามีเป้าหมาย ท่ีจะมีลูกคา้ใชบ้ริการของเราตลอดชีวิตดว้ยการสรา้งฐานลูกคา้ท่ีมีความ
จงรกัภกัดี สินคา้คณุภาพดี ช าระเงินท่ีตรงเวลา ติดตามดแูลอย่างใกลชิ้ด และสม ่าเสมอ 

ผูถ้อืหุน้ เราใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้คา่ และคุม้แก่การลงทนุ 
คูค่า้  เราพฒันาคูค่า้เพ่ือเป็นพนัธมิตรใหก้า้วหนา้ และเติบโตไปดว้ยกนั 
คูแ่ข่ง  เรายอมรบั และใหเ้กียรต ิส าหรบัความมุง่มั่นในการสรา้งมลูคา่ตลาดรว่มกนั 
ชมุชน เราด าเนินธุรกิจดว้ยคณุธรรม จริยธรรม พรอ้มตระหนกัถงึความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน 
การสือ่สาร เราเช่ือมั่นในประสทิธิภาพของการสื่อสารแบบ 2 ทางภายในองคก์ร 
ภาวะผูน้  า เราเช่ือมั่นในประสทิธิผลของภาวะผูน้  า ไมเ่พียงแตจ่ะเป็นผูจ้ดัการท่ีดีเท่านัน้ บคุลากรทกุ

ระดบั จะตอ้งมีความมุง่มั่นสูค่วามเป็นผูน้  าท่ีดีเลิศ 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

บริษัทไดป้รบักลยุทธ ์และโมเดลธุรกิจใหม่จากเดิมท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มลูกคา้ครวัเรือนเป็นหลกั มาเป็นกลุ่ม
ลกูคา้เชิงพาณิชยใ์หม้ากขึน้ โดยจะเนน้การขายสินคา้ใหล้กูคา้น าไปสรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพาลกูคา้ครวัเรือนเพียงกลุม่เดียว 

 บริษัทไดห้นัมาจับกลุ่มลกูคา้รา้นโชห่วยท่ีอยู่ในหมู่บา้นต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งคาดว่ามีจ านวนหลายแสนราย 
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โดยแตล่ะหมูบ่า้นจะมีรา้นโชห่วยเฉลี่ย 10 - 20 รา้น ซึง่กลุม่นีเ้ป็นกลุม่เป้าหมายของบริษัท และบริษัทไดต้ัง้เป้าหมาย
ท่ีจะเขา้ไปช่วยยกระดบัรา้นโชห่วยเหลา่นี ้ใหม้ีศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ิมมากขึน้ 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
ในปี พ.ศ. 2432 บริษัท ซิงเกอรแ์ห่งสหรฐัอเมริกา ไดแ้ตง่ตัง้บริษัท เคียมฮั่วเฮง จ ากดั เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายจกัร

เย็บผา้ ซิงเกอร ์ในประเทศไทย  ตอ่มาในปี พ. ศ. 2448 บริษัท ซิงเกอรแ์ห่งสหรฐัอเมริกา จงึไดต้ัง้สาขาขึน้ในประเทศ
ไทย ใชช่ื้อวา่  บริษัท ซิงเกอร ์โซอิง้ แมชีน จ ากดั วตัถปุระสงคเ์พ่ือจ าหน่ายจกัรเย็บผา้ และผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัจกัรเย็บผา้ท่ีน าเขา้จากตา่งประเทศ บริษัทไดร้ิเริ่มน าเอาบริการเช่าซือ้ โดยผ่อนช าระเป็นงวดมาใชค้รัง้แรกในปี 
2468  และบริการดงักลา่วนี ้ ไดก้ลายเป็นลกัษณะประจ าของซิงเกอรท์ัง้ในประเทศไทย และประเทศตา่งๆ ในเอเชีย  
นบัแตน่ัน้มาตลอดระยะเวลา 50 ปีเศษ บริษัทคงจ าหน่ายเฉพาะจกัรเย็บผา้ และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัจกัรเย็บผา้เท่านัน้  
จนกระทั่งปี 2500  บริษัทจงึไดเ้ริ่มจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือนโดยเริ่มจากตูเ้ย็นเป็นอนัดบัแรก ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2512  จงึไดม้ีการจดทะเบียนก่อตัง้ "บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั" เป็นบริษัทจ ากดัภายใต้
กฎหมายไทย เพ่ือเขา้รบัช่วงธุรกิจของ "บริษัท ซิงเกอร ์ โซอิง้ แมชีน จ ากดั"  ซึง่หยดุด าเนินกิจการในระยะเวลาตอ่มา 
โดยมีทนุจดทะเบียนแรกเริ่ม 60 ลา้นบาท ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 702 ลา้นบาท เป็นทนุท่ีเรียกช าระเตม็มลูคา่
หุน้แลว้ 412,525,208 บาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) และบริษัทไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2527  ในวนัท่ี 4 มกราคม 2537 บริษัทไดท้ าการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น 
"บริษัทมหาชนจ ากดั" ตัง้แตแ่รกตัง้บริษัทจนถงึปัจจบุนับริษัทไดป้ระกอบธรุกิจดว้ยความซื่อสตัย ์ สจุริต รบัผิดชอบตอ่
สงัคม มีสว่นรว่มในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อวนัท่ี 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ถือเป็นวาระอนั
เป็นมหามงคลอย่างย่ิง เม่ือพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
ตราตัง้ (พระครุฑพ่าห)์ ให ้บรษัิท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั  (มหาชน) นบัเป็นเกียรติประวตัิและเป็นสิริมงคลสงูสดุ
แก่บริษัท และพนกังานทกุคน 

เหตุการณส์ าคัญ 

- ในปี 2552 บริษัทไดม้ีการมุ่งเนน้ น าระบบขออนุมตัิเครดิตก่อนขาย (Pre-approval Credit) โดย
ผ่านศูนยอ์นุมตัิเครดิต (Center Credit Officers) จนท าใหย้อดขายสินคา้ของบริษัทลดลงไป
ประมาณ 20 กว่าเปอรเ์ซ็นตเ์มื่อเทียบกับปีก่อน  แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งเนน้ท่ีจะท าต่อไปเพ่ือใหไ้ด้
บญัชีเช่าซือ้ท่ีมีคณุภาพ 

- ปี 2554 เป็นปีท่ีบริษัทไดข้ยายตลาดเขา้สูก่ลุม่ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะกลุม่ผูป้ระกอบการรายเล็ก
ในต่างจังหวดัอย่างมีนยัส  าคญั  สดัส่วนการขายสินคา้เขา้สู่ตลาดนีเ้พ่ิมสูงขึน้อย่างเห็นไดช้ดั เช่น 
กลุม่ตูแ้ช่ ทัง้ตูแ้ช่เครื่องดื่ม ตูแ้ช่แข็ง ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์เป็นตน้ 

- ปี 2554 บริษัทไดร้บัรางวลั Set Awards 2011 “บริษัทจดทะเบียนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธย์อดเย่ียม”  
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

- ปี 2555 บริษัทมีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายลกูคา้กลุ่มครวัเรือนท่ี 60% และกลุ่มผูป้ระกอบเชิง
พาณิชยท่ี์ 40% โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่เครื่องดื่มและตูแ้ช่แข็งมีสดัส่วนการขายมากเป็น
อนัดบัหนึ่ง ตามดว้ยเครื่องซกัผา้และเครื่องปรบัอากาศ และในปีต่อๆ  ไป บริษัทก็ยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะ
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พฒันาตลาดนีใ้หเ้พ่ิมมากขึน้ 
- ปี 2555 บริษัทไดจ้ดัตัง้ บริษัท ซิงเกอร ์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี  27  มิถนุายน 2555  มี

ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทัง้สิน้ 850 ลา้นบาท เพ่ือรบัโอนธุรกิจและทรพัยส์ินท่ีเก่ียวกบับญัชีลกูหนี้
เช่าซือ้สินคา้ทัง้หมด และด าเนินธุรกิจเช่าซือ้สินคา้ตอ่จาก บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  

- ปี 2555 บริษัท ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จากบริษัท อตุสาหกรรมซิงเกอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั มาเป็น บริษัท ซิงเกอรเ์ซอรวิ์สพลสั  จ ากดั เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2555  มีทุนจดทะเบียน 5 
ลา้นบาท  เพ่ือด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการซ่อมแซมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และพรอ้มท่ีใหบ้ริการดว้ยใจ
ส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอปุกรณต์า่งๆ ทกุชนิด ทกุย่ีหอ้ถงึบา้น   

- ปี 2555 บริษัทไดร้บัรางวลั Set Awards 2012 “บริษัทจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธย์อดเย่ียม” 
(Best Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นปีท่ี 2 

- ปี 2556 บริษัทไดร้บัรางวลัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ในงาน Set Awards 2013  (Outstanding 
Investor Relation Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 3  

- บริษัท ซิงเกอร ์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน เมื่อวนัท่ี 19  ธันวาคม 
2556 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทัง้สิน้ 1,450  ลา้นบาท โดยมี บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

- ปี 2558 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทในระหว่างปีไดแ้ก่ Singer (Thailand) B.V. (ถือหุน้รอ้ยละ 40.0) 
เป็นนิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์จนถงึวนัท่ี 4 มิถนุายน 2558 
และ เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2558 Singer (Thailand) B.V. ไดข้ายหุน้ทัง้หมด และบริษัท เจ มารท์ จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นนิติบคุคลจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ไดซ้ือ้หุน้บริษัท รอ้ยละ 24.99  จึงเป็นผลให ้บริษัท 
เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

- บริษัท ซิงเกอร ์ (โบรคเกอร)์ จ ากัด  ไดด้  าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ทัง้สิน้ 4 ลา้นบาท (จ านวนหุน้สามญั 40,000 หุน้ หุน้ละ 100 
บาท) โดยมี บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

- ปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฏาคม 2559 บริษัทในเครือของบมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ทัง้ 3 บริษัท ได้
ด  าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็นดงันี ้
 บริษัท ซิงเกอร ์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
 บริษัท ซิงเกอรเ์ซอรวิ์สพลสั  จ ากดั เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอสจี เซอรวิ์สพลสั จ ากดั 
 บริษัท ซิงเกอร ์(โบรคเกอร)์ จ ากดั เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ากดั 

- ปี 2558 บริษัทไดร้บัรางวลัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ในงาน Set Awards 2015  (Outstanding 
Investor Relation Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 4 

- ปี 2559 บริษัทไดร้บัรางวลัดีเด่นดา้นนักลงทุนสมัพันธใ์นงาน Set Awards 2016 (Outstanding 
Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปีท่ี 5 

- ปี 2560 บริษัท เอสจี แคปปิตอล ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ไดเ้ริ่มด าเนิน 
 



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

 

 สว่นท่ี 1-หนา้ที่ 4 

ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถทกุประเภท ในไตรมาสแรก ปี 2560 ภายใตส้โลแกน “รถท า
เงิน” เป็นการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลกูคา้ทัง้นิติบุคคลและรายย่อยทั่วไปท่ีมีกรรมสิทธ์ิในรถยนต ์โดย
ประเภทของรถยนตท่ี์สามารถน ามาขอใช้บริการไดแ้ก่ รถยนตน์ั่ งส่วนบุคคล รถยนตเ์พ่ือการ
พาณิชย ์รถบรรทกุ 6 ลอ้และรถบรรทกุ 10 ลอ้ 

- ปี 2562 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้บริษัท เมื่อ
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์ 2562  
 อนมุตัิใหบ้ริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนในจ านวนไม่เกิน 432 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจ านวนไม่

เกิน 432,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเสนอจัดสรรหุน้เพ่ิมทุน เพ่ือเสนอ
ขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยการใหส้ิทธิซือ้หุน้ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 4 หุน้ใหม่ใน
ราคาเสนอขายหุน้ละ 4.89 บาท ทัง้นีใ้หจ้ดัสรรเป็นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 216,000,000 หุน้
ในมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และจัดสรรหุน้สามญั 108,000,000 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (“SINGER-W1”) และจดัสรรหุน้
สามญัจ านวนไม่เกิน 108,000,000 หุน้ จดัสรรเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ท่ี 2 (“SINGER-W2”) บริษัทไดจ้ดัสรรสิทธิท่ีจะซือ้หุน้โดยไม่คิด
มลูคา่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชส้ิทธิจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัหุน้ท่ีออกใหม่ในอตัราส่วน 2 
หุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรรตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 วนัท่ี 22 เมษายน 2562  บริษัทไดร้บัช าระเงินจ านวน 643 ลา้นบาท จากการออกหุน้สามญัและ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 131,505,235 หุน้ ในมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
702,000,000 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เป็นเงิน 401,505,235 บาท  

 เปลี่ยนแปลงสดัสว่นโครงสรา้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) จากเดิมถือ
หุน้อยู่ท่ี 24.99% เป็น 30.26% เน่ืองจากการเพ่ิมทนุตามอตัราสว่นท่ีจดัสรรครบตามจ านวน 

- ปี 2562  บริษัทไดร้บัรางวลัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพันธใ์นงาน Set Awards 2019 (Outstanding 
Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปีท่ี 6 

- ปี 2563 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้ใหม่ เป็น 
412,525,208 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)  จากการ Exercise Warrant ท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บั
จากการเพ่ิมทนุ  
 เปลี่ยนแปลงสดัสว่นโครงสรา้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) จากเดิมถือ

หุน้อยู่ท่ี 30.26% เป็น 29.45% 
- ปี 2563  บริษัทไดร้บัรางวลัดีเด่นดา้นนกัลงทุนสมัพันธใ์นงาน Set Awards 2020 (Outstanding 

Investor Relations Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปีท่ี 7 
- ปี 2564 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้ใหม่ เป็น 

455,164,940 บาท (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2564)  จากการ Exercise Warrant ท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บัจาก
การเพ่ิมทนุ  



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 
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 เปลี่ยนแปลงสดัส่วนโครงสรา้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) จากเดิม
ถือหุน้อยู่ท่ี 29.45% เป็น 32.625% 

 

1.3  โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท  

 

  

บริษัทย่อย 

 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด  (SGC) 

บริษัทเอสจี แคปปิตอล จ ากดั (SGC) หรือ บริษัท ถือหุน้ 99.99% โดย บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย จด
ทะเบียนจดัตัง้บริษัท เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2555 ภายใตช่ื้อ บริษัท ซิงเกอร ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั มีทนุจด
ทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 1,450,000,000 บาท (หนึ่งพนัสี่รอ้ยหา้สิบลา้นบาท) ส  านกังานตัง้อยู่เลขท่ี 72 อาคาร 
กสท. (โทรคมนาคม) ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุงแขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ตอ่มาบริษัทไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น 
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 เพ่ือใหม้ีภาพลกัษณท่ี์ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษัทมากขึน้ 

SGC มีกลยุทธห์ลักในการด าเนินธุรกจิ คอื 
1. ยึดลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลาง (Customer Centric) ท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และน าเสนอ

สินเช่ือท่ีมีเง่ือนไขตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้อย่างแทจ้ริง  
2. เป็นท่ีหนึ่งในใจลกูคา้ (Top of Mind) โดยมุง่เนน้ท่ีคณุภาพของบคุลากร สรา้งทีมงานท่ีมีจิตใจรกัการบริการ 



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 
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(Service Mind) เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุ และบอกตอ่ ๆ กนั 
3. ดแูลคณุภาพลกูหนีอ้ย่างใกลชิ้ด และก าหนด Target NPL ส  าหรบัแตล่ะผลิตภณัฑ ์ 

SGC มีนโยบายขยายการด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการเช่าซือ้ โดยให้ความส าคัญส าหรับกลุ่มสินคา้เชิง
พาณิชย ์ซึ่งหมายรวมถึงสินคา้ภายใตย่ี้หอ้ซิงเกอร ์และมีโครงการขยายการใหบ้ริการเช่าซือ้ภายใตย่ี้หอ้อื่น ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ซิงเกอร ์และกลุม่ลกูคา้ทั่วไปซึง่ตอ้งการในส่วนของสินคา้ภายใตย่ี้หอ้ซิงเกอร ์
หรือย่ีหอ้อ่ืน ๆ อาทิเช่น สินคา้ในกลุ่มตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เครื่องดื่ม ตูเ้ติมเงินหยอดเหรียญอตัโนมตัิ ตูน้  า้มนัหยอดเหรียญ
อตัโนมตัิ ฯลฯ ท่ีใชใ้นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย ์ 

อีกทัง้บริษัทยงัไดด้  าเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ซึง่ไดเ้ริ่มด าเนินการในไตรมาสแรก
ปี 2560 ภายใตส้โลแกน “รถท าเงิน” เป็นการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลกูคา้ทัง้นิติบุคคลและรายย่อยทั่วไปท่ีมีกรรมสิทธ์ิ
ในรถยนต ์โดยประเภทของรถยนตท่ี์สามารถน ามาขอใชบ้ริการ ไดแ้ก่ รถยนตน์ั่งส่วนบุคคล รถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์
รถบรรทกุหกลอ้ และรถบรรทกุสิบลอ้ โดยจะมีการขายผ่านพนกังานขายของซิงเกอร ์และผ่านช่องทางรา้น/สาขาต่าง 
ๆ ของซิงเกอรท่ี์มีอยู่มากกวา่ 185 สาขา ครอบคลมุทั่วประเทศ ซึ่งการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย จะท าใหก้ารท า
ธุรกิจนีข้ยายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็  

 บริษัทไดเ้ริ่มบริหารระบบการรับช าระหนีส้ินเช่ือตรงจากลูกคา้ผ่านธนาคาร ควบคู่ไปกับการบริหารการ
จดัเก็บคา่ด าเนินการและคา่ปรบักบัลกูคา้ท่ีช าระลา่ชา้ เพ่ือเป็นการลดตน้ทนุการติดตามและจดัเก็บเงิน ตลอดจนลด
จ านวนทจุริตจากพนกังาน และเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ บญัชีสินเช่ือท่ีเกิดขึน้ใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นบญัชีสินเช่ือท่ีมีคณุภาพ หาก
มีปัญหาก็สามารถจัดการแกไ้ขไดท้ันที บริษัทไดม้ีความเขม้งวดในการควบคุมและก ากับดูแลบัญชีสินเช่ืออย่าง
ใกลชิ้ด 

พันธกจิของบริษัท  

เป็นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซือ้ในผลิตภณัฑต์า่ง ๆ ภายใตแ้บรนดซ์ิงเกอร ์อีกทัง้ยงัสามารถท่ีจะขยายธุรกิจเช่า
ซือ้ไปยังสินคา้ภายใตย่ี้หอ้อื่น ๆ ส  าหรบักลุ่มลูกคา้ทัง้ภายในกลุ่มธุรกิจซิงเกอร ์และลูกคา้ทั่วไป รวมถึงมุ่งเนน้การ
ขยายธุรกิจดา้นสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน และการขยายตวัไปยังธุรกิจการใหส้ินเช่ือต่าง ๆ ในอนาคต เช่น 
สนิเช่ือสวสัดิการพนกังานของบริษัทพนัธมิตร เพ่ือความเติบโตท่ียั่งยืน 

วิสัยทศันข์องบริษัท  

 เป็นผูน้  าตลาดใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเช่าซือ้ และสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ส  าหรบัลกูคา้ในประเทศ 

กลยุทธห์ลัก 4 ประการทีบ่ริษัทมุ่งเน้น คอื 
1. สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจใหบ้ริการการเช่าซือ้สินคา้ และบริการย่ีหอ้ซิงเกอร ์โดยขัน้ตน้เนน้ไปท่ีกลุ่มสินคา้

เชิงพาณิชย ์และจะขยายไปยงัสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ ในอนาคต 
2. บริหารบญัชีลกูหนีข้องบริษัท ใหอ้ยู่ในเกณฑท่ี์ดี มีหนีเ้สียต ่า  
3. กระบวนการในการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือท่ีมีความสะดวกและรวดเรว็ โดยบริษัทไดม้ีการจดัตัง้ศนูยพิ์จารณา
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สินเช่ือ เพ่ือท าการตรวจสอบ ตรวจทาน และวิเคราะหส์ถานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนอนุมัติสินเช่ือทุก
รายการ พรอ้มทัง้มีการตรวจทานเครดิตของลูกคา้ผ่านทางบริษัท ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติจ ากัด พรอ้มทัง้มี
เจา้หนา้ท่ีภาคสนาม (Field Checker) ตรวจสอบบัญชีสินเช่ือเช่าซือ้ และสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน 
เพ่ือตรวจสอบลกูคา้ในพืน้ท่ีไดโ้ดยตรง รวมถึงการจดัตัง้ทีมเร่งรดัหนีส้ินในพืน้ท่ี เพ่ือใหก้ารแกไ้ขปัญหาหนี้
คา้งไดร้วดเรว็ขึน้ 

4. บริหารคณุภาพภายใน ทัง้บุคลากร ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ  พฒันาและส่งเสริม
ศกัยภาพของพนกังานในทุกต าแหน่งเพ่ือสรา้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน พรอ้มทัง้ช่วยลด
ภาระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท าใหบ้ริษัทมีผลก าไรมากขึน้ 

การออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษัทมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย โดย
น าเสนอเป็นวงเงินสินเช่ือเช่าซือ้ และสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ทัง้นี ้ดา้นการบริหารตน้ทุนไดว้างแผนใหม้ี
ประสิทธิภาพดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากบริการท่ีมีในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มของบริษัทเอง หรือการจดัจา้งบ
ริษัทภายนอกใหด้  าเนินการแทน ส าหรบังานที่สนบัสนุนธุรกิจของบริษัท (Non-material function) โดยไดม้ีการ
จดัท าสญัญากบัผูใ้หบ้ริการภายนอก ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย  

ด้านนโยบาย 

ปัจจุบนั SGC ใหบ้ริการสินเช่ือแก่กลุ่มลกูคา้รายย่อย และกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการ โดยมี 3 ผลิตภณัฑ ์ดงันี ้
1. สินเช่ือเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องใชใ้นครวัเรือน (SINGER Hire Purchase) 
2. สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ทัง้แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอนเล่ม 

(Automobile Title-Backed Loan)  
3. สินเช่ือเช่าซือ้เครื่องจกัรใหม ่( Captive Finance) 

1. สินเชือ่เช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

SGC เป็นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้า และเครื่องใชใ้นครวัเรือนแก่ลูกคา้ท่ีซือ้ผลิตภณัฑซ์ิงเกอร ์
และผลิตภัณฑท่ี์ขายผ่าน บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย โดยลูกคา้ท่ีมีความประสงคจ์ะซือ้สินคา้แบบผ่อนช าระ จะท า
สญัญาเป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้ของ SGC ลกูคา้ท่ีไดร้บัพิจารณาสินเช่ือ จะ 

ตอ้งผ่านเกณฑท่ี์บริษัทก าหนด โดยมีระยะเวลาการผ่อนตัง้แต่ 12 – 36 เดือน และมีอตัราดอกเบีย้ 2% ต่อ
เดือน สินคา้และบริการแบ่งออกเป็น 3 กลุม่หลกัคือ 

1) เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องใชใ้นครวัเรือน (Home Appliances) ไดแ้ก่ ตูเ้ย็น เครื่องซกัผา้ โทรทศัน ์เครื่อง
กรองน า้ เป็นตน้ 

2) เครื่องใชไ้ฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Get Rich) ไดแ้ก่ ตูน้  า้มนัหยอดเหรียญ ตูแ้ช่ เครื่องซกัผา้หยอดเหรียญ 
เครื่องท ากาแฟ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือ เป็นตน้ 

3) โทรศพัทม์ือถือ (Mobile Phone) 
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ลกูคา้กลุม่เป้าหมาย 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของสินคา้ประเภท Home Appliances และ Mobile คือลูกคา้รายย่อยทั่วประเทศท่ี
ตอ้งการซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและโทรศพัทม์ือถือ แบบเงินผ่อนท่ีค่างวดไม่สงู และมีการบริการท่ีเป็นกันเอง โดยลกูคา้
สว่นใหญ่จะเป็นผูม้ีรายไดร้ะดบัลา่ง และมกัไมม่ีโอกาสเขา้ถงึสินเช่ือของสถาบนัการเงิน 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของ Get Rich คือผูป้ระกอบการรา้นคา้ในชุมชน อาทิเช่น รา้นขายของช า รา้นอาหาร 
หอพกั และผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีตอ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้ง 

ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย 

SGC น าเสนอสินเช่ือผ่านทางตวัแทนขายของ บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนทั่ว
ประเทศ เม่ือลูกคา้ประสงคจ์ะซือ้สินคา้ดว้ยเงินผ่อน ทางตวัแทนขายจะน าเสนอสินเช่ือและเง่ือนไขต่าง ๆ พรอ้มกับ
น าเสนอเอกสารใหศ้นูยอ์นมุตัิเป็นผูพิ้จารณา เมื่อไดร้บัอนุมตัิสินเช่ือแลว้ ลกูคา้จะมีสถานะเป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้และผ่อน
ช าระกบั SGC 

การพิจารณาสินเช่ือ 

สินเช่ือเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าจะไดร้บัการพิจารณาผ่านทางศนูยอ์นุมตัิท่ีกระจายอยู่ 10 เขต ทั่วประเทศ โดยมี
คณะกรรมการเฉพาะคอยดแูลก ากบัเรื่องนโยบายเครดิต วิธีปฏิบตัิของศนูยอ์นุมตัิ และการอบรมตวัแทนขาย (Credit 
Operation Committee and Branch Operation Committee) 

2. สินเชือ่ทีมี่ทะเบียนรถเป็นประกัน  

SGC ใหบ้ริการสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนัทัง้แบบโอนเล่ม (Sales and Lease Back) และแบบไม่โอน
เลม่ (Automobile Title-Backed Loan) ภายใตช่ื้อ “รถท าเงิน” โดยไดเ้ริ่มใหบ้ริการตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2560  

 

นโยบายการด าเนินธุรกิจ 

นโยบายหลกัของ รถท าเงิน คือ การเป็นท่ีหนึ่งในใจของผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีท่ีตอ้งการบริการสินเช่ือท่ี
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของธุรกิจอย่างแทจ้ริง โดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภัณฑส์ินเช่ือ มุ่งเนน้การ
ใหบ้ริการที่เป็นเลิศ และรวดเรว็ 
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ลกูคา้กลุม่เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการแข่งขนั 

ลูกค้า ลักษณะลูกค้า ผลิตภัณฑห์ลักที่
น าเสนอ 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

1. ลกูคา้
ผูป้ระกอบการ
ขนาดใหญ่ 

บคุคลธรรมดา 
และนิติบคุคล  

สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็น
ประกัน แบบไม่โอนเล่ม 
วงเงิน 10,000,000บาท – 
30,000,000 บาท 

- พิจารณาจดัสินเช่ือใหเ้หมาะสมและตรง
กับความตอ้งการของลูกค้าแต่ละราย 
(Customization)  

- ความ ร วด เ ร็ ว ใ นกา รบ ริ ก า ร  ก า ร
พิจารณาอนมุตัิและการโอนเงิน 

- ให้บริการโดยผู้จัดการเขต และทีม
ผู้ จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ สั ม พั น ธ์ ท่ี มี ค ว า ม
เ ช่ียวชาญเฉพาะในการให้บริ การ
ผู้ประกอบการรายใหญ่  เน้นความ
ชัดเจนการน าเสนอผลิตภัณฑ์และการ
ใหข้อ้มลูท่ีตรงไปตรงมา เพ่ือสรา้งความ
มั่นใจแก่ลกูคา้ 

2.  ลกูคา้
ผูป้ระกอบการ
ขนาดกลาง 

บคุคลธรรมดา 
และนิติบคุคล 

สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็น
ประกนั ทัง้แบบโอนเลม่
และไมโ่อนเลม่ วงเงิน 
3,000,000 บาท – 
10,000,000 บาท 

- พิจารณาจดัสินเช่ือใหเ้หมาะสมและตรง
กบัความตอ้งการของลกูคา้ 

- ความ ร วด เ ร็ ว ใ นกา รบ ริ ก า ร  ก า ร
พิจารณาอนมุตัิและการโอนเงิน 

- ให้บริการโดยผู้จัดการสาขาและทีม
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ท่ีมีความรู ้ด้าน
สินเช่ือ สามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ี เหมาะสมกับลูกค้า ได้
ชดัเจน ตรงไปตรงมา  

3. ลกูคา้
ผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็ และ
ลกูคา้รายย่อย 

บคุคลธรรมดา สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็น
ประกนั ทัง้แบบโอนเลม่
และไมโ่อนเลม่ วงเงิน 
50,000 บาท – 3,000,000 
บาท 

- ความ ร วด เ ร็ ว ใ นกา รบ ริ ก า ร  ก า ร
พิจารณาอนมุตัิและการโอนเงิน 

- ใหบ้ริการโดยผูจ้ัดการธุรกิจสัมพันธท่ี์มี
ความรูด้า้นสินเช่ือ สามารถใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัลกูคา้
ไดช้ดัเจน ตรงไปตรงมา 

- Push Marketing – ใหบ้ริการลกูคา้ถึง
สถานท่ี 
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ช่องทางในการบริการ และกระบวนการขาย 

ทีมผูจ้ัดการธุรกิจสัมพันธข์องรถท าเงินจะประจ าอยู่ตามส านักงานสาขา 19 สาขาทั่วประเทศ เพ่ือให้
สามารถบริการลกูคา้ไดท้ั่วถงึทกุจงัหวดั ยกเวน้ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

การพิจารณาสินเช่ือ 

รถท าเงินใชห้ลกัการพิจารณา 4 ขอ้ 

ปัจจัย การวิเคราะห ์ กระบวนการใหส้ินเชื่อ 

1. การพิสจูนต์วัตนลกูคา้
และการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

 ลกูคา้และผูค้  า้ประกนัมีตวัตนตามเอกสารท่ี
ใหใ้นการสมคัรสินเช่ือ 

 ตอ้งไม่เป็นการเช่าซือ้แทนกนั (ผูจ้่ายช าระ
กบัผูกู้เ้ป็นบุคคลเดียวกนั) 

 ลกูคา้มีที ่พกัอาศยั/ที ่ตัง้กิจการเป็นหลกั
แหล่งและตรงกบัการพิสจูนร์ายได  ้

 ปัจจยัดา้นตน้ท ุนทางสงัคม เช ่น ความ
ผูกพนัต่อแหล่งท่ีอยู่อาศยั ความยากง่ายใน
การทิง้หลกัแหล่ง ชื่อเสียงและหนา้ตาใน
สงัคมของผูกู้แ้ละผูค้  า้ประกนั ตน้ทุนและค่า
เสียโอกาสในการหนีหนี ้และทรพัยส์ินอื่น ๆ 
ของลกูคา้และผูค้  า้ประกนัเพื่อเป็นตวัชีว้ดั
ดา้นความมั่นคง 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเข้าพบลูกค้า
ด้ ว ยตน เ อ ง  ณ  ท่ี พั ก แ ล ะสถ าน
ประกอบการของลกูคา้เพ่ือยืนยนัตวัตน
ของผูส้มคัรสินเช่ือ กรรมการบริษัท 
และผูค้  า้ประกัน และเพ่ือตรวจสอบว่า
ลูกค้าพักอาศัย และด าเนินกิจการ
ตามท่ีให้ข้อมูลจริง จากการสอบถาม
บคุคล รา้นคา้ หรือผูน้  าชมุชนในพืน้ท่ี 
ทีมพิจารณาสินเช่ือ จะด าเนินการโทร
สอบถามและใหที้ม Field Checker ลง
พื้นท่ี เพ่ือตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
อนมุตัิสินเช่ือทกุครัง้ 

2. ประวตัิการจ่ายช าระ
หนีปั้จจบุนัและในอดีต 

 จัดเกรดลูกคา้ตามประวัติการจ่ายช าระหนี้
ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั โดยดจูากประวตัิ 12-
24 เดือนยอ้นหลงั 

 ก าหนดสัดส่วนการให้สิน เ ช่ือต่อมูลค่า
ประเมินทรพัย ์(LTV) ตามการจดัเกรด – ย่ิง
ลูกคา้มีประวัติในการจ่ายช าระดี ย่ิงไดร้ับ
การพิจารณา LTV สงูขึน้  

 LTV สงูสดุคือ 85%  

 เช็คประวตัิ NCB หรือตรวจสอบ
สญัญาและใบเสร็จการผ่อนช าระ
กบัสถาบนัการเงินอื่น กรณีท่ีผูใ้หกู้ ้
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชิก NCB 

 เช็คฐานขอ้มูล Black List ของ
บริษัท และบริษัทในเครือ 

  



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

 

 สว่นท่ี 1-หนา้ที่ 11 

3. การพิสจูนร์ายได ้และ
ความสามารถในการจ่าย
ช าระหนี ้

วิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายช าระคืนหนี ้
จากอตัราสว่น Debt to Income (DTI) โดยค านวณ
จากภาระการจ่ายช าระหนีส้ินต่อเดือน / รายได้
สทุธิตอ่เดือน 
 Maximum DTI คือ 70% (Equivalent to 

Minimum DSCR = 1.43x)  
บริ ษัทจะยึดรายได้ของลูกค้าเป็ นหลัก และ
พิจารณาประกอบกบัรายไดข้องผูค้  า้ประกนั 

ทีมเครดิตจะตรวจสอบรายไดข้องผู้กู ้
และผูค้  า้ประกนัตามประเภทแหล่งท่ีมา
ของรายได้ อาทิเช่น Payroll Slip,  
ทวิ 50, งบการเงินตรวจสอบ (Audited 
Financial Statement) สญัญาจา้งงาน 
โฉนดท่ีดินท่ีใช้ในกิจการ ฯลฯ และ 
Bank Statement 

4. หลกัทรพัยค์  า้ประกัน
และมลูคา่ประเมิน 
- รถเก๋ง 
- รถกระบะ 
- รถตู ้
- รถบรรทกุ 
(ไม่รับรถโดยสารประจ า
ทางและรถแท็กซี่) 
 

พิจารณา 2 มิติคือ 
1. มูลค่าทรัพยต์ามราคาตลาด โดยพิจารณา

จากราคาซือ้เขา้ และสภาพคล่องของทรพัย ์
รถแบรนดร์อง (รถท่ีไม่ใช่รถตลาด) จะไดร้บั
การพิจารณา LTV ต ่าลงอีก 10% จาก
หลกัเกณฑป์กติ 

2. คว ามย ึด หน ่ว ง ต ่อ ท ร พั ย ข์ อ ง ล กู ค า้ : 
พิจารณาจาก สดัส่วนการลงทุนในทรพัย ์
ระยะเวลาในการครอบครองรถ และความ
จ าเป็นของทรพัยส์ินนัน้ในการสรา้งรายได้
ต่อกิจการของลกูคา้ (Core Asset) 
- ก าหนด LTV โดยพิจารณาจากความยึด

หน่วงต่อทรัพยค์วบคู่ไปกับประวัติการ
จ่ายช าระหนี ้

- LTV สงูสดุตามเกณฑไ์ม่เกิน 85% จาก
มูลค่าประเมิน กรณีรถบรรทุกท่ีเป็น 
Core Asset และลกูคา้ประวตัิดี 

ทีมเครดิตประเมินมูลค่าทรัพย์ค  ้า
ประกนัจาก 2 ปัจจยัคือ 
1. อา้งอิงราคาตลาดจาก Red Book 

ฐานขอ้มลูภายในของบริษัท และ
แหล่งอา้งอิงในอุตสาหกรรมเช่น 
Dealer และขอ้มูลการประเมิน
กลางจากสถาบนัการเงินอื่น 

2. ประเมินจากสภาพทรพัยจ์ริง จาก
การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี รูป
ถ่าย เล่มทะเบียน และขอ้มูลการ
ปรบัปรุงรถ (กรณีรถบรรทกุ) 

ทัง้นี ้ รถทุกคนัตอ้งมีประกันและสลกั
หลงัใหผู้ร้บัประโยชนเ์ป็น SGC 

 

อตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม 
 

ประเภทสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมการใหส้ินเชือ่ (Front-End Fee) 

จ าน าทะเบียน (ไมโ่อนเลม่) 15% - 24.0% ตอ่ปี 1.5% - 3.0% ของวงเงินสินเช่ือ 
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3. สินเชือ่เช่าซือ้เคร่ืองจักรใหม่ ( Captive Finance) 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
SGC ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องจกัรใหมแ่ก่ลกูคา้ผูซ้ือ้เครื่องจกัรกบัผูผ้ลิตและผูน้  าเขา้ (Dealer) ท่ีเป็น

พนัธมิตรกบั SGC และมีการลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงซึง่มีเง่ือนไขหลกัในการรบัซือ้เครื่องจกัรคืน ในกรณีท่ีผูเ้ช่าซือ้ผิด
นดัช าระหรือไมส่ามารถช าระต่อได ้ 

ลกูคา้กลุม่เป้าหมาย 
ลกูคา้กลุม่เป้าหมายของ Captive Finance แบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 
1) ระดบั Dealer 

Dealer กลุ่มเป้าหมายของ SGC คือผูผ้ลิตและผูน้  าเขา้เครื่องจกัรชัน้น าในอตุสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ
เช่น อตุสาหกรรมโลหะ อตุสาหกรรมสิ่งพิมพ ์อตุสาหกรรมเครื่องจกัรปักขนาดใหญ่ และอตุสาหกรรม
รถยนตแ์ละรถไฟฟ้า เป็นตน้  

2) ระดบัผูเ้ช่าซือ้  
ลกูคา้ผูเ้ช่าซือ้กลุ่มเป้าหมาย คือลกูคา้บุคคลและนิติบุคคลท่ีไดร้ับการคดัเลือกจาก Dealer พนัธมิตร 
ว่ามีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจโดยใชเ้ครื่องจักรของ Dealer นั้น โดยทาง SGC จะด าเนินการ
พิจารณาสินเช่ือตามเกณฑข์องบริษัทอีกครัง้หนึ่ง 

ช่องทางการเบิกถอนเงิน แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
1) กรณีลูกคา้น าทะเบียนรถมาค า้ประกันเพ่ือขอสินเช่ือกับบริษัท (รถปลอดภาระ) บริษัทจะโอนเงินเขา้

บญัชีธนาคารของลกูคา้โดยตรง  
2) กรณีลกูคา้เป็นหนีก้บัสถาบนัการเงินอื่น หรือบริษัทอื่น มาขอสินเช่ือกบับริษัทเพ่ือน าเงินกูไ้ปช าระปิดบญัชี

กบัเจา้หนีเ้ดิม บริษัทจะออกแคชเชียรเ์ช็คสั่งจ่ายเจา้หนีเ้ดิม เพ่ือปิดบญัชีหนีเ้ดิม  
ช่องทางการช าระเงิน (Re-payment Channel) 
1) โดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษัท โดยผ่านทางธนาคารและเคานเ์ตอรเ์ซอรวิ์สตา่งๆ หรือ  
2) ลกูคา้จะสั่งจ่ายเช็คลงวนัท่ีลว่งหนา้เป็นงวดๆ ไวใ้หบ้ริษัท 

ดา้นบคุลากร 
ควบคมุและด าเนินงานโดยทีมผูบ้ริหารและบคุลากรท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจสินเช่ือรายย่อย สินเช่ือเช่าซือ้ 
1) มีระบบการวางแผนอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกิจ 
2) พัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคคลากรเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ ์ ขอ้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

อย่างตอ่เน่ือง 

ดา้นสถานท่ีและพืน้ท่ีการใหบ้ริการ 
 ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  
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ดา้นเทคโนโลยี 
1) บริษัทมีการพฒันาระบบการอนมุตัิสินเช่ือตามมาตรฐานสากล การบริหารบญัชีลกูหนี ้และระบบการติดตาม

หนีท่ี้ทันสมยัและรองรบัการพฒันาระบบปฏิบตัิการเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีระบบการรายงานและควบคมุคณุภาพลกูหนีท่ี้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัและลดอตัราการเกิดหนีท่ี้ไม่
ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) 

ดา้นการบริหารจดัการ 
1) บริหารงานดว้ยหลกัธรรมภิบาล 
2) บริหารงานดา้นการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและงานตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์และ

ระเบียบหรือแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย หรือส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคก าหนด 
3) มีระบบการตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ของลกูคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อคณุภาพของสินเช่ือก่อนท่ีจะ

พิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ 
4) ควบคุมการจัดเก็บหนีท้ัง้โดยบริษัทเอง และบริษัทตัวแทนภายนอก โดยมุ่งเนน้ความเป็นธรรม และรักษา

ภาพลกัษณท่ี์ดีของบริษัทใหไ้ปในแนวทางปฏิบตัิ ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

ดา้นฐานะทางการเงิน และแหลง่เงินทนุ 
1) ถือหุน้ 99.99% โดยบริษัท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
2) แหลง่เงินทนุในการด าเนินงานมาจากผูถื้อหุน้และเงินกูยื้มจากธนาคาร 
 

 บริษัท เอสจ ีเซอรว์ิสพลัส จ ากัด (SGS)  
 
บริษัท เอสจี เซอรวิ์สพลสั จ ากดั ถือหุน้ 99.96% โดย บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย เริ่มเปิดด าเนินการ เมื่อวนัท่ี 7 

กนัยายน 2555 โดยใชช่ื้อวา่ บริษัท ซิงเกอรเ์ซอรวิ์สพลสั จ ากดั (SSPL) ทะเบียนเลขท่ี 0105504001951 บริษัทมีทุน
จดทะเบียนทั้งสิน้ 5 ลา้นบาท ตั้งอยู่ท่ี 8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13110  ด าเนินธุรกิจดา้นการบริการติดตัง้ ซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด ทุกย่ีหอ้ พรอ้ม
ทัง้จดัจ าหน่ายอะไหล ่ภายใตก้ารควบคมุของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ทัง้นีบ้ริษัท มีจดุมุ่งหมายใน
การบริการท่ีเป็นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่างขา้งบา้นคณุ และเมื่อวนัท่ี  25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติ
ใหด้  าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัท จากเดิม บริษัท      ซิงเกอรเ์ซอรวิ์สพลสั จ ากดั (SSPL) เปลี่ยนช่ือบริษัท
เป็น บริษัท เอสจี เซอรวิ์สพลสั จ ากดั (SGS) ทัง้นีบ้ริษัทไดท้ าการเปลี่ยนแปลงเฉพาะช่ือนิติบคุคลเท่านัน้ 

ปี 2561 การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในเชิงรุกเนน้การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ภายใตก้ารลงทุนระบบ
โปรแกรมใหม่ ท่ีสามารถตรวจสอบงานไดทุ้กสถานะและทนัที (Real Time) มีการสรา้งระบบรองรบังานบริการและ
อะไหล่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการบริการ พรอ้มขยายเครือข่ายงานบริการไปยังโครงการใหญ่ งานประมูลภาครัฐ 
โรงงาน โรงแรม และ รีสอรท์ต่างๆ ทั้งนีบ้ริษัท ฯ ไดเ้พ่ิมช่องทางการจัดหารายไดบ้ริการแนวทางใหม่ เช่น การ



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

 

 สว่นท่ี 1-หนา้ที่ 14 

ใหบ้ริการเดินสายไฟในอาคาร, การเดินสาย Lan, การเดินสายโทรศพัท,์ งานปรบัปรุงอาคาร และงานบริการ set บูธ 
รวมถงึวางระบบการขายอะไหลแ่ทซ้ิงเกอร ์และอะไหลเ่ครื่องใชไ้ฟฟ้าทกุชนิด ทกุย่ีหอ้       

 ในส่วนดา้นการพัฒนาบุคลากร บริษัทไดพ้ัฒนาช่างใหไ้ดม้าตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าใน
อาคารระดบั 1 และหลกัสตูรแอรพ์าณิชยข์นาดเล็กระดบั 1 เพ่ือใหถู้กตอ้งตามกฎหมายของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงานท่ีบงัคบัใช ้และมีการอบรมสินคา้ใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการสรา้งช่างรุ่นใหม่ทดแทนช่างรุ่นเก่า
แบบประสานตอ่เน่ืองโดยบริษัท  มีขอ้ตกลงการท าสญัญาความร่วมมือการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิ
ภาคี (MOU) กบัสถานศกึษา ในสว่นของภาคกลาง และภาคใต ้

ในส่วนงานบริการสายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศนูยก์ลางการบริการ และประสานงาน โดยมี
ช่างบริการครอบคลมุทกุพืน้ท่ี และทกุจงัหวดั จ านวน 115 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) กว่า 188 สาขาท่ีใหก้ารสนับสนุนดา้นงานบริการกับบริษัท เอสจี เซอรวิ์สพลสั จ ากัด ไดอ้ย่างครอบคลุม
ทั่วถงึ 

 

 บริษัท เอสจ ีโบรคเกอร ์จ ากัด (SGB) 
 

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จ ากัด (SGB) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามใบอนุญาตเลขท่ี ว
00014/2559 และนายหนา้ประกันชีวิตตามใบอนุญาตเลขท่ี ช00045/2545 ซึ่งมี “บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน)” เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ด าเนินงานภายใตค้ณะผูบ้ริหารและ บุคลากรท่ีมีความรู ้ความเช่ียวชาญโดยยึด
หลกัธรรมาภิบาล อีกทัง้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของส านกังาน คปภฯ อย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด นอกเหนือจากการ
ใหบ้ริการดา้นประกนัวินาศภยัแลว้ บริษัทฯมีแนวความคิดจะขยายบริการดา้นประกนัวินาศภยัเพ่ือใหค้รอบคลมุธุรกิจ
ประกันภัย อีกทัง้เป็นการต่อยอดธุรกิจในเครือ และ เพ่ือรองรบักลุ่มฐานลูกคา้ของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นอันดบัแรก ประการส าคัญธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเฉพาะการประกันภัยท่ี
นอกเหนือจากประกนัภยัรถยนตน์ัน้ยงัไมไ่ดเ้ขา้ถงึลกูคา้ประชาชนกลุม่ท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีมีอยู่อีกเป็นจ านวนมาก 
 ดว้ยช่ือเสียงของ “ซิงเกอร์” (ผู ้ถือหุ้นหลักของบริษัท) ท่ียืนหยัดในธุรกิจเคียงคู่กับลูกคา้ประชาชนมา
ยาวนานมารอ้ยกว่าปี ซึ่งมีฐานขอ้มลูลกูคา้กว่าสี่แสนราย อีกทัง้ศกัยภาพเครือข่ายช่องทางการตลาด ของธุรกิจใน
เครือ ท่ีกระจายอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นเป็นโอกาส ในการใหบ้ริการส าหรบักลุ่มลกูคา้      ซึ่งจะ
ท าใหลู้กคา้กลุ่มนีส้ามารถเขา้ถึงการประกันภัยมากขึน้ ไดร้บัการคุม้ครองตามก าลงัซือ้ท่ีเหมาะสมของตนเองและ
ประการส าคญัเป็นการสง่เสริมธุรกิจการประกนัภยัไดอ้ีกระดบัหนึ่ง 
 
เหตุผลในการด าเนินธุรกจิ 

เป็นการตอ่ยอดเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ กลุม่ผูถื้อหุน้ใหบ้ริการตอบสนองลกูคา้กลุม่ลกูคา้ท่ีมีรายได้
นอ้ยสามารถซือ้หาประกนัภยัไดส้ะดวกและเหมาะสมกบัรายได ้
  
วิสัยทศัน ์(VISION) 

เป็นผูน้  าดา้นธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัท่ีพรอ้มมุง่มั่นพฒันาคณุภาพการใหบ้ริการดว้ยมาตรฐานระดบัสากล
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และดูแลผลประโยชน์ของลูกคา้ พันธมิตร พนักงาน รวมถึงผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรมและร่วมสรา้งสรรคส์ังคมท่ีดี
  
พันธะกิจ  (Mission) 

1. สรา้งระบบบริการมาตรฐานท่ีเป่ียมไปดว้ยคณุภาพ 
2. สรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ 
3. สรา้งนวตักรรมในการบริหารที่มีประสิทธิภาพดว้ยระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
4. สรา้งบคุลากรท่ีมีคณุภาพ มีความเป็นมืออาชีพ  
 

เป้าหมาย (GOALS) 
ใหบ้ริการนายหนา้ประกนัวินาศภยัประเภทรถยนต ์และประกนัอบุตัิเหตสุ่วนบุคคล ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต 

และการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการใชบ้ริการ และสรา้งความพึงพอใจสงูสุด
ใหก้บัลกูคา้ รวมทัง้บริษัทมีความมุ่งมั่นพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานและปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศ
จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตอ่ไปในอนาคต 
 
 บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ากดั (SGB) ด  าเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ชีช้่องและน าส่งเบีย้ประกนั โดยใชเ้ครือข่าย
ตวัแทนจ าหน่ายของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั (SGC) ผูถื้อใบอนุญาตเป็นนายหนา้บุคคล ประเภทการจดัการ
ประกนัวินาศภยัโดยตรง 
 ประกันชวีิตเดมิ คงเหลือการสง่เบีย้ของผูเ้อาประกนัชีวิตท่ียงัมีผลบงัคบัในปัจจบุนั โดย 

o ผูเ้อาประกนัภยั ช าระเบีย้ตรงเขา้บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต 
o บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์รบัCommission จากบริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต ทกุสิน้เดือน 

 
1. ประกันชวีิต ขายผลิตภณัฑป์ระกนัคุม้ครองวงเงินสินเช่ือ 
2. ประกันวินาศภัย ขายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนต ์
 
แผนการประกอบธุรกิจการจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการธุรกจินายหน้าประกันภัย 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัในการขายประกันรถยนตท์ัง้แบบภาคบังคบัและภาคสมคัรใจ โดยไดจ้ัดหากลุ่มลกูคา้
เป้าหมายท่ีเป็นเจา้ของรถยนตน์ั่งสว่นบคุคลไมเ่กิน 7 คนเป็นหลกั ดว้ยการซือ้ฐานขอ้มลูกลุม่ลกูคา้เป้าหมายจากผูจ้ดั
จ าหน่ายฐานขอ้มูลลูกคา้และความร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) ในการจัดหาและบริหาร
ฐานขอ้มลูลูกคา้เพ่ือใชใ้นการติดต่อและขายประกันรถยนตข์องคู่คา้ท่ีเป็นบริษัทประกันวินาศภัยทัง้หมดจ านวน 8 
ราย ทัง้นี ้บริษัทประกันวินาศภัยทุกรายไดส้ญัญาการด าเนินธุรกิจแบบไม่มีก าหนดระยะเวลากับบริษัท ซึ่งถือเป็น
สญัญาแมห่รือ Master Agreement และสามารถแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในสญัญาเพ่ิมเติม เช่น ประเภทกรมธรรม ์
ค่านายหนา้ประกันภัย และค่าบริการอื่น เป็นตน้ ดังนัน้ บริษัทจึงไดแ้บ่งลกัษณะลูกคา้และคู่คา้ในธุรกิจนายหนา้
ประกนัวินาศภยัตามแหลง่ท่ีมาของฐานขอ้มลูลกูคา้ดงันี ้
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1. คูค่า้ท่ีเป็น Partner ซึง่น าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัรถยนตแ์ละการประกนัอบุตัิเหต ุ โดย Partner มีหนา้ท่ี
ดงัตอ่ไปนี ้

• รว่มมือกบับริษัทในการจดัหาและบริหารฐานขอ้มลูลกูคา้กลุม่เป้าหมายของ Partner 
• เป็นผูจ้ดัเก็บเบีย้ประกนัภยัจากลกูคา้แทนบริษัท 
• เป็นผูจ้ดัสง่กรมธรรมป์ระกนัภยัใหก้บัลกูคา้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยดงักล่าวและบริษัทจะด าเนินการตรวจสอบว่าขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเป็นชดุในแตล่ะครัง้ ก่อนด าเนินการขาย เพ่ือไมก่่อใหเ้กิดความทบัซอ้นกบัฐานลกูคา้เดิมของบริษัท 
 

2. คูค่า้ท่ีน าเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัเพียงอย่างเดียว (Non Partner) ซึง่เป็นบริษัทประกนัวินาศภยั
จ านวน 8 ราย (รวมผลิตภณัฑข์อง Partner แตบ่ริษัทเป็นผูจ้ดัหาฐานขอ้มลูของกลุม่ลกูคา้เป้าหมายเอง) ท่ี
น าเสนอประเภทผลิตภณัฑต์า่งๆ ใหก้บับริษัท เพ่ือใชใ้นการเสนอขายกบักลุม่ลกูคา้เป้าหมายผ่าน ช่องทาง 
Face to Face โดยบริษัทเป็นผูจ้ดัหาฐานขอ้มลูของกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย รวมทัง้จดัเก็บเบีย้ประกนัภยัและสง่
มอบกรมธรรมป์ระกนัภยัใหล้กูคา้ 

 
นโยบายในการพจิารณาคัดเลือกและสรรหาคู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาคดัเลือกและสรรหาคูค่า้ ดงันี ้
1. เป็นบริษัทประกนัวินาศภยัหรือบริษัทประกนัชีวิตท่ีมีความแข็งแกรง่ในธุรกิจทัง้ในดา้นการเงินและการ

ออกแบบผลิตภณัฑร์วมถงึการใหบ้ริการลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ในการชดใชค้า่สินไหมทดแทน 
2. เป็นบริษัทประกนัวินาศภยัหรือบริษัทประกนัชีวิตท่ีมีหลกัการธรรมมาภิบาลที่ดี มีผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีมี

วิสยัทศัน ์และทีมงานทีมีประสทิธิภาพในการท างาน มีความเขา้ใจในธุรกิจพรอ้มท่ีจะสนบัสนนุใหธุ้รกิจ
ของนายหนา้ประสบความส าเรจ็ 

3. เป็นบริษัทประกนัวินาศภยัท่ีมีเครือข่ายในการใหบ้ริการดา้นการเคลมประกนัรถยนตค์รอบคลมุทกุพืน้ท่ี
ทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั 

4. มีพนัธมิตรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อูซ่อ่ม หรือศนูยซ์อ่ม เป็นตน้ ท่ีไดร้บัการยอมรบัเรื่องการบริการและการ
อนมุตัิการจ่ายเงินคา่สินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัวินาศภยั 

5. มีทีมบคุลากรท่ีมีความเขา้ใจและสนบัสนนุงานทัง้ก่อนและหลงัการขาย 
6. สนบัสนนุในช่องทางใหมส่  าหรบัการจดัจ าหน่ายประกนัภยัและการพฒันางานตา่งๆ 
7. มีการจดัการที่ก่อใหเ้กิดผลก าไรสงูสดุเพ่ือใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนท่ีสงูขึน้กบับริษัทนายหนา้ประกนั

วินาศภยัหรือนายหนา้ประกนัชีวิตได ้
 
ความสามารถในการแข่งขันของนิตบุิคคล วิธีการเลือกผลิตภัณฑป์ระกันภัยการใช้ช่องทางเสนอผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 
 SGB ไดด้  าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย ์รบัผิดชอบตอ่สงัคมมายาวนานกวา่ 40 ปี ประกอบไปดว้ยคณะผูบ้ริหารท่ี
ทรงคณุวฒิุ มีความรูเ้ช่ียวชาญ และมีประสบการณท่ี์เพียบพรอ้ม อีกทัง้บคุลากรของบริษัทฯ ก็เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์
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ใหบ้ริการเก่ียวกบัประกนัภยัมายาวนาน โดยเฉพาะเครือข่ายธุรกิจภายใตช่ื้อเสียง “ซิงเกอร”์ ซึง่พรอ้มใหก้ารสนบัสนุน 
ทัง้มีขอ้มลูลกูคา้กวา่สี่แสนรายท่ีใชบ้ริการของ ซิงเกอรอ์ยู่แลว้ บริษัทฯ จงึเช่ือมั่นวา่จะสามารถประกอบธุรกิจนายหนา้
ประกนัวินาศภยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ 

  
ตลาดเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 การใหบ้ริการประกนัภยัและประกนัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล 

 กลุม่ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการทางธุรกิจของ “singer” ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 ปี - 60 ปี 

 กลุม่ลกูคา้ผูม้ีรายไดน้อ้ย ท่ีสนใจ และใหค้วามส าคญัตอ่การประกนัอบุตัิเหตุ 
 
กลยุทธท์างการตลาด การเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายเพือ่ใหเ้ข้าถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการ
ใหบ้ริการ วิธีการส่งเสริมการตลาด 

 กลยุทธท์างการตลาด 

ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยท่ีเป็นพันธมิตร พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ / เง่ือนไขความคุ้มครองท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกับราคาเบีย้ประกันภัย ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ตามโครงการต่างๆ โดยเป็น
กรมธรรมท่ี์ส  าเรจ็รูป ง่ายตอ่การน าเสนอขายแก่ลกูคา้ 

 

 การเลือกช่องทางจัดจ าหน่ายเพือ่ใหเ้ข้าถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมายช่องทางใหบ้ริการ 

นอกเหนือจากการจ าหน่ายทางบริษัทฯแล้ว บริษัทฯได้รับการสนับสนุนร่วมมือจัดจ าหน่ายผ่าน
พนักงานขาย “ซิงเกอร”์ ท่ีมีใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัย ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เป็น
ช่องทางจ าหน่ายท่ีส  าคญัอีกช่องทางหนึ่ง รวมทัง้ช่องทาง Online 

 

 วิธีการส่งเสริมการตลาด 

ก าหนดโครงสรา้งผลประโยชนต์อบแทน เพ่ือจงูใจแก่พนกังานขาย จดักิจกรรมสง่เสริมการขาย เช่น จบั
สลากแจกรางวัลให้ลูกคา้ โดยการซือ้สินคา้เครื่องใช้ไฟฟ้า “ซิงเกอร”์ ของสาขานั้น เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุยอดขายของสาขานัน้ๆ จดักิจกรรมเชิงสมันาใหค้วามรู ้แนวบนัเทิง เพ่ือใหป้ระชาชนลกูคา้ได้
ตระหนกัถงึความส าคญัของการท าประกนัภยั 
 

 รูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ ์

1. จดั Internal roadshow ท่ีส  านกังานใหญ่ของบริษัท “ซิงเกอร”์ และแจง้ตอ่การประชมุฝ่ายขาย “ซิง
เกอร”์ในแตล่ะเขตทั่วประเทศ 

2. จดัท า web page แนะน าบริษัทฯ ประชาสมัพนัธข์่าวสารและกิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ  
3. จดัท าโปสเตอรปิ์ดประกาศ ตามสาขาของ “ซิงเกอร”์ 
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ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุน้ใหญ่ 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยไดท้ าการประกอบธุรกิจร่วมกบับริษัท เจมารท์ 

จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่โดยตรงของบริษัท  ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  โดย
บริษัทจะท าธุรกิจดา้นตา่งๆ กบับริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) ตามความจ าเป็นและสมควรโดยเป็นไปตามกรอบการ
ท างานตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทก าหนด เช่น การขายสินคา้กลุ่มโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  โดยซือ้ผ่านบริษัท เจมารท์ 
จ ากดั (มหาชน)  ในรูปแบบของสินคา้ฝากขายและเป็นการรวมจ านวนการสั่งซือ้  เพ่ือใหไ้ดร้าคาดีท่ีสดุจากผูผ้ลิตท่ีมี
ช่ือเสียงดา้นภาพลกัษณ ์และคณุภาพ  เพ่ือใหก้ารขายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีสามารถขยายตวัไดม้ากขึน้ในฐานลกูคา้ของ 
บริษัท และสามารถเพ่ิมยอดขายไดอ้ย่างต่อเน่ือง สรา้งความน่าเช่ือถือใหก้ับสินคา้ของบริษัท  อีกทัง้ไดม้ีการจา้ง
บริหารลกูหนี ้และติดตามหนีก้บั บริษัท เจเอม็ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ญัญาดงักลา่วตกลง 
ท่ีจะใหบ้ริหารลูกหนีแ้ละติดตามหนี ้ตามแต่ท่ีประเภทของลูกหนีท่ี้จะตกลงกัน ในการนีก้ลุ่มบริษัทจะตอ้งจ่าย
ค่าบริการ ในอตัราตามท่ีระบุในสญัญา  สญัญานีม้ีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี  29 กนัยายน 2563 
ถึงวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 ซึ่งจัดท าเป็นเอกสารแนบทา้ยสญัญา โดยใหใ้ชข้อ้ความในสญัญาเดิม รวมทัง้บรรดา
เอกสารแนบทา้ยทัง้หมด ใหม้ีผลยดึถือบงัคบัตอ่ไปเช่นเดิม จนกวา่จะมีการยกเลิก หรือครบก าหนดสญัญา 

 
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/Long Term Goal) 

ในปี 2564 - 2566 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะรกัษาอตัราการเติบโตในระดบั 30% ต่อปี โดยวางแผนการ
ด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการตลาด 

1. เสริมสรา้งธุรกิจการปล่อยสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจรากฐานของซิงเกอรใ์หเ้ติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยบริษัทฯ วางแผนการขยายโครงข่ายของสาขาใหค้รอบคลมุทกุอ าเภอในปี 2565 และครอบคลมุทกุต าบลใน
ปี 2566 โดยมีเป้าหมายใหท้กุบา้นมีเครื่องไฟฟ้าซิงเกอรอ์ย่างนอ้ยหนึ่งชิน้ และซือ้เครื่องไฟฟ้าจากรา้นซิงเกอรท่ี์เขา้ถึง
ไดใ้นระดบัรา้นของเพ่ือนบา้น 

2. เพ่ิมความหลากหลายในกลุ่มสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมชนิดของสินคา้ในกลุ่มสินคา้เพ่ิมรายได ้Get 
Rich และในกลุ่มสินคา้เพ่ิมความสะดวกสบายอย่างเครื่องไฟฟ้าในครวัเรือน ทัง้นีเ้พ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลกูคา้ทกุกลุม่ และเพ่ิมโอกาสในการขายใหก้บัทีมขายของซิงเกอร ์

3. ขยายช่องทางออนไลนใ์นการแนะน าสินคา้สู่ผูบ้ริโภค โดยท างานประสานก าลงั (synergy) กับทีมขาย
ภาคสนามของซิงเกอร ์

4. เพ่ิมรายไดด้อกเบีย้ โดยการขยายฐานลูกคา้สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถผ่านทางบริษัท เอสจี แคปปิตอล 
จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทลกู บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะมีพอรต์สินเช่ือรวม 10,000 ลา้นบาทภายในปี 2564 และน าบริษัท 
เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2565 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจะเพ่ิม
รายไดค้า่นายหนา้ จากบริษัท เอสจี โบรกเกอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นนายหนา้ประกนัทัง้ในส่วนท่ีเป็นประกนัชีวิตและประกนั
วินาศภยั 
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ด้านคุณภาพลูกหนี ้

5. รกัษามาตรฐานการควบคมุคณุภาพลกูหนีต้ัง้แต่การอนุมตัิสินเช่ือ และการควบคมุการรบัช าระหนี ้โดยมี
เป้าหมายท่ีจะมีหนีด้อ้ยคณุภาพ (Non performing loan: NPL) ไมเ่กิน 3% ภายในปี 2566 

จากแผนดงักล่าว บริษัทฯ จะเดินหนา้ขยายแฟรนไชส ์(หรือสาขาย่อย) อย่างต่อเน่ือง ในปี 2563 ซิงเกอรม์ี
สาขาและแฟรนไชน ์(หรือสาขาย่อย) รวมกนัทัง้สิน้ 2,030 สาขาทั่วประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายสาขาอีก 
4,000 สาขาภายในปี 2566 ธุรกิจสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ จะเป็นธุรกิจท่ีจะเสริมสรา้งใหซ้ิงเกอรแ์ข็งแกร่งย่ิงขึน้ 
บริษัทฯ จะน าเทคโนโลยีมาใชม้ากขึน้ เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ทัง้นีเ้พ่ือใหซ้ิงเกอรเ์ป็น
องคก์รท่ีทนัสมยั รวดเรว็ และพรอ้มส าหรบัทกุโอกาสทางธุรกิจ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  
 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “ซิงเกอร”์ 
เช่น จักรเย็บผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นต่างๆ นอกจากนีย้ังจ าหน่ายสินคา้เชิงพาณิชย ์เช่น ตูแ้ช่ เครื่องมือและ
อุปกรณท์างการเกษตร ตูเ้ติมเงินโทรศัพทม์ือถือออนไลน์ ตูเ้ติมน า้มนัแบบหยอดเหรียญ และเครื่องท าน า้หวาน
เกล็ดหิมะ เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม และหลากหลายทัง้กลุ่มลูกคา้บา้น และ
กลุ่มลูกคา้เชิงพาณิชย ์   

การขายแบบเช่าซือ้โดยผ่านเครือข่ายซิงเกอร ์ปัจจุบันซิงเกอรม์ีสาขารวมมากกว่า 2,000 สาขา แบ่งเป็นรา้น
สาขาหลกั 188 สาขา และรา้นแฟรนไชสห์รือสาขาย่อยกว่า 2,000 สาขา ครอบคลุม 1,492 ต  าบล ใน 700 อ  าเภอทั่ว
ประเทศ ซึง่ถือวา่บริษัทมีเครือข่ายการกระจายสินคา้ ท่ีครอบคลมุไปทั่วทกุภาคในประเทศไทย 

ส าหรบัสินคา้ซิงเกอรส์ามารถแบ่งแยกเป็น 2 กลุม่ผลิตภณัฑด์งันี ้:- 

ผลิตภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่:- 

•    ผลิตภณัฑจ์กัรเย็บผา้ เช่น จกัรเย็บผา้ เข็มจกัร น า้มนัหลอ่ลื่นอเนกประสงคช์นิดหยอด กรรไกร เป็นตน้ 
•    ผลิตภัณฑก์ลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน เช่น ตูเ้ย็น เครื่องซกัผา้ เตาแก๊ส เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้ 
•    ผลิตภณัฑก์ลุม่ภาพ และเสียง เช่น แอลอีดี ทีวี (LED TV) Smart TV และเครื่องเสียง เป็นตน้ 
ผลิตภัณฑเ์ชงิพาณิชย ์ได้แก่:- 
•   กลุ่มสินคา้ส าหรบัรา้นคา้ เช่น ตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เครื่องดื่ม ตูแ้ช่เบียร ์ตูแ้ช่ไวน ์ ตูแ้ช่เบเกอรี่และเครื่องท า

น า้หวานเกลด็หิมะ  
•   กลุ่มสินคา้หยอดเหรียญ เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลน ์ตูเ้ติมน า้มนัแบบหยอดเหรียญ ตูน้  า้ดื่ม

หยอดเหรียญ เป็นตน้ 
•    สินคา้เครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องสบูน า้  

เมื่อวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 บริษัทไดม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดิม คือ 
SINGER (Thailand) B.V. ท่ีถือหุน้ 40% ไดข้ายหุน้ท่ีถืออยู่ออกไปทัง้หมด และมีบริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) ได้
เป็น  ผูถื้อหุน้ใหญ่รายใหม่โดย มีสดัส่วนการถือหุน้ 24.99% และปรบัเปลี่ยนเป็นถือหุน้ 26% ภายหลงัท่ีบริษัทไดม้ี
การประกาศเพ่ิมทนุในปี 2562 ปัจจบุนั บริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) มีสดัสว่นการถือครองหุน้อยู่ท่ี 32.625% จาก
การแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 ซึ่งไดร้บัจัดสรรจากการเพ่ิมทุน โดยแปลงสภาพเมื่อวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

ในปี 2559 บริษัทไดน้ าโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีเขา้มาจ าหน่ายในช่องทางการจ าหน่ายของบริษัท ทัง้ในรูปแบบการ
ขายผ่านหนา้รา้นซิงเกอร ์และการขายผ่านเครือข่ายรา้นซิงเกอรท์ั่วประเทศในรูปแบบ Direct Sales ซึ่งบริษัทไดม้ีการ
ปรบัเปลี่ยนวิธีการขาย การกระจายสินคา้ และการเก็บเงินใหมใ่หส้อดคลอ้งและรองรบัการจ าหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี
ท่ีแตกตา่งจากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 

นอกจากนีบ้ริษัท ยังไดร้บัประโยชนจ์ากธุรกิจบริหารหนีข้องบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ ากัด 
(มหาชน) ในการบริหารลกูหนีเ้ช่าซือ้ และตามเก็บหนีค้า้งช าระของบริษัทอีกดว้ย 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งในครัง้นี ้เป็นจุดเปลี่ยนท่ีส  าคญัอีกจุดหนึ่งของซิงเกอรใ์นประเทศไทย เป็นการ
ผนกึก าลงักบัผูถื้อหุน้รายใหม ่น าจุดแข็งของทัง้ 2 ฝ่ายมารวมกนัเพ่ือขยายฐานธุรกิจเพ่ือรองรบัการเติบโตในอนาคต 
ดงันัน้การจัดจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทนับตัง้แต่ช่วงครึ่งปีหลงัปี 2558 เป็นตน้มา ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีจัด
จ าหน่ายภายใตผ้ลิตภัณฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ "ซิงเกอร "์ ในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อน แบ่งกลุ่ม
สินคา้ออกเป็น 3  กลุ่มหลกั คือ จักรเย็บผา้ ผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น และผลิตภัณฑเ์ชิงพาณิชย ์และท่ี
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เพ่ิมเติมเขา้มาคือผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้อื่นๆ เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี Samsung, OPPO, Huawei, Vivo 
รวมทัง้อปุกรณเ์สริมตา่งๆ  
 บริษัทใหเ้ช่าซือ้ผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ซึ่ง บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 
การขายของบริษัท เป็นรูปแบบการขายตรงผ่านเครือข่ายรา้น/สาขา  พนกังานขายของบริษัท และผ่านผูแ้ทนจ าหน่าย
ซึ่งกระจายอยู่ทั่ วประเทศ สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษัทซิงเกอรจ์  าหน่าย บริษัทจะใช้วิธีผลิตแบบ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) โดยการสั่งใหผู้ผ้ลิตภายในประเทศผลิตใหเ้กือบทัง้หมด 
 
โครงสร้างรายได้  
โครงสรา้งรายไดจ้ากงบการเงิน (รวมดอกเบีย้รบัฯ) ของบริษัทตามส่วนงานทางภูมิศาสตร ์และสายผลิตภัณฑแ์บ่งได้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 
มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 

แยกตามผลิตภัณฑ ์
2563/202

0 
% 2562/201

9 
 

% 2561/201
8 
 

% 

เครื่องซกัผา้ / Washing Machine 398,603 12 326,843 14 292,738 12 
ตูเ้ย็น / Refrigerator 259,908 8 206,631 9 224,038 9 
ตูแ้ช่ / Freezer 547,808 16 364,154 16 306,290 12 
โทรทศัน ์/ Television 391,841 11 326,995 14 528,652 21 
จกัรเย็บผา้ / Sewing Machine 49,410 1 31,400 2 185,020 7 
เครื่องปรบัอากาศ / Air Conditioner 636,077 19 284,852 13 221,955 9 
ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือ / ATVM 96,120 3 120,934 5 230,174 9 
ตูเ้ติมน า้มนัแบบหยอดเหรียญ / Petrol 
Vending Machine 

526,893 15 220,914 10 114,104 5 

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี / Mobile Phone 40,997 1 31,077 1 226,738 9 
รวมมลูคา่การจ าหน่ายในประเทศ 2,947,657 86 1,913,800 84 2,329,709 93 

ผลิตภณัฑอ์ื่นในประเทศ 479,499 14 368,985 16 193,930 7 

มูลคา่การจ าหนา่ยตา่งประเทศ - - - - - - 

รวมรายได้จากการขายและดอกเบีย้
รับฯ   

3,427,156 100 2,282,418 100 2,523,639 100 

 
หมายเหตุ     บริษัทด าเนินธรุกิจขายสินคา้ในสว่นงานทางธรุกิจเดียว และด าเนินธุรกิจในสว่นงานทางภมูิศาสตรเ์ดียวคือ 
ในประเทศไทย  ดงันัน้จงึมิไดม้ีการเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามสว่นงาน 
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โครงสร้างรายได้บริษัทย่อย  

ประเภทธุรกจิ 
ด าเนิน 
การ
โดย 

% การ
ถอืหุน้
ของ
บริษัท 

ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายได้จากการขาย  
บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย (STL) STL 100.00 

 
2,454,796  

 
  67.1 

 
1,529,385 

 
58.6 

 
1,876,283 

 
65.0 

ดอกเบีย้รับจากการขายผ่อน
ช าระ 

 
  

      

- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 972,360 26.6 753,031 28.9 647,356 22.4 
- บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  (STL) STL 100.00 - - - - - - 

รายได้จากธุรกจิบริการ 
- บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย (STL) STL 100.00 

 
50,920 

 
1.39 

 
66,004 

 
2.6 

 
80,777 

 
2.8 

- บจก. เอสจี เซอรวิ์สพลสั (SGS) SGS 99.96 697 0.02 8,516 0.3 17,951 0.6 

รายได้จากนายหน้าประกันชวีิต 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร ์(SGB) SGB 99.99 

 
19,493 

 
0.53 

 
3,160 

 
0.1 

 
5,178 

 
0.2 

รายได้อืน่ๆ 
 

        
- บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  (STL) STL 100.00 13,316 0.4 37,003 1.4 126,126 4.4 
- บจก. เอสจี แคปปิตอล (SGC) SGC 99.99 146,571 4.0 206,967 7.9 128,862 4.5 
- บจก. เอสจี เซอรวิ์สพลสั (SGS) SGS 99.96 180 0.0 5,875 0.2 5,259 0.2 
- บจก. เอสจี โบรคเกอร ์(SGB) SGB 99.99 92 0.0 58 0.0 232 0.0 

รวม 3,658,425 100.0 2,609,999 100.0 2,888,024 100.0 

 
2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน  

บริษัทใชก้ลยทุธก์ารขายตรงในระบบเช่าซือ้ควบคูไ่ปกบัการขายเงินสด ทัง้นีก้ารขายแบบเช่าซือ้ด าเนินไปภายใต้
การควบคมุท่ีรดักุมโดยสม ่าเสมอเพ่ือใหม้ีหนีเ้สียนอ้ยท่ีสดุ  สินคา้ท่ีบริษัทจ าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพเท่าเทียม
หรือดีกว่าเมื่อเทียบกบัสินคา้ของผูผ้ลิตรายอื่นๆ ราคาจ าหน่ายเงินสดของสินคา้ใกลเ้คียงกับสินคา้ย่ีหอ้อื่น โดยกลุ่ม
ลูกคา้ของบริษัทเป็นลูกคา้ในกลุ่มประชาชนตามต่างจังหวดั โดยบริษัทไดแ้บ่งระบบการขายของบริษัทออกเป็น 2 
ระบบ ดงันี ้

1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขายผ่านเครือข่ายพนกังานขายของซิงเกอร ์ 
2. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตวัแทนจ าหน่าย ตลอดจนการขายแบบ Group Sales โดยเนน้สินคา้จกัร

เย็บผา้ พรอ้มอุปกรณต์่อพ่วง  สินคา้กลุ่มตูแ้ช่แข็ง ตูแ้ช่เครื่องดื่ม ตูแ้ช่ไวน ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็ก
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ภายในบา้น 
3. ระบบออนไลน ์เป็นระบบการขายผ่านแอปพลิเคชนั  Singer Home, SingerConnect เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

เลือกซือ้ผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้มากย่ิงขึน้     

ทางดา้นกลยุทธส์  าหรบัผลิตภัณฑใ์นกลุ่มสินคา้หลัก เช่น  เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น โดยเฉพาะเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ประเภทตูเ้ย็น และโทรทศัน ์ซึ่งมีอตัราการครอบครองสงู และตลาดมีอตัราการเติบโตนอ้ย บริษัทไดใ้ชก้ลยุทธใ์นการเทิร ์
นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกย่ีห้อ เพ่ือขยายตลาด และเพ่ิมยอดการขายให้สูงขึน้ ซึ่งกลยุทธ์นีบ้ริษัทยังได้
ครอบคลมุไปถึงเครื่องใชไ้ฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกดว้ยเช่น เครื่องซกัผา้  ตูแ้ช่  ตูแ้ช่แข็ง ประกอบกบัการออกผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และปรบัปรุงคณุภาพของสินคา้ใหด้ีอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดน้  าสินคา้ใหม่ๆ  เพ่ือขยายตลาดใหค้รอบคลมุกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป้ระกอบการพาณิชย ์เช่น 
รา้นโชห่วย รา้นคา้ปลีก รา้นอาหาร รา้นกาแฟ หอพัก อพารท์เมนทใ์หม้ากขึน้อีกด้วย เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศัพทม์ือถือ
ออนไลน ์ตูเ้ติมน า้มนัหยอดเหรียญ และเครื่องท าน า้หวานเกล็ดหิมะ เพ่ือช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั และ
เพ่ิมรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการรายย่อย รวมถึงการน าผลิตภณัฑข์นาดเล็ก เช่น หมอ้ทอดไรน้  า้มนั เครื่องฟอกอากาศ มา
จ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมไลนผ์ลิตภณัฑเ์ป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคมากย่ิงขึน้ 

กลยุทธด์้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 บริษัทขายสินคา้ผ่านรา้นสาขาของบริษัท ซึ่งมีจ  านวนกว่า 188 สาขาทั่วประเทศและสาขาย่อยกว่า 2,000
สาขา มีเครือข่ายพนกังานขายกวา่ 3,000 คน บริษัทมีการฝึกอบรมพนกังานขายใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในผลิตภณัฑ์
เป็นอย่างด ีซึง่มีทัง้การอบรมภายในและการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน ์พนกังานขายเหล่านีเ้ป็นก าลงัส  าคญัในการ
ขยายตลาดของบริษัท ประมาณรอ้ยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซือ้    โดยบริษัทใหเ้ช่าซือ้ผ่านบริษัท เอส
จี แคปปิตอล จ ากดั ซึง่ บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย ถือหุน้รอ้ยละ 99.99   
 ส าหรบัการควบคุมคุณภาพของบัญชีเช่าซือ้ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด มีการตรวจสอบทัง้ก่อน และ
ภายหลงัการขาย โดยจดัใหม้ีศนูยพิ์จารณาสินเช่ือ (Credit Control Office) เพ่ือตรวจสอบ และอนุมตัิสินเช่ือลกูคา้
ก่อนการขาย ทัง้นีก้ารพิจารณาสินเช่ือลกูคา้นัน้จะพิจารณาทัง้จากฐานขอ้มลูภายในบริษัท และตรวจสอบกบับริษัท
ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (National Credit Bureau)  และการตรวจสอบภายหลงัการขายนัน้ ทีม Telecall (TC) 
จะท าการโทรตรวจสอบบัญชี จะท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของบญัชีเช่าซือ้และขอ้มูลสินเช่ือว่าถูกตอ้ง
ตามท่ีไดอ้นุมตัิไปหรือไม่ทุกบญัชี หากพบขอ้มลูท่ีไม่ถูกตอ้ง จะส่งบญัชีใหที้ม  Field Collector (FC) ไปตรวจเย่ียมผู้
เช่าซือ้ถึงบา้นทุกบญัชี ปัจจุบนับริษัทมีผูต้รวจสอบบญัชีกว่า 200  คน  รบัผิดชอบตรวจสอบบญัชีเช่าซือ้ทั่วประเทศ 
ภายใตก้ารควบคมุและตรวจสอบของฝ่ายสินเช่ือ 
 ส าหรบัการขายผ่านช่องทางออนไลน ์ทางบริษัทจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละจดัส่งเสริมการขายตามช่วงเวลา 
ทัง้นีเ้พ่ือรองรบัการเติบโตของการขายออนไลนท่ี์เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ืองในประเทศไทย 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

แนวโนม้อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าในปี 2564 คาดวา่จะมีความตอ้งการเพ่ิมขึน้จากปัจจยัหลายอย่าง เช่น  

 ความตอ้งการในตลาดอสงัหาริมทรพัยท่ี์คาดวา่จะดีขึน้จากกระแสโควิด-19 ท าใหม้ีกระแส Work from 
Home ท าใหค้นตอ้งการบา้นเพ่ิมขึน้  

 สภาพอากาศท่ีคาดวา่จะรอ้นขึน้จากปรากฏการณโ์ลกรอ้นท่ีเอือ้ประโยชนต์อ่การท าตลาดเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ประเภทท าความเย็น  

 ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเปลี่ยนเครื่องใชไ้ฟฟ้าใหมต่ามช่วงอายกุารใชง้าน  

 ช่องทางจ าหน่ายออนไลนข์ยายตวัเพ่ิมขึน้ ท าใหเ้พ่ิมช่องทางการรบัรูข้อ้มลูและกระตุน้การตดัสินใจซือ้ของ
ผูบ้ริโภค 

 

ธุรกจิเช่าซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ในธุรกิจแบบเช่าซือ้มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่  2 กลุ่มหลกัๆ ซึ่งทัง้สองกลุ่มมีฐานลูกคา้ และลกัษณะท่ี

ตา่งกนั 

 กลุ่มแรกมีผูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล เซอรวิ์สเซส  (กรุงศรีเฟิรส์ชอ้ยส)์ 
และ บมจ. อิออน  ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์  ซึ่งผูป้ระกอบการแต่ละรายนัน้  นอกเหนือจากการใหบ้ริการธุรกิจ
เช่าซือ้เครื่องใช้ไฟฟ้าแลว้ยังมีบริการสินเช่ือเช่าซือ้สินคา้อีกหลายประเภท เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องใช้
ส  านักงาน  เฟอรนิ์เจอร ์ รถจักรยานยนต ์ และรถยนต ์เป็นตน้ แต่มีรูปแบบการปล่อยสินเช่ือเช่าซือ้โดยผ่าน
รา้นคา้ตวัแทน 

 กลุ่มท่ีสองซึ่งจะมุ่งเนน้ในดา้นสินคา้ท่ีมีอายุการใชง้านยาวนาน และสินคา้จ าพวกเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
ปัจจุบันคงมีเพียง บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย เพียงบริษัทเดียวเท่านัน้ท่ียงัด าเนินธุรกิจการขายตรงแบบเช่าซือ้
ผ่านทางรา้นสาขา และ พนกังานขายของบริษัทเอง  

 
จากการท่ีเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น อนัไดแ้ก่ โทรทศัน ์และตูเ้ย็น ซึ่งถือเป็นสินคา้ท่ีมีสดัส่วนการครอบครองท่ี

สงู   จึงท าใหก้ารเพ่ิมยอดขายเป็นไปไดย้าก แต่ผูบ้ริหารของบริษัทกลบัมองว่าสามารถท่ีจะเพ่ิมยอดขายไดด้ว้ยการน า
หลกัการตลาดของสินคา้ทดแทน (Replacement Market) โดยอาศยักลยุทธแ์ลกซือ้ (Trade-in) สินคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า
ภายในบา้นของลกูคา้ทกุชนิดทกุย่ีหอ้มาแลกกบัสินคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้าใหม่ของซิงเกอรพ์รอ้มกบัเง่ือนไขรบัส่วนลดระหว่าง 
1,000 – 5,000 บาท พรอ้มทัง้การผ่อนสบายๆ และการบริการอย่างยอดเย่ียมกับรา้นสาขาซิงเกอรท่ี์มีอยู่ทั่วประเทศ  
เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายของบริษัทในการขยายตลาดของสินคา้ทกุชนิดท่ีบริษัทจดัจ าหน่าย 

 

จักรเยบ็ผ้า 
  สินคา้อปุโภคบริโภคหลายประเภทท่ีผลิตใชใ้นชีวิตประจ าวนั อาทิ เสือ้ กางเกง กระโปรง กระเป๋า รองเทา้ ผา้
ปท่ีูนอน ปลอกหมอน ฯลฯ ลว้นแลว้แตใ่ชจ้กัรเย็บผา้ในการผลิตทัง้สิน้ จกัรเย็บผา้จงึเป็นสินคา้ท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลาย 
ทัง้ในรูปของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึง จกัรเย็บผา้ทั่วไปท่ีส  าหรบัใชภ้ายในบา้น ตลาดของจกัร
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เย็บผา้สามารถแบ่งไดเ้ป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คือ จกัรเย็บผา้อตุสาหกรรมท่ีน ามาใชต้ดัเย็บเครื่องอุปโภค
บริโภคในเชิงอตุสาหกรรม และจกัรเย็บผา้ธรรมดาท่ีน ามาใชต้ดัเย็บภายในครวัเรือน ส าหรบัย่ีหอ้ท่ีวางจ าหน่ายอย่าง
แพรห่ลายในตลาดจกัรเย็บผา้ในประเทศไทย ไดแ้ก่  ซิงเกอร ์ จาโนเม่  เอลวิร่า  บราเดอร ์และจูกิ  ทัง้ยงัมีจกัรเย็บผา้
ราคาถกูท่ีน าเขา้จากประเทศจีนอีกหลากหลายย่ีหอ้ท่ีเขา้มาแข่งขนักนัในธุรกิจนี ้  

เน่ืองจากจกัรเย็บผา้เป็นผลิตภณัฑท่ี์คงทน และมีอายกุารใชง้านยาวนานพอสมควร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการใชง้าน
ท่ีเหมาะสมกบัจกัรเย็บผา้แต่ละประเภทดว้ย   ปัจจุบันตลาดมีความตอ้งการซือ้จกัรเย็บผา้มากขึน้เน่ืองดว้ยการน า
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑจ์กัรเย็บผา้ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ จนกลายเป็นจกัรเย็บผา้
คอมพิวเตอร ์ท่ีมีรูปลกัษณส์วยงาม ทนัสมยั กะทดัรดั ใชง้านง่าย สามารถประดิษฐ์งานไดห้ลากหลายเหมาะกบัยุค
สมยัท่ีเปลี่ยนไปท่ีก าลงันิยมงานประดิษฐ์ท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั DIY (Do It Yourself) 

การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งทีส่ าคัญ 

 ในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นการเงินใหก้บัผูบ้ริโภค (Consumer Finance) ท่ีไม่ใช่
ธนาคาร (Non-bank) โดยท่ีมีบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจทางดา้นบตัรเครดิต (Credit Card) อนัไดแ้ก่, บริษัท บตัรกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั, บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), บริษัท เจเนอรลั คารด์ เซอรวิ์สเซส จ ากดั, บริษัท ซิตี ้คอนซูเมอร ์
โปรดักส ์ส่วนบริษัทด าเนินธุรกิจ Non-bank อนัไดแ้ก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 
(AEONTS), บริษัท อยธุยา แคปปิตอล เซอรวิ์สเซส จ ากดั (Krungsri First Choice) (KFC) และบริษัท อีซี่ บาย จ ากดั 
(มหาชน) (Easy Buy) ซึ่งมุ่งเนน้ในการท าธุรกิจเช่าซือ้ และสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) และ บริษัท    ซิงเก
อรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (SINGER) ท่ีมุ่งเนน้เฉพาะธุรกิจเช่าซือ้ท่ีไดด้  าเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลากว่า 130 
ปี  
 บริษัทท่ีเป็น Non-bank ดงักลา่วสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของตนเอง  ดงัเช่น 
AEONTS, EASY BUY และ Krungsri First Choice จะมุ่งเนน้ธุรกิจทางขายแบบเช่าซือ้และสินเช่ือส่วนบุคคล 
(Personal Loans) กบัลกูคา้ท่ีมีประวตัิดี และมีรายไดป้ระจ าไมน่อ้ยกวา่ 4,000 บาท ในขณะท่ี SINGER จะมุง่เนน้ไป
ในกลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในต่างจังหวดั ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการเกษตรอนัถือเป็นกลุ่มฐานราก  บริษัทเหล่านีด้  าเนิน
ธุรกิจแบบขายตรงซึง่น าตน้ทนุทางการเงินพรอ้มคา่ใชจ้่ายของการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายมารวมอยู่ในอตัราท่ี
คิดกบัลกูคา้ 
 การแข่งขันของบริษัทในกลุ่มเหล่านีจ้ะแตกต่างกันโดยท่ีบริษัทในกลุ่มแรก (AEONTS, KFC และ EASY 
BUY) จะแข่งขันกันในเรื่องของความรวดเร็วในการอนุมตัิเครดิต และอตัราดอกเบีย้ ส่วนบริษัทท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป็น
เกษตรกรในชนบทจะแข่งกนัในเรื่องของการรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน และการเสนอบริการที่ดีทัง้
ก่อนการขาย และหลงัการขาย ย่ิงไปกว่านัน้การใหบ้ริการการขายตรงท่ีใหก้บัลกูคา้ก็จะตอ้งค านึงถึงประโยชนข์อง
ลกูคา้โดยการน าเสนอบริการ และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  
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2.3   การจัดหาผลิตภัณฑห์รือการบริการ 

การจดัหาผลิตภณัฑจ์กัรเย็บผา้ หลงักลางปี 2545  บริษัทไดเ้ปลี่ยนวิธีการสั่งซือ้ จากเดิมบริษัทใชวิ้ธีการ
สั่งซือ้จกัรเย็บผา้จากบริษัท อตุสาหกรรมซิงเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั มาเป็นการสั่งซือ้จกัรเย็บผา้ส าเร็จรูปโดยตรง
จากต่างประเทศแทน เน่ืองจากตน้ทุนของการน าเขา้ผลิตภัณฑจ์ักรเย็บผา้ส าเร็จรูปต ่ากว่าตน้ทุนการผลิตและ
ประกอบภายในประเทศ  สินคา้ท่ีบริษัทซือ้จากผูผ้ลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณรอ้ยละ 3  ของสินคา้ท่ีซือ้
ทัง้หมด 

 ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทสั่งซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศในลักษณะของ OEM  (Original 
Equipment Manufacturer) กล่าวคือ ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมาย “ซิงเกอร”์ ใหแ้ก่บริษัทโดยผูผ้ลิตหลกั
ซึง่ผลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นใหแ้ก่บริษัทไดแ้ก่:- 

1. บริษัท ไฮเออร ์อิเลค็ทริค จ ากดั (มหาชน)  สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูเ้ย็นและเครื่องปรบัอากาศ 

2. บริษัท พานาโซนิค แอพ็ไลแอน็ซ ์โคลดเ์ชน (ประเทศไทย) จ ากดั สินคา้ท่ีผลิต ไดแ้ก่ ตูแ้ช่ไวน ์

3. บริษัท ลคักีเ้ฟลม จ ากดั  สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่  เตาแก๊ส 

4. บริษัท เอดีที ออนไลน ์จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือออนไลนแ์ละตูเ้ติมน า้มนัหยอด
เหรียญ 

5. บริษัท ซอฟทเ์วย ์คอมเมอรเ์ซียล จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ เครื่องท าน า้หวานเกลด็หิมะ, เครื่องท าน า้แข็ง 
และเครื่องท าไอศครีม 

6. บริษัท ซนัเดน้ อินเตอรค์ลู (ประเทศไทย) จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ ตูแ้ช่แข็งและตูแ้ช่เครื่องดื่ม 

7. บริษัท พีเอสไอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ เครื่องกรองน า้ 

8. บริษัท แฟมิลี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั สินคา้ท่ีผลิตไดแ้ก่ หมอ้หงุขา้ว, หมอ้อบลมรอ้น และพดัลม 

 นอกจากสินคา้ท่ีขายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้  ซิงเกอร ์ แลว้บริษัทยงัไดร้่วมมือกบับริษัท เจมารท์ จ ากัด 
(มหาชน) ในการจดัจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือหลากหลายย่ีหอ้ หลากหลายรุ่น ซึ่งท าใหส้ามารถขยายกลุ่มฐานลกูคา้
ของบริษัทเขา้สูก่ลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ  ไดม้ากขึน้ดว้ย 

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของการประหยดัพลงังาน การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม และไดม้ีการรณรงคใ์หม้ีการ
ใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ บริษัทไดพ้ฒันาอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบประหยดัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือเป็น
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอย่างหนึ่ง  ดงันัน้สินคา้ท่ีบริษัทจ าหน่ายจงึเป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 ย่ิงไปกว่า
นัน้ ตูเ้ย็นของซิงเกอรไ์ดพ้ฒันาอีกขัน้โดยใชน้ า้ยาท าความเย็นท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม และไม่ท าลายชัน้บรรยากาศ
ของโลก “NON CFC” คือสาร “C-Pentane” ซึง่มีคา่ในการท าลายโอโซนเป็นศนูย ์ 

เน่ืองจากบริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินคา้ แต่ใช้วิธีการสั่ งซือ้สินค้าดว้ยการผลิตแบบ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) จากโรงงานท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีมีคณุภาพ และหลีกเลี่ยงการสั่งซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตท่ี
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ไม่มีคุณภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินคา้ (Quality Assurance) เพ่ือคดักรองสินคา้ใหไ้ดต้าม
มาตรฐาน  และบริษัทมีนโยบายเลือกโรงงานท่ีใหค้วามส าคญัในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและในเรื่องต่างๆ ท่ี
กลา่วมาขา้งตน้ 

ทางบริษัทมีความตั้งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และ
ผูบ้ริโภคอย่างตอ่เน่ือง 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  บริษัทจึงไดม้ี

การก าหนดหลกัการและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนทบทวนพรอ้มปรบัปรุงกระบวนการท างานอย่าง
ตอ่เน่ือง  เพ่ือเสริมสรา้งมาตรฐานและความพรอ้มในการรองรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต   ทัง้นีห้ลกัการและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง พรอ้มประเภทความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษัทสามารถสรุปไดด้งันี ้
 

 หลักการในการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในหลายดา้นดว้ยกัน ไดแ้ก่ การบริหารความเสี่ยงดา้นบัญชีลูกหนีเ้ช่าซือ้   

การบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด การบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ การ
บริหารความเสี่ยงดา้นบุคลากร และการบริหารความเสี่ยงดา้นอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ น า้
ท่วม แผ่นดินไหว สนึามิ รวมทัง้ความเสี่ยงเก่ียวกบัการเกิดโรคระบาด เช่น โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หรือโควิด 19 เป็นตน้  โดยบริษัทยดึหลกัการในการบริหารความเสี่ยง ดงันี ้ 
 - การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยหน่วยธุรกิจ   ซึง่ด  าเนินธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดความเสี่ยงมีหนา้ท่ีตอ้งรบัผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหร้ะดับความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวมีความเหมาะสมกับอตัรา
ผลตอบแทนท่ีก าหนดภายใตร้ะดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ้ ขณะท่ีหน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีหน้าท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหแ้ก่หน่วยธุรกิจเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกันนั้น จะรบัผิดชอบการจัดการ
ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการซึง่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ 

 - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงโดยหน่วยงานทีเ่ป็นเอกเทศ โดยการจดัตัง้ฝ่าย
บริหารความเสี่ยงองคก์รซึ่งความเป็นอิสระในการท างานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
และมีการจดัตัง้ทีม Risk Owner ซึ่งเป็นผูท้  าหนา้ท่ีควบคมุรบัผิดชอบในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความ
เสี่ยงในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระและเช่ือถือได ้ รวมทัง้การควบคมุความเสี่ยงใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบั
ท่ียอมรบัได ้

 - มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคก์ร จะท า
หนา้ท่ีก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ภายใตแ้นวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 - การบริหารความเสี่ยงโดยรวมความเสี่ยงทุกประเภททีเ่กิดขึน้จากการด าเนินธุรกรรม โดยการ
บริหารความเสี่ยงดงักลา่วค านงึถงึการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกรรม อีก
ทัง้ยงัครอบคลมุถงึทกุระดบังานภายในองคก์ร 

 - การวัดผลงานโดยปรับความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจ  โดยหน่วยงานธุรกิจไดด้  าเนินแต่งตั้ง Risk 
Owner ซึ่งจะเป็นผูก้ารประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน การปรบัเปลี่ยนงานตามประสิทธิภาพของการ
ท างานท่ีปรบัหลงัจากไดร้บัการประเมินความเสี่ยงแลว้ รวมถงึการบริหารจดัการความเสี่ยงนัน้ๆ 
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 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
เพ่ือใหก้ารบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัตา่งๆ  ดงันี ้
 
 - การระบุความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนท่ีมีการบ่งชีถ้งึความเสี่ยง ทัง้ในแง่ของประเภทความเสี่ยง สาเหต ุและ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเสี่ยงทัง้ท่ีเป็นปัจจยัภายใน และภายนอก ตลอดจนมีการพิจารณา คาดการณ์
ถงึความเสี่ยงท่ีบริษัทก าลงัประสบอยู่ หรือความเสี่ยงใหมท่ี่มีโอกาสจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 - การประเมินความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนท่ีมีการน าเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมมาใชป้ระเมิน

ความเสี่ยง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องไดร้ับการตรวจสอบ อนุมัติ และทบทวนภายใตก้รอบ

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 - การติดตามและควบคุมความเสี่ยง เป็นขั้นตอนท่ีมีการติดตาม และควบคุมการด าเนินการตาม
นโยบายความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยง และขอบเขตของความเสี่ยง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยงท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีการ
ติดตามและควบคมุความเสี่ยงดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

 - การรายงานความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการรายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่ง
จะตอ้งมีความเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

 ทั้งนี ้เพ่ือหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางการเงิน และสนับสนุนให้หน่วยธุรกิจสามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง
ตอ่เน่ือง กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีดี ยงัไดร้บัการออกแบบใหค้  านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม ทัง้
ท่ีเป็นสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตดว้ย  

 

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท/ กลุ่มบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี ้

1.ความเสี่ยงในด้านการตลาดและการขาย 

สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

เน่ืองจากมีการแข่งขนัในธุรกิจท่ีมีแนวโนม้สงูขึน้จากการเปิดการคา้เสรี (AEC) ส่งผลใหข้อ้จ ากดัเรื่องภาษี
น าเขา้สินคา้จากตา่งประเทศลดลงอย่างมาก ท าใหผู้ป้ระกอบการจากตา่งประเทศเขา้สูก่ารตลาดเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ง่ายขึน้ประกอบกบัช่องทางการขายขยายมากขึน้ มีรูปแบบการขายสินคา้แบบออนไลน ์ปัจจยัดงักล่าวจึงส่งผล
ใหเ้กิดการแข่งขันในธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าสงูขึน้ ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวกมากขึน้โดย
ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน ์ซึ่งอาจมีผลกระทบกับยอดขายของบริษัท ดงันั้นบริษัทจึงไดพ้ัฒนาช่อง
ทางการขายเป็นแบบ Franchise เพ่ือใหต้วัแทนฝ่ายขายสามารถรกัษาสมัพันธภาพกบัลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้ 
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ธุรกจิสินเชือ่รถท าเงนิ 
กลุ่มบริษัทไดร้บัอนุญาตจากระทรวงการคลงัภายใตก้ารก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  ใหเ้ป็นผู้

ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับประเภทท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งมีการแข่งขันสูง และ
อย่างรุนแรงขึ ้น และประกอบกับมีแนวโน้มจะมีผู ้ให้บริการในตลาดเพ่ิมมากขึ ้นจะเห็นได้จากการท่ี
กระทรวงการคลังไดอ้อกใบอนุญาตใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับท่ีมิใช่สถาบัน
การเงิน (Non Bank)  เพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนสงู ขึน้อยู่กบัว่าผูใ้หบ้ริการรายใดจะมีกล
ยุทธใ์นการดงึดูดลกูคา้มากกว่ากนั  เช่นอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการผ่อนช าระ  และบริการท่ีรวดเร็ว  เป็นตน้  
แตด่ว้ยนโยบายของบริษัทในธุรกิจรถท าเงิน คือ การเป็นท่ีหนึ่งในใจของผูป้ระกอบการเอสเอม็อีท่ีตอ้งการบริการ
สินเช่ือท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของธุรกิจอย่างแทจ้ริง จึงไดม้ีการก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย และก าหนดกล
ยุทธ์ในการแข่งขัน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้โดยเนน้เรื่องความรวดเร็ว และบริการจึงท าใหบ้ริษัท
สามารถขยายฐานลูกคา้ไดก้วา้งขึน้ ประกอบกับมีระบบการท างานและทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจ
โดยตรง  

 
ธุรกจิเช่าซือ้เคร่ืองจักร (Captive Finance) 

คือบริการสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องจกัรแก่ลกูคา้ผูซ้ือ้เครื่องจกัรกบัผูผ้ลิตและผูน้  าเขา้ (Dealer) โดยบริษัทไดส้รา้ง
ทีมงานขายท่ีมีประสบการณแ์ละความช านาญในธุรกิจนีเ้พ่ือดูแลกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และกระบวนการขาย
ตัง้แต่ตน้จนจบ และสรา้งพันธมิตรทางการคา้กับผูน้  าเขา้เครื่องจักร โดยมีการลงนามในบันทึกขอ้ตกลงซึ่งมี
เง่ือนไขหลกัในการรบัซือ้เครื่องจกัรคืน  

   

2 .ความเสี่ยงด้านบัญชลูีกหนีเ้ช่าซือ้ 
การด าเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือ บริษัทตอ้งเผชิญกบัความเสี่ยงเก่ียวกบัคณุภาพลกูหนีท่ี้อาจเกิดการผิดนดั

ช าระหนีจ้นกลายเป็นหนีเ้สีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน  บริษัทจึงก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยง
ดงักล่าว และควบคุมอัตราการเกิดหนีเ้สียมาโดยตลอด จึงท าใหร้ะดบัหนีเ้สียของพอรต์ลูกหนีม้ีสถานการณด์ีขึน้
ต่อเน่ือง พิจารณาจากปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีระดบัหนีเ้สียอยู่ท่ี 10.5% 9.25 % และ 4.4%
ตามล าดบั และคาดวา่จะสามารถลดระดบัหนีเ้สียไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 
 มาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงดา้นคณุภาพสินเช่ือของพอรต์มีดงันี ้ 

 ก าหนดมาตรการการก ากับดูแลบัญชีลูกหนีอ้ย่างเขม้งวดตัง้แต่ขัน้ตอนของการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือ (Credit Scoring) การติดตาม การประเมินผล ตลอดจนการฟ้องรอ้ง การด าเนินคดี
ตามกฎหมายในกรณีผิดนดัช าระหนี ้

 ในสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าฯ มีการปรบัระบบการขายโดยใชรู้ปแบบ Farmer Model โดยให้
พนักงานขายมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบการผิดนัดช าระหนีข้องลูกหนีใ้นพอรต์ของตน  โดย
พนกังานขายจะไดร้บัสว่นแบ่งจากคา่งวดทกุงวด แตจ่ะถกูหกัคา่คอมมิชชั่นหากลกูหนีใ้นพอรต์ไม่
ช าระคา่งวด  

 ในสินเช่ือรถท าเงิน จะใหว้งเงินสินเช่ือท่ี 60%-80%  ของมลูค่ารถ (ประเมินจากขอ้มลูราคา
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รถยนตใ์ชแ้ลว้) ซึ่งหากเกิดการผิดนดัช าระหนี  ้บริษัทประเมินว่าราคาขายของรถจะยงัครอบคลมุ
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ หรือช่วยบรรเทาความเสียหายใหเ้หลือนอ้ยท่ีสดุ  

 ในสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องจักรใหม่ บริษัทฯท าขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ 
(Dealer) หากเกิดการผิดนดัช าระหนีข้องลกูคา้  ทาง Dealer จะตอ้งรบัซือ้เครื่องจกัรคืน หรือ
รบัผิดชอบแทนผูเ้ช่าซือ้ ซึง่ช่วยลดความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งของสินคา้ท่ียดึมาได ้ 

 บริษัทไดจ้ดัตัง้หน่วยงานท่ีมีความช านาญเฉพาะทางในการบริหารบญัชีท่ีมีการคา้งช าระ มีหนา้ท่ี
รบัผิดชอบในการด าเนินการบริหารหนีท่ี้มีปัญหา ซึ่งจะพิจารณาเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรบัช าระ
หนี ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปรบัปรุงคณุภาพสินทรพัย ์เพ่ือลดความสญูเสียใหน้อ้ยท่ีสดุ 

 บริษัทมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการด าเนินการขายสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามแนวทางท่ี
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ 

 
 
3. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID 19 

ความไมแ่น่นอนของการแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19  มีความเสี่ยงกบับริษัทในกรณีท่ีลกูคา้อาจผิดนดัช าระ
หนี ้ในขณะท่ีบริษัทยังคงตอ้งแบกรบัภาระตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตามบริษัทไดก้ าชับใหพ้นักงาน
ติดตาม ทวงถามลกูคา้อย่างใกลชิ้ด ใหม้ีการช าระเงินคา่งวดตามก าหนด และผูบ้ริหารไดต้ิดตามสถานการณด์งักล่าว
อย่างใกลชิ้ด เพ่ือควบคมุใหม้ีผลกระทบต่อธุรกิจนอ้ยท่ีสดุ ซึ่งเห็นไดจ้ากการเก็บเงินในช่วงของการแพร่ระบาดจนถึง
สิน้ปี 2563 ยอดการเก็บเงินจากพอรต์ลกูหนีล้ดลงไม่ถึง 20% ต่อเดือน นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีวงเงินระยะสัน้กับ
สถาบนัการเงิน (ตั๋วสญัญาใชเ้งินและวงเงินเบิกเกินบญัชี) จ านวน 466 ลา้นบาท และบริษัทยงัมีเงินรบัจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER W1 ราคาใชส้ิทธิ 7 บาท วนัครบก าหนด 23 เมษายน 2564  และการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER W2 ราคาใชส้ิทธิ 14 บาท  วนัครบก าหนด 23 เมษายน 2566    บริษัทจึงมั่นใจว่า
ไมม่ีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัในช่วงระยะเวลาดงักลา่วและยงัมีสภาพคลอ่งเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ   

ในส่วนของธุรกิจขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า ดว้ยแนวทางการขายของบริษัทท่ีแข็งแกร่งในตลาดต่างจงัหวดั ทัง้การ
ขายสินคา้ผ่านตัวแทนในชุมชน หรือการมีตัวแทนขายตรงถึงบา้นลูกคา้ บริษัทจึงเช่ือว่าจะยังสามารถรับมือใน
สถานการณก์ารแพร่ระบาดได ้อีกทั้งบริษัทใชร้ะบบเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการท างานและอนุมตัิสินเช่ือ จึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการท างาน แต่เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นใหลู้กคา้ บริษัทจึงออกมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยคุมเขม้
พนักงานและตัวแทนขายก่อนไปพบลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่ติดโรคระบาดจากพนัก งานของบริษัท 
นอกจากนีบ้ริษัทเช่ือวา่การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 จะเป็นโอกาสหนึ่งท่ีเพ่ิมปริมาณการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าได้
มากขึน้ จากความตอ้งการท่ีมีแนวโนม้สูงขึน้จากการท่ีลูกคา้ตอ้งกักตัวอยู่บา้น ในภาพรวมบริษัทจึงเช่ือว่าจะยัง
สามารถผ่านพน้วิกฤตการแพรร่ะบาดในครัง้นีไ้ด ้

 

4. ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 
บริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติและมีนโยบายการจดัการความเสี่ยงทางดา้นการเงินดงันี ้

 4.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  
 บริษัทมีนโยบายการกูยื้มจากธนาคาร สถาบนัการเงิน และนกัลงทนุสถาบนั  ซึง่มีความเสี่ยงจากการผนัผวน
ของอตัราดอกเบีย้ตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุน   ดงันัน้ บริษัทจะไม่เจาะจงกูเ้งินจากธนาคารหรือสถาบัน



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

 

 สว่นท่ี 1-หนา้ที่ 32 

การเงินใดสถาบนัหนึ่งเท่านัน้ เพ่ือกระจายความเสี่ยงและตน้ทนุของแหลง่เงินกู ้ทัง้นีเ้งินทนุสว่นใหญ่มาจากการเสนอ
ขายหุน้กูซ้ึง่มีอตัราดอกเบีย้คงท่ี โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไถ่ถอนรวมทัง้สิน้ 5,250 ลา้นบาท (คิดเป็น
รอ้ยละ 81.56 ของหนีส้ินรวม)  นอกจากนี ้บริษัทมีรายไดจ้ากดอกเบีย้รบัของสินเช่ือเช่าซือ้ ซึ่งมีการเติบโตขึน้ทุกปี
ตามยอดการปลอ่ยสินเช่ือ ท าใหม้ีก าไรจากสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ดว้ย  
 
 4.2 ความเสี่ยงด้านการด ารงอัตราส่วนทางการเงนิ 
 การด าเนินงานของบริษัทจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูยื้มทัง้จากธนาคาร สถาบนัการเงิน ตลอดจน
นกัลงทนุ  ซึง่ตอ้งปฎิบตัิตามเง่ือนไขการด ารงอตัราสว่นทางการเงิน กบัสถาบนัการเงิน  และจากภาระหนีท่ี้เพ่ิมขึน้ ท า
ใหบ้ริษัทเกิดความเสี่ยงจากการปฎิบตัิตามการด ารงอตัราส่วนทางการเงิน (Covenant)  ซึ่งไดม้ีการก าหนดเง่ือนไข
ส าคญัท่ีบริษัทตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้ 
 

เงือ่นไขทางการเงนิ 

อัตราส่วนทีต้่อง
ด ารงตาม
เงือ่นไขกับ

สถาบันการเงนิ 

อัตราส่วน  
ณ 31 

ธันวาคม 
2561 

อัตราส่วน 
ณ 31 ธันวาคม 

2562 

อัตราส่วน 
ณ 31 ธันวาคม 

2563 

1.อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 
(D/E Ratio) 

ไมเ่กิน 3:1 เท่า 2.34 1.52 2 29 

2. อตัราสว่นของลกูหนีเ้ช่าซือ้ทัง้หมดท่ี
มียอดคา้งช าระเกินกวา่ 3 เดือนตอ่
ลกูหนีเ้ช่าซือ้ทัง้หมด 

ไมเ่กินรอ้ยละ 10 10.48 9.25 4.4 

3. อตัราสว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิตอ่หนีส้ิน
ท่ีมีดอกเบีย้  

 ไมน่อ้ยกวา่
1.35:1 เท่า 

1.27 
ปรับใหม่เป็น

ข้อ 4 
ปรับใหม่เป็น

ข้อ 4 

4. อตัราสว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้รวมตอ่หนีส้ิน
ท่ีมีดอกเบีย้  (เริ่มไตรมาส 4 ปี 2562) 

 ไมน่อ้ยกวา่
1.30:1 เท่า 

 1.42 1.36 

5. อตัราสว่นทนุหมนุเวียน 
ไมน่อ้ยกวา่1.50:1 

เท่า 
1.25 3.71 2.43 

 
บริษัทไดเ้จรจากบัสถาบนัการเงินเพ่ือขอปรบัอตัราส่วนทางการเงิน (Covenant) ใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน  โดยไดป้รบัอตัราส่วนลูกหนีเ้ช่าซือ้สุทธิต่อหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้เป็นอตัราส่วนลูกหนีเ้ช่าซือ้รวมต่อหนีส้ินท่ีมี
ดอกเบีย้ซึ่งไดด้  าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ในไตรมาส 4 ปี 2562  และบริษัทสามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงิน 
(Covenant) ไดต้ามขอ้ก าหนดของสถาบนัการเงิน  

ทัง้นีห้ลกัเกณฑต์ามท่ีระบใุนขอ้ก าหนดสิทธิฯในการออกหุน้กู ้จะตอ้งด ารงอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio)   ไม่เกิน 3 :1 (สามต่อหนึ่ง  (เท่า   จากงบการเงินปี 
2561 ปี 2562 และปี 2563  อยู่ท่ี1.84 , 1.22 และ 1.94 ตามล าดบัซึ่งปัจจุบนับริษัทยงัคงด ารงอตัราส่วนไดต้าม
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ขอ้ก าหนดสิทธิ   
 

4.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
     ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้มีผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทในดา้นของการน าเขา้

สินคา้จากตา่งประเทศ โดยเฉลี่ยมีมลูคา่ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของยอดขายของบริษัท โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบายในการ
จัดซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศเป็นหลกั ดงันัน้จึงมีผลกระทบเล็กน้อยกับตน้ทุนของสินคา้ท่ีน าเขา้อนัเพียงบาง
รายการ อาทิ อุปกรณ์จักรเย็บผา้ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดผลกระทบดังกล่าวไดจ้ากการปรับราคาขายให้
สอดคลอ้งกับตน้ทุน ประกอบกับการลดอตัราภาษีน าเขา้ของอุปกรณ์จักรเย็บผา้จากประเทศจีนตามนโยบายของ
รฐับาลในการเปิดการคา้เสรี (Free Trade Agreement- FTA) ซึง่โดยสว่นใหญ่มีอตัราภาษีอากรน าเขา้ท่ีรอ้ยละ 0 

 
5. ความเสี่ยงทางด้านสินเชือ่ 
       คือ ความเสี่ยงท่ีลกูคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่บริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้มื่อครบก าหนด  
ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถยนต ์และลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้ม
ระยะสัน้ ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี่ยงนีโ้ดยการก าหนดนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันัน้ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหส้ินเช่ือ นอกจากนี ้การใหส้ินเช่ือของ
บริษัทไมม่ีการกระจกุตวัเน่ืองจากบริษัทมีฐานของลกูคา้จ านวนมากและหลากหลาย ความเสี่ยงสงูสดุทางดา้นสินเช่ือ
แสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ ลูกหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถยนต ์และ
ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

6. ความเสี่ยงในด้านผลิตภัณฑห์รือบริการ 

สินคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า สินคา้สว่นใหญ่ท่ีบริษัทจ าหน่ายมาจากการจา้งผลิตแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) ซึง่ตอ้งอาศยัผูผ้ลิตท่ีมีประสบการณแ์ละความช านาญในการผลิต  และมีการบริหารจดัการเรื่องการ
ขออนญุาตจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตสุาหกรรม (สมอ.) โดยบริษัทไดใ้หม้ีการติดตอ่กบัผูผ้ลิตหลายรายไม่
เจาะจงเฉพาะรายใดรายหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือไม่ใหก้ารผลิตของบริษัทถูกผูกขาดโดยผูผ้ลิตรายใดรายหนึ่ง
เท่านัน้ อีกทัง้ท าใหเ้กิดอ านาจตอ่รองในการสั่งซือ้สินคา้เพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนท่ีเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ   จึงไดก้ าหนด
กระบวนการ และเกณฑใ์นการคดัเลือกผูผ้ลิต  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูผ้ลิตมีคณุภาพและมาตรฐาน  รวมถึงพิจารณาใน
ปัจจยัเรื่องความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีซึง่อาจกระทบในเรื่องความทนัสมยัของผลิตภณัฑด์ว้ย นอกจากนีบ้ริษัทมีการ
บริหารสินคา้คงคลงัอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหม้ั่นใจว่าหากในกรณีท่ีมีการเคลื่อนไหวสินคา้ชา้และสินคา้นัน้อาจไม่เป็นท่ี
นิยมในตลาดแลว้ บริษัทจะจดัใหม้ีการสง่เสริมการขายเพ่ือระบายสินคา้เช่น จดัโปรโมชั่นพิเศษ 

ผลิตภณัฑท์างการเงินอื่นๆ  เช่น สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ “รถท าเงิน”, สินเช่ือเช่าซือ้เครื่องจกัรใหม่ เพ่ือให้
มั่นใจว่าผลิตภณัฑ ์หรือบริการทางการเงินท่ีบริษัทพฒันาขึน้นัน้ไดป้ฎิบตัิตามกฎเกณฑก์การด าเนินการของรฐับาล 
และมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงและแผนการจดัการอย่างเหมาะสม จงึก าหนดใหม้ีขัน้ตอนการขออนมุตัิในเรื่องการออก
ผลิตภณัฑห์รือบริการจากผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการขายหรือใหบ้ริการ มีการขอค าปรกึษาจากท่ี
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ปรกึษากฎหมายภายนอกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารหากมีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องขอ้กฎหมาย 
เช่น การขอใบอนญุาตการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

 

7. ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงนิของกลุ่มบริษัท 

ความเสี่ยงในการจดัหาเงินทุนใหม่มาใหไ้ดเ้พียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งอาจท า
ใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทได ้หรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงก็อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ
เงินทนุ ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งท่ีเกิดจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในขึน้อยู่กบัโครงสรา้งของ
สินทรพัย ์และหนี้ส้ิน และการส ารองสินทรพัยส์ภาพคลอ่งเพ่ือน ามาใชร้องรบัความตอ้งการ สว่นปัจจยัภายนอกขึน้อยู่
กบัภาวะสภาพคล่องของตลาด อตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัตวัขึน้ และความเช่ือมั่นของนักลงทุนเป็นหลกั บริษัทจึงไดเ้พ่ิม
ช่องทางการระดมทนุโดยการออกหุน้กู ้นอกเหนือจากการกูเ้งินกับสถาบนัการเงิน 

          นอกจากนีย้ังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ทั้งในดา้นการกูเ้งินและการปล่อยสินเช่ือ 
เน่ืองจากดอกเบีย้รายรบัก าหนดเป็นอตัราคงท่ี แตด่อกเบีย้จ่ายเงินกูเ้ป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั หากมีการเปลี่ยนแปลง
ของอตัราดอกเบีย้ก็จะสง่ผลกระทบตอ่สว่นตา่งระหวา่งอตัราดอกเบีย้รบัและอตัราดอกเบีย้จ่าย  

ส าหรบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะกระทบการด าเนินงานของบริษัทใน
ดา้นของการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยมีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 3 ของยอดขายของบริษัท  โดยปัจจุบัน
บริษัทมีนโยบายในการจดัซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตในประเทศเป็นหลกั  ดงันัน้ จึงมีผลกระทบเล็กน้อยกบัตน้ทุนของสินคา้
ท่ีน าเขา้เพียงบางรายการ อาทิ อปุกรณจ์กัรเย็บผา้ อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถลดผลกระทบดงักล่าวไดจ้ากการปรบั
ราคาขายใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุน ประกอบกับการลดอตัราภาษีน าเขา้ของอุปกรณ์จักรเย็บผา้จากประเทศจีนตาม
นโยบายของรฐับาลในการเปิดการคา้เสรี (Free Trade Agreement- FTA) ซึง่โดยส่วนใหญ่มีอตัราภาษีอากรน าเขา้ท่ี
รอ้ยละ 0 
            
8. ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฎิบัตติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากับ 

 สืบเน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดอ้อกหลกัเกณฑต์ามประกาศ ธปท. ใหม่ ๆ หลายเรื่อง เช่น 
เรื่องการคิดดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนี ้รวมถงึล าดบัการตดัช าระหนี ้เป็นตน้ เพ่ือก ากบัดแูลสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้าร
ก ากับประเภทท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน   มีผลใหบ้ริษัทและกลุ่มบริษัทตอ้งปรบัปรุงโปรแกรมระบบการท า งานให้
สอดคลอ้งกบัประกาศดงักลา่ว โดยสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาท่ี ธปท.ก าหนด 

 ความเสี่ยงจากการโดนลูกคา้ฟ้องรอ้งด าเนินคดี บริษัทไดป้ฎิบตัิตามหลกัเกณฑข์องประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมทัง้กฎหมายแพ่งและพาณิชยอ์ย่างเหมาะสม เช่น เ รื่องสญัญา การคิด
อตัราดอกเบีย้ การคิดเบีย้ปรบั รวมทัง้การคิดค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี ้การยึดทรพัย ์นอกจากนีย้งัไดว้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเช่ืออย่างเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในด้าน
ความสามารถในการช าระเงิน รวมถงึผูค้  า้ประกนัเพ่ือลดโอกาสการผิดนดัช าระหนี ้รวมถึงขัน้ตอนการติดตามหนี ้การ
ยดึหลกัประกนัท่ีมีความเป็นธรรมสอดคลอ้งตามขอ้กฎหมาย บริษัทจงึเช่ือวา่โอกาสที่จะถกูลกูคา้ฟ้องรอ้งนัน้นอ้ยมาก 
 ส าหรบัธุรกิจตูเ้ติมน า้มนัหยอดเหรียญนัน้ บริษัทก็จะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอนั
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ไดแ้ก่ กฏหมายชั่งตวงวดัท่ีจะตอ้งไดม้ีการตรวจสอบอปุกรณใ์นการจ่ายน า้มนัใหไ้ดต้ามมาตรฐานตามท่ีก าหนดจาก
โรงงานผูผ้ลิตก่อนออกจ าหน่าย และจะตอ้งใหม้ีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกสองปีหลงัจากท่ีไดใ้ชง้านไปแลว้ พรอ้ม
กับจะตอ้งปฏิบัติตามกฏระเบียบของกรมธุรกิจพลังงานท่ีเขา้มาควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของตูเ้ติมน า้มัน
หยอดเหรียญใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด ซึ่งในเรื่องเหล่านีบ้ริษัทไดม้ีการประสานงานกับผูผ้ลิตและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือปฏิบตัิตามกฏระเบียบดงักลา่วใหถ้กูตอ้ง หากมีจดุใดท่ีตอ้งแกไ้ขก็จดัใหม้ีการด าเนินงานแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัการผิดกฏระเบียบดงักลา่ว 
 

9. ความเสี่ยงด้านหลักประกันธุรกจิ 

 ความเสี่ยงจากสญัญาและหลกัประกนัสญูหายหรือไดร้บัความเสียหาย เน่ืองจากหลกัประกนัเป็นหลกัทรพัย์
ส  าหรบัสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั “รถท าเงิน” และสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องจกัรใหม่  หากในกรณีท่ีหลกัประกนัสญู
หาย ไม่สามารถติดตามได ้ หรือไดร้บัความเสียหายจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ  ดงันัน้บริษัทจึงไดม้ีมาตรการการลด
ความเสี่ยงโดยการจดัใหม้ีหอ้งมั่นคงเพ่ือเก็บเอกสารส าคญั มีการควบคมุ และใหม้ีการท าประกนัภยั  
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่ไมส่ามารถติดตามหลกัประกนัได ้บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการปล่อยสินเช่ือ  โดย
ใหม้ีผูค้  า้ประกนั มีการท าความรูจ้กัลกูคา้ Know Your Customer (KYC) รวมถึงนโยบายการติดตามทวงถามหนี้
อย่างใกลชิ้ดและทนัเวลา  
 
10. ความเสี่ยงด้านความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกจิ (Business Continuity Plan) 

 จากเหตกุารณภ์ยัธรรมชาติ รวมถึงภยัจากโรคระบาด ท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสนึามิ  การชุมนุมทางการเมือง 
และท่ีเกิดขึน้ล่าสุดคือโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ หากภัยนั้น
เกิดขึน้ท่ีส  านกังานกลางหรือสาขาจนท าใหเ้กิดการชะงกัของการด าเนินธุรกิจ  นอกจากการ Backup data ทุกวนัแลว้ 
บริษัทมีการก าหนดแผนการเพ่ือบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจไดร้บัผลกระทบนอ้ยท่ีสดุและ
สามารถกลบัเขา้สูส่ภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
11. ความเสี่ยงจากทรัพยากรบุคคล 
 ทรพัยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัท่ีส  าคญัอีกอย่างหนึ่งของความส าเร็จของบริษัทและเป็นสิ่งท่ีท าใหเ้กิดความ
เสี่ยงต่อการด าเนินงานของบริษัทได ้เช่น การเกษียณอายุ  การลาออก เป็นต้น ท่ีอาจจะมีผลท่ีท าให้เกิดการ
หยุดชะงกัของธุรกิจได ้ บริษัทจึงไดใ้หค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคน และดูแลเอาใจใส่ทุกขส์ขุของพนักงานทุกคน
เสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครวัเดียวกนั พรอ้มสนบัสนุนใหท้ างานตามต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับหนา้ท่ีความสามารถ 
และการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทไดม้ีการฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ บริษัทไดม้ีการตัง้ส  ารองกองทุนพนกังาน
เกษียณอาย ุ(Retirement Funds) เพ่ือมิใหม้ีผลกระทบกบังบการเงินเม่ือมีพนกังานเกษียณอายเุกิดขึน้ 
 
12. ความเสี่ยงจากการยดึสินค้าคนื 
 ปกติธุรกิจเช่าซือ้มีความเสี่ยงในดา้นการยึดสินคา้คืน และถือเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได ้ถึงแมก้ารยึดสินคา้คืน
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นัน้เป็นความเสี่ยงตอ่การลดลงของยอดขาย และมีผลท าใหส้ินคา้คงเหลือมีจ านวนมากก็ตาม ในอีกดา้นหนึ่งก็ถือเป็น
การชดเชยต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการหยุดช าระเงินของลูกคา้ได ้เพราะบริษัทยังสามารถน าสินคา้
เหลา่นัน้มาจ าหน่ายในตลาดสินคา้มือสองเพ่ือชดเชยความเสียหายจากการผิดนดัช าระหนีถ้ึงแมอ้าจจะมีผลขาดทุน
จากการยึดคืน (Loss on reprocess) ระหว่างราคาสินคา้ยึดคืนท่ีขายไดก้บัมลูค่าคงเหลือในบญัชีรวมกบัตน้ทุนท่ี
เกิดขึน้จากการปรบัสภาพสินคา้ดงักลา่วใหพ้รอ้มขายในบางกรณี แตก่ารยดึสินคา้คืนนีก้็ถือเป็นกลยทุธท์างการตลาด
อีกรูปแบบหนึ่งของ     การบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 

 

13. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏบิัตกิาร  
ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ หมายถงึ ความเสี่ยงเน่ืองจากความผิดพลาด หรือขัน้ตอนการควบคมุไม่เพียงพอ

ในกระบวนการท างาน พนกังาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตกุารณห์รือปัจจยัภายนอก ซึ่งท า
ใหไ้ดร้บัความเสียหายตอ่รายไดห้รือบญัชีเช่าซือ้ของบริษัททัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏบิัตกิาร 

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากความ
ผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการท างาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก  อนัเป็นผลใหเ้กิด
ความเสียหายทัง้ท่ีวดัมลูค่าเป็นเงินและไม่สามารถวดัมลูค่าเป็นเงินได ้เช่น ช่ือเสียงและการสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  
เน่ืองจากบริษัทไดม้ีการขยายการด าเนินธุรกิจออกไปในหลาย ๆ ดา้น ทัง้ท่ีเป็นการขยายช่องทางการด าเนินธุรกิจท่ี
ด าเนินการอยู่แลว้ รวมไปถึงธุรกิจใหม่ซึ่งส่งผลใหค้วามเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเพ่ิมขึน้ตามการขยายตัวของธุรกิจ 
อย่างไรก็ตามบริษัทไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการใหก้ารออกผลิตภณัฑ ์หรือบริการใหมเ่พ่ือประเมินความเสี่ยงขึน้ใหม้ั่นใจว่า
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดในการปฎิบัติงานในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการกระบวนการการควบคุมและตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการเขียนคู่มือการปฎิบตัิงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ส าหรบั
แตล่ะกระบวนการการปฎิบตัิงาน 

 

14. ความเสี่ยงจากสัญญาค่าธรรมเนียมชือ่การค้าและเคร่ืองหมายการค้า 

 เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษัทไดท้ าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้กับ Singer Company Limited 
S.a.r.1 และสญัญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซึ่งสญัญาใหม่ชุดนีอ้า้งอิงสิทธิจาก
สญัญาใหใ้ชส้ิทธิฉบบัหลกัระหว่าง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดย
แยกเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการใชช่ื้อการคา้เท่ากับ 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีใหก้ับ Singer Company 
Limited S.a.r.1  และการจ่ายคา่ธรรมเนียมเครื่องหมายการคา้ในจ านวนรอ้ยละ 0.5 ของรายไดต้ามท่ีระบใุนสญัญา
ใหก้บั  Singer Asia Limited สญัญานีม้ีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 
2568 เวน้แตฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสญัญาลว่งหนา้ 12 เดือน โดยใหม้ีผลเริ่มนบัการบอกเลิกสญัญาตัง้แต่วนัท่ี  
31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไปส าหรบัสญัญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการคา้ และตัง้แต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 
เป็นตน้ไปส าหรบัสญัญาคา่ธรรมเนียมช่ือการคา้ 
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15. ความเสี่ยงของตราสาร 

 ความเสี่ยงด้านเครดติ (Credit Risk)  

ผูถื้อหุน้กูม้ีความเสี่ยงท่ีอาจจะไมไ่ดร้บัช าระดอกเบีย้หรือเงินตน้ ในกรณีท่ีธุรกิจและผลการด าเนินงานของผู้
ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการช าระหนี ้ดังนั้น ก่อนการ
ตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกหุน้กูจ้ากขอ้มลูท่ีระบุไว้
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละรา่งหนงัสือชีช้วน ในการประเมินความเสี่ยงดา้นเครดิตของผู้
ออกหุน้กู ้ผูล้งทุนสามารถดกูารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูท่ี้จดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้ถา้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูต้  ่า แสดงว่าความเสี่ยงดา้นเครดิต
ของหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูส้งู ผลตอบแทนท่ีผูล้งทนุไดร้บัควรจะสงูดว้ยเพ่ือชดเชยความเสี่ยงท่ีสงูของหุน้กูด้งักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือมิไดเ้ป็นการใหค้  าแนะน าใหซ้ือ้ ขาย หรือถือครองหุน้กู ้ท่ีเสนอขายแต่อย่าง
ใด และการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดอายุของหุน้กู ้ผูล้งทุนควรติดตาม
ขอ้มลูข่าวสารของบริษัทผูอ้อกหุน้กูร้วมถงึการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ไดจ้ากเว็บไซตข์อง
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 

 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)  
ความเสี่ยงท่ีผูถื้อหุน้กูอ้าจขายหุน้กูไ้ดต้  ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไวห้รือราคาท่ีซือ้มา เมื่อผูถื้อหุน้กูต้อ้งการขายหุน้กู ้

ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้กล่าวคือหากอตัราดอกเบีย้ของตลาดสงูขึน้ ราคาหุน้กูจ้ะลดลง ทัง้นีโ้ดยทั่วไปราคา
ของหุน้กูท่ี้มีอายคุงเหลือยาวกวา่จะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดมากกวา่ 
 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้เม่ือผูถื้อหุน้กูอ้าจไมส่ามารถขายหุน้กูใ้นตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดท้นัทีใน

ราคาท่ีตนเองตอ้งการ เน่ืองจากการซือ้ขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทัง้นี ้ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ไดน้  า
หุน้กูไ้ปซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (BEX) ผูถื้อหุน้กูส้ามารถซือ้ขายหุน้กูใ้นตลาดรองไดท่ี้ธนาคาร
พาณิชย ์บริษัทหลกัทรพัย ์หรือนิติบคุคลอื่นใด ท่ีมีใบอนญุาตคา้หลกัทรพัยอ์นัเป็นตราสารแห่งหนี ้นอกจากนี ้ผูล้งทุน
อาจไมส่ามารถขายหุน้กูใ้นตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ด ้เน่ืองจากผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนไวก้บั
ส  านกังาน ก.ล.ต. ใหจ้  ากดัการโอนหุน้กูเ้ฉพาะภายในกลุม่ผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ 
 
16. ความเสี่ยงด้านเครดติ Credit Risk 
 

 นโยบายการใหส้ินเชือ่ 
    กลุม่บริษัทฯ    มีนโยบายท่ีจะเนน้การขยายตวัของสินเช่ืออย่างระมดัระวงั โดยในการอนมุตัิสินเช่ือใหม ่ 
กลุม่บริษัทฯ  จะพิจารณาถงึศกัยภาพของธุรกิจ ความสามารถในการช าระหนี ้และหลกัประกนัของลกูคา้ ตลอดจน
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อตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเสี่ยงของสินเช่ือแตล่ะราย กลุม่บริษัทฯ จะเนน้การขยายตวัของสินเช่ือไปใน
ตลาดท่ีกลุม่บริษัทฯ มีความช านาญ มีความเสี่ยงในระดบัท่ียอมรบัได ้และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม  ในกรณีท่ีกลุม่
บริษัทฯ ตอ้งการเขา้สูต่ลาดสินเช่ือใหม่ กลุม่บริษัทฯ จะท าการวิเคราะหถ์งึโอกาสและปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ อย่าง
รอบดา้น 

นโยบายดา้นหลักประกันแตกต่างกันตามประเภทของสินเช่ือ  โดยกลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหาร
หลกัประกนัท่ีรดักมุ มีกลไกท่ีใชใ้นการรกัษาระดบัมลูค่าของหลกัประกนัใหค้งอยู่ตามเง่ือนไข  เพ่ือควบคมุความเสี่ยง
จากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามในการใหส้ินเช่ือกับลูกคา้แต่ละราย  กลุ่มบริษัทฯ มีขัน้ตอนและ
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคณุสมบตัิของลกูคา้ ท่ีชดัเจนรดักมุเพ่ือใหไ้ดลู้กคา้ท่ีมีคณุภาพ  ในขณะเดียวกนัก็สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการสอบทานและดแูล
กระบวนการใหส้ินเช่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่กลุม่บริษัทฯ ก าหนด 

ส าหรบัสินเช่ือเช่าซือ้ ซึง่เป็นธุรกิจสว่นใหญ่ในกลุ่มสินเช่ือรายย่อย กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะขยายสินเช่ือ
ในเชิงรุก โดยเฉพาะในตลาดท่ีมีการเติบโตและมีอตัราผลตอบแทนเหมาะสมกบัความเสี่ยง กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายใน
การวางมาตรฐานการใหส้ินเช่ือเช่าซือ้และสินเช่ือรายย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ โดยการใหค้ะแนนตามระดบัคะแนนของ 
National Credit Bureau (NCB) 

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทฯ ยงัพฒันากระบวนการอนมุตัิสินเช่ือ เพ่ือใหอ้นมุตัิสินเช่ือไดเ้รว็ขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ในแง่ความเพียงพอของวงเงิน และความสมดุลของความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้
สามารถรถขยายสินเช่ือไดต้ามเป้าหมาย 

 

 การอนุมัตวิงเงนิและอ านาจการอนุมัติ 
คณะกรรมการบริหารมอบอ านาจในการอนุมัติสินเช่ือให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ (Credit 

Committee) เป็นผูด้แูล ภายใตน้โยบายการอนมุตัิสินเช่ือท่ีไดร้บัการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร โดยนโยบายการ
อนมุตัิสินเช่ือ มีการก าหนดวงเงินและมอบอ านาจการอนมุตัิวงเงินไวอ้ย่างชดัเจน โดยสินเช่ือทกุราย ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 
15,000,000 บาท ตอ้งผ่านการอนมุตัิโดยคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ  (Credit Committee) เน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ี
วงเงินกูข้นาดใหญ่ 

ส าหรบัสนิเช่ือรายย่อย ท่ีมีวงเงินขนาดเลก็กวา่ 15,000,000 บาท กลุม่บริษัทฯ ไดก้ าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิ
และมอบอ านาจการอนมุตัิวงเงินใหแ้ก่ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานในแตล่ะระดบั เพ่ือน าไปปฏิบตัิภายใตน้โยบายการ
อนมุตัิสินเช่ือท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการใหส้ินเชือ่ 
ในปีพ.ศ. 2562 กลุม่บริษัทฯ ไดม้ีการพฒันาการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต เพ่ือเสริมสรา้งศกัยภาพในการ

บริหารความเสี่ยงของกลุม่บริษัทฯ ใหด้ีย่ิงขึน้ เชน่  
1. การน าเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต เช่น  

- กลุม่บริษัทฯ ใชข้อ้มลูจาก National Credit Bureau (NCB) เพ่ือน ามาใชป้ระเมินความเสี่ยงดา้นเครดิต
ของลกูคา้กลุม่สินเช่ือรถท าเงิน และสินเช่ือเพ่ือเช่าซือ้เครื่องจกัร (captive finance)   
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- กลุม่บริษัทฯ ทบทวนโครงสรา้งของผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่เดิม และเพ่ิมโครงการพิเศษส าหรบัลกูคา้ปัจจบุนั
ของกลุม่บริษัทฯ ท่ีมีประวตัิการช าระดี  

- กลุม่บริษัทฯ มีการก าหนดสดัสว่นของลกูคา้ความเสี่ยงสงู กลาง ต ่า ในพอรต์โฟลิโอ (portfolio) รวม
ของบริษัท โดยก าหนดใหม้ีการทบทวนสดัสว่นความเสี่ยงเพ่ือความเหมาะสมเป็นระยะ 

- กลุม่บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีวงเงินขัน้สงูสดุส าหรบัลกูคา้แตล่ะกลุม่ โดยก าหนดนิยามอย่างชดัเจนวา่กลุม่
ลกูคา้ท่ีมีความสมัพนัธแ์บบใดบา้งท่ีจะนบัรวมเป็นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั ทัง้นีเ้พ่ือวตัถปุระสงคใ์นการลด
ความเสี่ยงในการกระจกุตวัของสินเช่ือ (concentration risk) 

2. กลุ่มบริษัทฯ มีการเตรียมความพรอ้มเพ่ือรองรับการรายงานตามหลักเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดเน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับท่ีมิใช่
สถาบนัการเงินแลว้ 

3. กลุม่บริษัทฯ ทบทวนนโยบายในการการปลอ่ยสินเช่ือ การก าหนดขัน้ตอนการอนุมตัิส  าหรบัสินเช่ือท่ีมีวงเงิน
ท่ีแตกตา่ง ทัง้นีเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจบุนั 
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4.  ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   

4.1 ทีด่นิ อาคาร และเคร่ืองจักร  

  จ านวนรา้นสาขาทัง้หมด 188 สาขา บริษัทเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  และอาคารรวม 51 แห่ง  ท่ีเหลือเป็น
รา้นสาขาท่ีบริษัทเช่า ซึ่งรวมทัง้อาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ ปัจจุบันส านกังานใหญ่ ตัง้อยู่เลขท่ี 72 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  โดยเช่าจาก บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) (เดิม : บมจ.กสท โทรคมนาคม)  สิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 14  มกราคม  2564 และจัดท า
สญัญาเช่าฉบบัใหมอ่ีก 3 ปี ตัง้แต ่วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ถงึวนัท่ี 14 มกราคม 2567 ขนาดพืน้ท่ี 2,408 ตารางเมตร  
ในอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเดิม เป็นเงิน  602,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการเป็นเงิน 367,950 บาทต่อเดือน  และพืน้ท่ีชัน้ 
20 ขนาดพืน้ท่ีรวม 782 ตารางเมตร ในอตัราคา่เช่า 234,600 บาทตอ่เดือน คา่บริการเป็นเงิน 191,250 บาทตอ่เดือน 

นอกจากนัน้ก็จะมีการเช่าอาคารคลงัสินคา้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีบริษัทท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ เป็นระยะเวลา  
3 ปี จากบริษัท จอลลี่ แลนด ์จ ากดั โดยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 448,000 บาท สิน้สดุในวนัท่ี 10 ธันวาคม 2566 และ
ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารตกึดา้นหนา้ ในมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 70,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี สิน้สดุในสญัญา
วนัท่ี 30 เมษายน 2566 

       มลูคา่ตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สทุธิ ของ บมจ.ซิงเกอร ์ประเทศไทย และบริษัทย่อย ณวนัท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเท่ากับ  425.77 ลา้นบาท และ 433.08 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 ท่ีดิน อาคาร และเครื่องจกัรดงักลา่ว ไมม่ีภาระผกูพนั   

   

4.2 บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
  - 

4.3 สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

 สิทธิบัตร ไม่มี   

 เคร่ืองหมายการค้า 

 สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้าและค่าธรรมเนียมการบริการ 
 บริษัทมีสญัญากับ Singer Asia Limited ในการใชเ้ครื่องหมายการคา้ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
เครื่องหมายการคา้ในจ านวนรอ้ยละ 0.1 ของยอดขายสุทธิ เฉพาะสินคา้ท่ีใชเ้ครื่องหมาย “Singer” เท่านัน้ และ
ค่าธรรมเนียมการบริการเก่ียวกับขอ้มูลทางดา้นการตลาด การวางแผน การออกแบบ วางแผนผลิตภณัฑใ์นจ านวน
รอ้ยละ 1 ของยอดขายสทุธิ เมื่อวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2558 บริษัทและ Singer Asia Limited มีความเห็นร่วมกนัและ
ออกหนงัสือเพ่ือยตุิสญัญาการใชเ้ครื่องหมายการคา้และคา่ธรรมเนียมการบริการ  
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 สัญญาค่าธรรมเนียมชือ่การค้าและเคร่ืองหมายการค้า 
 เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษัทไดท้ าสญัญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้กับ  Singer Company Limited 

S.a.r.1 และสญัญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซึ่งสญัญาใหม่ชุดนีอ้า้งอิงสิทธิจาก
สญัญาใหใ้ชส้ิทธิฉบบัหลกัระหวา่ง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยก
เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการใชช่ื้อการคา้เท่ากับ 0.25 ลา้นเหรียญสหรฐัต่อปีใหก้ับ Singer Company Limited 
S.a.r.1 และการจ่ายค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการคา้ในจ านวนรอ้ยละ  0.5 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสญัญาใหก้ับ 
Singer Asia Limited สญัญานีม้ีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 
เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 12 เดือน โดยใหม้ีผลเริ่มนับการบอกเลิกสญัญาตัง้แต่วนัท่ี  31 
กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไปส าหรบัสญัญาค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการคา้ และตัง้แต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เป็น
ตน้ไปส าหรบัสญัญาคา่ธรรมเนียมช่ือการคา้ 

 

 บัตรส่งเสริมการลงทุน       ไม่มี   

4.4   เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
          รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บรษัิทรว่ม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงันี ้ 
 

ชือ่บริษัท ประเภทกิจการ 
และลักษณะธุรกิจ 

ทุนทีเ่รียกช าระ
แล้ว 

(บาท) 

% การถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน
(ตามราคาทุน) 

(บาท) 
บริษัทย่อย     

บริษัท เอสจี โบรค
เกอร ์จ ากดั 

ประกอบธุรกิจนายหนา้คา้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตและ
ประกนัวินาศภยั 

4,000,000 99.99 3,999,400 

บริษัท เอสจี
เซอรวิ์สพลสั จ ากดั 

บริการ 5,000,000 99.96 4,998,000 

บริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จ ากดั 

- ธุรกิจเช่าซือ้ครื่องใช้
ไฟฟ้าในบา้น จกัรเย็บ
ผา้ สินคา้เชิงพาณิชย ์
และสินคา้อื่นๆ 

- ธุรกิจสินเช่ือจ าน า
ทะเบียนรถ “รถท า
เงิน” 

- ธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้
เครื่องจกัร 

1,450,000,000 99.99 1,449,998,000 

 
บริษัทร่วม                      ไมม่ี  
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ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย เหล่านีจ้ะยังคงการถือหุน้ในสดัส่วนท่ีเท่าเดิม  ทัง้นี ้
คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทย่อย เป็นผูบ้ริหารที่คณะฝ่ายจัดการคดัเลือกจากผูบ้ริหารภายในบริษัท ใหท้ า
หนา้ท่ีควบคมุดแูลในการด าเนินงานของบริษัทย่อย   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกัในการประกอบกิจการของบริษัท  
บริษัท มีเงินลงทุนรวมในบริษัทย่อยเท่ากับ 1,458.99 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 22.33 ของสินทรัพยร์วม
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีคดีความท่ีถกูย่ืนฟ้องดงัตอ่ไปนี ้

 

คดีฟ้องรอ้งละเมิดสิทธิบตัร 

 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษัทแห่งหนึ่ง (โจทก)์ ไดย่ื้นฟ้องบริษัทเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ้ื่นอีก 3 ราย ในคดีร่วมกนั
ละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ของผูอ้ื่น ซึง่ตามค าฟ้องอา้งตนวา่เป็นเจา้ของสิทธิบตัรการประดิษฐ์  เก่ียวกบัอปุกรณชิ์น้
หนึ่งท่ีอยู่ในผลิตภณัฑท่ี์บริษัทจา้งจ าเลยท่ี 1 ท าการผลิต ภายใตส้ญัญาซือ้ขายตูจ้  าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงอตัโนมตัิ
และเรียกเงินคา่เสียหายเป็นเงินจ านวน 100 ลา้นบาท  

 

ตามสญัญาซือ้ขายตูจ้  าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงอตัโนมตัิ บริษัทเป็นเพียงผูซ้ือ้จากจ าเลยท่ี 1 และตามขอ้สญัญาจ าเลยท่ี 
1 ไดยื้นยันว่าเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ไดร้ับอนุญาตหรือเป็นตัวแทนถูกตอ้งตามกฎหมายจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัรท่ีแทจ้ริงในสินคา้และอุปกรณส์่วนประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจ าเลยท่ี 1 จะ
เป็นผูร้บัผิดชอบแต่ผูเ้ดียวในความเสียหายใดๆ ต่อบริษัทหรือลูกคา้ของบริษัท หรือบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีการ
กลา่วอา้งวา่สินคา้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนสุิทธิบตัร 

 

บริษัทไดม้อบหมายใหท้นายความด าเนินการย่ืนค าใหก้ารเพ่ือต่อสูค้ดีดงักล่าวแลว้ เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และ
เมื่อวนัท่ี 3 กันยายน 2561 ศาลนัดชีส้องสถานเพ่ือก าหนดประเด็นขอ้พิพาทแลว้ และศาลไดก้ าหนดนัดสืบพยาน
โจทกแ์ละจ าเลย 

 

เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ไดม้ีค  าพิพากษาคดีอาญา 
ระหวา่งพนกังานอยัการโจทกก์บับริษัทซึง่เป็นจ าเลยรว่มกบัผูอ้ื่นอีก 3 ราย โดยศาลมีค  าพิพากษายกฟ้อง  

 

อย่างไรก็ตามในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 ศาลอทุธรณค์ดีช านญัพิเศษ มีค  าพิพากษาแกเ้ป็นจ าเลยท่ี 1 (บริษัท เอสเซ
พออยส ์จ ากัด) มีความผิดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 85 ประกอบมาตรา 36 วรรค(1) ปรบั 
2,000 บาท ใหร้ิบของกลาง นอกจากท่ีแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง 

   

ปัจจุบันคดีแพ่งยังอยู่ระหว่างจ าหน่ายคดีชั่วคราวเพ่ือรอผลอันถึงท่ีสุดในคดีอาญา หากมีค าตัดสินใหย้กฟ้องใน
คดีอาญาจะมีผลใหย้กฟ้องในคดีแพ่งดว้ย ดงันัน้บริษัทจงึยงัไมส่ามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะนี ้บริษัทจึงไม่ได้
บนัทกึประมาณการผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากเรื่องดงักลา่วไวใ้นงบการเงิน 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
 

บริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
ทะเบยีนเลขที ่  0107537000050    

ทีต่ ัง้ส  านกังานใหญ ่
เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 17  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรกั  เขตบางรกั  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์: 0-2352-4777 โทรสาร  : 0-2352-4799    
ศนูยบ์ริการลกูคา้ (Call Center) : 0-2234-7171      ศนูยบ์ริการ Hot Line: 08-1840-4555 
Home page  : www.singerthai.co.th 

ประกอบธรุกจิ :  
 จ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า, จกัรเย็บผา้, สินคา้เชิงพาณิชย ์ โทรศพัทม์ือถือ และอื่นๆ  

ภายใตก้ารขายเงินสด  
 บริการผ่อนช าระ – ใหบ้ริการผา่นทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
 บริการสินเช่ือท่ีมทีะเบียนรถเป็นประกนั “รถท าเงิน” ใหบ้ริการผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
 บริการสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องจกัร – ใหบ้ริการผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
 บริการหลงัการขาย, บ ารุงรกัษา และซอ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า-ใหบ้ริการผ่านทาง บริษัท เอสจี เซอรวิ์สพลสั 

จ ากดั 

 

     รอบระยะเวลาบญัช ี
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

บริษัท ทีป่รึกษากฎหมาย ซเีอม็ท ีจ ากัด 
75 ซอยพึ่งมี 11 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 

ผูต้รวจสอบบญัช ี

บริษัท เคพเีอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญช ีจ ากัด 
1 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 

 
นายทะเบยีนหลักทรัพย ์

บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 02-009-9999 
โทรสาร   02-009-9991 

 
 

http://www.singerthai.co.th/
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นายทะเบยีนหุน้กู้ 
ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อประจ า 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ 10 อาคารกรุงไทย สขุมุวิท ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ 9 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

ทนุจดทะเบยีน  
702,000,000 บาท (หุน้สามญั 702,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
ทนุช าระแลว้ : 412,525,208 บาท 

 

วนัทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
28 มิถนุายน 2527 

 
ข้อมูลส าคัญอืน่ 

- ไมม่ี – 
 

 

 

 

 

 

 

 



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

 

 สว่นท่ี 2-หนา้ที่ 46 

ส่วนที ่2: การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้   

7.1 จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 

 (1) ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ทุนจดทะเบียน : 702,000,000 บาท (เจ็ดรอ้ยสองลา้นบาท) ประกอบดว้ยหุน้สามัญจ านวน 

702,000,000หุน้   (เจ็ดรอ้ยสองลา้นหุน้)  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  บาท 
  ทุนท่ีออกและช าระแลว้: 412,525,208 บาท (สี่รอ้ยสิบสองลา้นหา้แสนสองหมื่นหา้พนัสองรอ้ยแปด

บาทถว้น) ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน  412,525,208 หุน้   (สี่รอ้ยสิบสองลา้นหา้แสนสองหมื่นหา้
พนัสองรอ้ยแปดหุน้) มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  บาท  

(2) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง (NVDR)  
ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั มีหุน้สามญัของบริษัทเป็นหลกัทรพัยอ์า้งอิง 
จ านวน 9,249,923 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.304 ของทุนท่ีเรียกช าระแลว้ ซึ่งไม่มีสิทธิในการออก
เสียงของผูถื้อหุน้  อันเน่ืองมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด ไม่ใชส้ิทธิในการออกเสียงในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
 ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุน้บุริมสิทธิ  

 พันธะผูกพันของบริษัทเกีย่วกับการออกหุ้นในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 226 เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ท่ี 
1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพันธ ์2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 228 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพันธ ์2562  
ไดพิ้จารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และ
พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัท จ านวน 2 ชดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  หุน้สามัญทีอ่อกใหม่ 

บริษัทออกหุน้สามญัใหมไ่ม่เกิน 432,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 432,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวนไม่เกิน 216,000,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.89  
บาท ในอตัราส่วนการจองซือ้เท่ากบั 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 4 หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม ่(หรือ 1.25 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้
สามญัใหม่) โดยผูถื้อหุน้เดิมอาจแสดงความจ านงจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ท่ีไดร้บัจดัสรร
ตามสดัสว่นไดใ้นราคาเสนอขายเดียวกนัและจะไดร้บัจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิต่อเมื่อมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือ
จากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้ 

นอกจากนี ้ บริษัทจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ านวนไม่เกิน 216,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ
รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทครัง้ท่ี 1 (“SINGER-W1”)  จ านวนไมเ่กิน 108,000,000 หุน้ และ
เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทครัง้ท่ี 2 (“SINGER-W2”) จ านวนไม่เกิน 108,000,000 หุน้ 
ซึง่ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้ 2 ครัง้ดงักลา่ว จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรร
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หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Issue) และจองเกินจากสิทธิ  

(Excess Rights)  

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่1 (SINGER-W1) 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
1 (“SINGER-W1”)  ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้ไม่เกิน  108,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0 
บาท (ศูนยบ์าท) (ไม่คิดมลูค่า) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่และไดร้บัจัดสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Issue) และจองเกินจาก
สิทธิ (Excess Rights) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ มีราคาการใช้
สิทธิ 7.00 บาท เวน้แตก่รณีมีการปรบัสิทธิ โดยจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษัทมีมติใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 
นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ  านวนไดทุ้กวนัท า
การสดุทา้ยของเดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน หรือเดือนธันวาคม (แลว้แต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน 
ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิ) โดยวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกนัยายน หรือเดือน
ธนัวาคม ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิครัง้แรก) และวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะ
ตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย) 

 

     3. ใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่2 (SINGER-W2) 

บริษัทจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
2 (“SINGER-W2”)  ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้ไม่เกิน  108,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0 
บาท (ศูนยบ์าท) (ไม่คิดมลูค่า) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่และไดร้บัจัดสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Issue) และจองเกินจาก
สิทธิ (Excess Rights) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ มีราคาการใช้
สิทธิ 14.00 บาท เวน้แต่กรณีมีการปรบัสิทธิ โดยจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ของบริษัทมีมติใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 4 
ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ  านวนไดทุ้กวนัท า
การสดุทา้ยของเดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน หรือเดือนธันวาคม (แลว้แต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน 
ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิ) โดยวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม หรือของเดือนมิถุนายน หรือเดือนกนัยายน หรือเดือน
ธนัวาคม ภายหลงัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิครัง้แรก) และวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยจะ
ตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย) 
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ทัง้นี ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุและไดร้บั
สิทธิจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 และก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้
สามญัเพ่ิมทนุ ในระหวา่งวนัท่ี 4-11 เมษายน 2562 (รวม 5 วนัท าการ) 
โดยในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 บริษัทไดร้บัช าระเงินจ านวน 643 ลา้นบาท จากการออกหุน้สามญัและจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทนุ 131,505,235 หุน้ ในมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษัทไดท้ าการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
270,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 702,000,000 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เป็นเงิน  412,525,208 
บาท 
 

 ตลาดรองของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน  
หุน้สามญัของบริษัท ปัจจบุนัซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 
7.2   ผู้ถอืหุน้   
 

รายชือ่ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ  วันที ่9 มีนาคม 2564  มีดังนี ้-   

ล าดับที ่ ชือ่ - นามสกุล จ านวนหุน้ 
%ของจ านวน
หุน้ทัง้หมด 

1 บริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) 148,499,780 32.625 
2 น.ส.กลุิสรา การะ 21,436,300 4.710 
3 นายเชาว ์การะ 18,810,800 4.133 
4 นายสถาพร งามเรืองพงศ ์ 17,838,400 3.919 
5 นางมณีรตัน ์งามเรืองพงศ ์ 14,854,500 3.264 
6 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร ์จ ากดั 13,714,724 3.013 
7 นายสนัติ โกวิทจินดาชยั 10,000,000 2.197 
8 น.ส.รวิสรา งามรุง่ศิร ิ 8,672,100 1.905 
9 นายดิเรก ตาครุ 5,837,940 1.283 

10 น.ส.จนัทรจิ์รา นาคลดา 5,809,000 1.276 
11 นายกิตติ งามมหรตัน ์ 5,270,900 1.158 
12 กองทนุเปิด เค Mid Small Cap หุน้ทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 4,759,700 1.046 
13 นายพีรนาถ โชควฒันา 4,325,500 0.950 
14 นายอนชุา อาวีลาสกลุ 4,018,500 0.883 
15 นายชยัรตัน ์โกวิทจินดาชยั 4,000,000 0.879 
16 นางอ านวยพร เหรียญทองเลิศ 3,823,400 0.840 

17 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร ์พลู ฟันด ์ซึง่จดทะเบียน
แลว้ 

3,552,100 0.780 

18 นายจิตติพร จนัทรชั 3,544,900 0.779 
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ล าดับที ่ ชือ่ - นามสกุล จ านวนหุน้ 
%ของจ านวน
หุน้ทัง้หมด 

19 นายศิริศกัดิ ์สนโสภณ 3,350,000 0.736 
20 น.ส.ศิริวรรณ ตัง้เจริญชยัชนะ 3,000,000 0.659 
21 BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 2,871,600 0.631 
22 น.ส.ชลวนา พาราพส ุ 2,800,000 0.615 
23 นายธนรตัน ์รกัอริยะพงศ ์ 2,800,000 0.615 
24 บริษัท หลานปู่  จ  ากดั 2,360,500 0.519 

หมายเหตุ  ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.singerthai.co.th  ก่อนการ      
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 

ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

บริษัท เจมารท์ จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

7.3 ต๋ัวเงนิและหุน้กู้ 
  
 7.3.1 ต๋ัวแลกเงนิ (bill of exchange) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทไมม่ียอดคงคา้ง 
 
7.3.2 หุน้กู้ (Debenture) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมียอดคงคา้งหุน้กูท่ี้ยงัไมค่รบก าหนดไถ่ถอนรวมมลูคา่ทัง้หมด 5,250 

ลา้นบาท เป็นหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธิ ไมม่ีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดของหุน้กูค้งคา้งดงันี ้ 
 

 อายตุราสาร วนัท่ีออกตราสาร วนัท่ีครบก าหนด
อายุ 

มลูคา่หุน้กู ้(ลา้น
บาท) 

SINGER213A 3 ปี 30  มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2564 950 

SINGER227A 3 ปี 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2565 1,500 

SINGER235A 3 ปี 28 พฤษภาคม 
2563 

28 พฤษภาคม 
2566 

800 

SINGER239A 3 ปี 11 กนัยายน 2563 11 กนัยายน 2566 1,000 

SINGER243A 3 ปี 3 เดือน 17 ธนัวาคม 2563 17 มีนาคม  2567 1,000 
 
 

http://www.singerthai.co.th/
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=e10cf37d-4ca8-e911-a2ed-8f4741d67deb
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=e10cf37d-4ca8-e911-a2ed-8f4741d67deb
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=e10cf37d-4ca8-e911-a2ed-8f4741d67deb
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=e10cf37d-4ca8-e911-a2ed-8f4741d67deb


  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

 

 สว่นท่ี 2-หนา้ที่ 50 

7.4 ประวัตกิารผิดนัดช าระหนี ้
            บริษัทไม่มีประวตัิ การผิดนดัช าระหนีด้อกเบีย้หรือเงินตน้ของตราสารหนี ้หรือผิดนดัช าระหนีเ้งินกูยื้มจาก
ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้โดยดปูระวตัิ
ยอ้นหลงั 3 ปีจากบริษัทขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ และงบการเงิน ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 
7.5 ประวัตกิารผิดเงือ่นไขในการปฏบิัตติามข้อก าหนดสิทธิ 
             บริษัทไมม่ีประวตัิการผิดเง่ือนไขในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

7.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล    
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไมเ่กินรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิ

ของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ ส  ารองตามกฏหมายและส ารองอื่นๆ ในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลจะ
ขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจ ก าไรจากการด าเนินงาน แผนการลงทนุตา่งๆ ในอนาคต 

ตารางการจ่ายเงนิผล 3 ปีย้อนหลัง  มีดังนี:้-  

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาล*                                              0.10 - - 

เงินปันผลงวดสดุทา้ย**     0.15 0.10 - 

รวมเงินปันผลจ่าย                 0.25 0.10 - 

มูลคา่หุน้ละ                                                           1 1 1 

* ตามมติของคณะกรรมการครัง้ท่ี 237 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

**ตามมติของคณะกรรมการครัง้ท่ี 240 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 

เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 54 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

หมายเหตุ     1. บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ จากเดิมมลูคา่หุน้ละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 1 บาท             
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2547  

 2.  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  จ่ายเงินปันผลตัง้แตปี่  2527  เป็นตน้มา 

บริษัท เอสจ ีแคปปิตอล จ ากัด 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาล                                     - - - 

เงินปันผลงวดสดุทา้ย*    - - - 

รวมเงินปันผลจ่าย                 - - - 

มูลคา่หุน้ละ                                                           1,000 1,000 1,000 
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* ตามมติของคณะกรรมการครัง้ท่ี 38 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์ 2564 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ ในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 10 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
เน่ืองจากบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 99 ในบริษัทย่อย ดงันัน้การ

จ่ายเงินปันผลจงึขึน้อยู่กบัความตอ้งการของผูถื้อหุน้ใหญ่ตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมายท่ีก าหนด 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1   คณะกรรมการบริษัท 

การจัดการ: โครงสรา้งกรรมการบริษัทประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 
นายอดิศกัดิ ์ สขุมุวิทยา   ประธานกรรมการ 
นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นายลกัษณะนอ้ย  พึ่งรศัม*ี   กรรมการอิสระ 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการอิสระ 
นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการอิสระ 
นายพีรนาถ โชควฒันา*   กรรมการ 
นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา   กรรมการ 
ดร. นงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน  กรรมการ 
นายชาญ อิทธิถาวร**   กรรมการอิสระ 
นายวรยศ ทองตนั**   กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ  * กรรมการลาออก มีผลตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2563 
   ** กรรมการเขา้ใหม่ มีผลตัง้แตว่นัที ่15 พฤษภาคม 2563 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายลกัษณะนอ้ย  พึ่งรศัม*ี   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นายพิพิธ พิชยัศรทตั    กรรมการตรวจสอบ 
  นายปรีชา  ประกอบกิจ     กรรมการตรวจสอบ 
  นายชาญ อิทธิถาวร**   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
หมายเหต ุ  * กรรมการลาออก มีผลตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2563 

   ** กรรมการเขา้ใหม่ มีผลตัง้แตว่นัที ่15 พฤษภาคม 2563 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
นายพิพิธ พิชยัศรทตั    ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายลกัษณะนอ้ย  พึ่งรศัม*ี   กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

  นายอดิศกัดิ์   สขุมุวิทยา   กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
  นายชาญ อิทธิถาวร**   กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
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หมายเหต ุ  * กรรมการลาออก มีผลตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2563 
   ** กรรมการเขา้ใหม่ มีผลตัง้แตว่นัที ่15 พฤษภาคม 2563 

คณะกรรมการบริหาร  
นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา   ประธานกรรมการบริหาร 
ดร. นงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน  รองประธานกรรมการบริหาร  
นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ ์  กรรมการบริหาร 
นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร   กรรมการบริหาร 
นางสาวบษุบา กลุศิริธรรม   กรรมการบริหาร 
นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมทุร ์  เลขานกุาร 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ดร. นงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
  นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมทุร ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
(โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้และเง่ือนไขใดๆ) 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชมุโดยปกติเป็นประจ าทกุไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม
ความจ าเป็น  บริษัทมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษัทท่ีดแูลรบัผิดชอบจะจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและไม่ขึน้กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2563 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการ
ประชุมทัง้สิน้จ านวน 7 ครัง้ โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ทัง้ปี  7  ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ไดม้ีการ
จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระใหก้ับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการ
บริษัทมีเวลาศกึษาขอ้มลูในเรื่องตา่งๆ อย่างเพียงพอ บริษัทมีการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ จ  านวน 1 ครัง้ และ 
การประชมุวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษัทอีก 1 ครัง้ โดยการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563  
ของกรรมการแตล่ะท่านสรุปได ้ ดงันี ้
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 

 

รายชือ่กรรมการ 

 

วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

การประชุม (คร้ัง) / ปี 

สามัญ
ประจ าปี 
ผู้ถอืหุน้
คร้ังที ่

53 

วิสามัญ
ผู้ถอืหุน้
คร้ังที ่
1/2020 

คณะ 
กรรมกา
รบริษัท 

(7) 

คณะ 
กรรมกา

ร
ตรวจสอ

บ 
(4) 

คณะกรรมก
ารสรรหา
และ

พจิารณา
ค่าตอบแท

น 
(3) 

1. นายอดิศกัดิ ์ สขุมุวิทยา * เม.ย. 63 – เม.ย. 66 1/1 1/1 7/7 - 3/3 

2. นายลกัษณะนอ้ย  พึ่งรศัมี ** 
(ข) 

เม.ย. 62 – เม.ย. 65 - - 3/3 2/4 2/3 

3. นายพิพิธ  พิชยัศรทตั เม.ย. 63 – เม.ย. 66 1/1 1/1 7/7 4/4 3/3 

4. นายปรีชา  ประกอบกิจ เม.ย. 62 – เม.ย. 65 1/1 1/1 7/7 4/4 - 

5. นายพีรนาถ โชควฒันา (ข) เม.ย. 62 – เม.ย. 65 - - 3/3 - - 

6. ดร. นงลกัษณ ์ ลกัษณะโภคิน  เม.ย. 61 – เม.ย. 64(
ก) 

1/1 1/1 7/7 - - 

7. นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา * เม.ย. 61 – เม.ย. 64(
ก) 

1/1 1/1 7/7 - - 

8. นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์ เม.ย. 63 – เม.ย. 66 1/1 1/1 7/7 - - 

9. นายชาญ อิทธิถาวร** (ค) เม.ย. 62 – เม.ย. 65 1/1 1/1 4/4 2/4 1/3 

10. นายวรยศ ทองตนั (ค) เม.ย. 62 – เม.ย. 65  1/1 1/1 3/4 - - 

หมายเหตุ       *    กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
      **   กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิ 

(ก) กรรมการผูท้ีจ่ะพน้จากต าแหนง่ตามวาระในเดอืน เม.ย 64  จะมกีารเสนอชือ่เพือ่ถูกเลอืกใหก้ลบัเขา้มา 
ด ารงต าแหนง่กรรมการตามวาระใหม่อกีครัง้หนึ่ง  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ณ วนัที ่23 เม.ย 
2564 นี ้ 

(ข) กรรมการลาออก มีผล 15 พฤษภาคม 2563 
(ค) กรรมการเขา้ใหม่ มีผล 15 พฤษภาคม 2563 
  

8.2 ผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

  นายกิตติพงศ ์  กนกวิไลรตัน ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
       รกัษาการผูอ้  านวยการสายงานการขายและการตลาด 
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 สว่นท่ี 2-หนา้ที่ 55 

นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ ์  ผูอ้  านวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมทุร ์  ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบตัิการ 
 

 ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสจ ีแคปปิตอล จ ากัด 
นางสาวบษุบา  กลุศิริธรรม  กรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวอญัฑิกร  พิเชฐกร   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 *รายช่ือผูบ้รหิารขา้งตน้ เป็นไปตามนิยามผูบ้รหิารของประกาศคณะกรรมการ กลต. 
*ต าแหนง่ผูอ้  านวยการสายงานการขายและการตลาดยงัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการสรรหา 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการแตง่ตัง้ นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมทุร ์เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผูท่ี้มี
คุณวุฒิ และประสบการณท่ี์เหมาะสม เป็นผูร้บัผิดชอบและท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษัทโดยมีหนา้ท่ีในการดูแลให้
บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท และใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีของบริษัท  เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลย่ิงขึน้  บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี เลขานกุารบริษัทไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 2, 
หลกัสูตรพืน้ฐานส าหรับผูป้ฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นท่ี 22 และหลักสูตรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบับริษัทจดทะเบียน จดัโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดย
การสนบัสนนุของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ส าหรบัคุณสมบัติขอ้มูลและประวตัิของเลขานุการบริษัท น าเสนออยู่ในเอกสารแนบ 1 ส่วนเลขานุการ
บริษัท 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ส าหรับปี 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้พิจารณาความเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตบทบาทและความ
รบัผิดชอบท่ีเพ่ิม การพิจารณาไดเ้ปรียบเทียบจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลประกอบจาก “ รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562” ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้   

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

ผูบ้ริหาร โดย จะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล  และเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท  ประกอบกบั
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวล้่วงหนา้ของแต่ละฝ่ายงาน นอกจากนีย้ังมีการส ารวจ  เปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนของบริษัทชัน้น าซึง่อยู่ในธุรกิจเดียวกบับริษัท  เพ่ือใหม้ีขอ้มลูท่ีเพียงพอกบัการก าหนดค่าตอบแทน   
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จ านวนค่าตอบแทนในปี 2563 : บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร มรีายละเอยีดดงันี ้

 

1.   ค่าตอบแทนกรรมการ :  ทีเ่ป็นตัวเงนิ  

 
ชือ่ – สกุล 

 

บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย บ. เอสจ ีแคปปิตอล จ ากัด  
รวม 

 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแท
น (บาท) 

นายอดิศกัดิ ์ สขุมุวิทยา - ประธานกรรมการ
บริษัท 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

513,700 
 

33,000 

ประธาน
กรรมการบริษัท 

90,750 637,450 

นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรศัมี - ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ 
พิจารณา
คา่ตอบแทน 

88,000 
 
 

146,000 
15,000 

กรรมการบริษัท 25,750 274,750 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั - ประธาน
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

55,000 
 
 
 

155,100 
 

321,200 

กรรมการบริษัท 56,650 587,950 

นายปรีชา ประกอบกิจ - กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

155,100 
 

321,200 

กรรมการบริษัท 56,650 532,950 

นายพีรนาถ โชควฒันา - กรรมการบริษัท 146,000 กรรมการบริษัท 25,750 171,750 
นายปิยะ พงษอ์ชัฌา - กรรมการบริษัท 321,200 กรรมการบริษัท 56,650 377,850 
ดร. นงลกัษณ ์ลกัษณะ
โภคิน 

- กรรมการบริษัท 321,200 กรรมการบริษัท 56,650 377,850 

นายชาญ อิทธิถาวร - ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการอิสร 
- กรรมการสรรหาและ 
พิจารณา
คา่ตอบแทน 

96,800 
 
 

160,600 
16,500 

กรรมการบริษัท 28,325 302,225 
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นายวรยศ ทองตนั - กรรมการอิสระ 160,600 กรรมการบริษัท 28,325 188,925 
 รวมทัง้หมด 3,026,200 รวมทัง้หมด 425,500 3,451,700 
 
หมายเหตุ             -       ผูบ้รหิารท่ีเป็นกรรมการบรษัิท ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนการเป็นกรรมการ และการเป็นกรรมการบรหิาร 

 

2.     ค่าตอบแทนกรรมการ:  ในรูปแบบอืน่ ๆ 

ไมม่ ี  
 

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ทีเ่ป็นตัวเงนิ  

 
รายการ 

พ.ศ. 2563 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั และเงินรางวลั 5 23,863,990 

 

4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ในรูปแบบอืน่ ๆ 

 
รายการ 

พ.ศ. 2563 
จ านวนราย บาท 

โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปของเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 5 1,122,491 
 
หมายเหตุ   การเปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารเป็นค่าตอบแทนรวม และจ านวนผูบ้ริหารที่เปิดเผยค่าตอบแทน เป็นไป
ตามนิยามที่ประกาศก าหนด และมีความสอดคลอ้งกบัจ านวนผูบ้รหิารที่เปิดเผยตาม Organization Chart ของบรษัิท 
 
5.      การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 

 
ชือ่-สกุล 

 จ านวนหุน้ 

1 มกราคม 2563 
การซือ้ขายระหว่างปี 31 ธันวาคม 

2563 ซือ้เพิม่ จ าหน่าย 
1. นายอดิศกัดิ ์สขุมุวิทยา - 1,383,770 - 1,383,770 
2. นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรศัมี - - - - 
3. นายปรีชา  ประกอบกิจ - - - - 
4. นายพิพิธ พิชยัศรทตั - - - - 
5. ดร. นงลกัษณ ์ลกัษณะโภคิน - - - - 
6. นายพีรนาถ โชควฒันา* 657,000 398,100 - 1,055,100 
7. นายปิยะ  พงษอ์ชัฌา - 40,000 40,000 - 
8. นายชาญ อิทธิถาวร - 80,000 80,000 - 
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9. นายวรยศ ทองตนั - - - - 
10. นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์ - - - - 
11. นางสาวรพีพรรณ  ขนัตยาภรณ ์ - - - - 
12 นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมทุร ์ 3,500 - - 3,500 
13 นางสาวบษุบา กลุศิริธรรม - 33,500 23,500 10,000 
14 นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร - - - - 

 

*ขอ้มูลการถอืครองหุน้ของกรรมการตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 เนือ่งจากกรรมการลาออก 

โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวกรรมการ และผู้บริหารจะตอ้งแจ้งให้หน่วยงาน
เลขานุการบริษัททราบ เพ่ืออ านวยความสะดวกและประสานงาน ในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพยต์่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  นอกจากนัน้ บริษัทยังก าหนดใหม้ีรายงาน
ขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

บุคลากร 
1. บริษัทมีพนกังานทัง้หมด  9,466 คน  โดยเป็นพนกังานของบริษัทย่อย 747 คน  ในปี 2563  บริษัทได้

จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้  1,051.18  ลา้นบาท โดยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน
ในบริษัทย่อยจ านวน 320.83  ลา้นบาท   ซึง่ผลตอบแทน ไดแ้ก่  เงินเดือน  คา่ลว่งเวลา  เงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพ  เงินโบนัส  เงินส่งเสริมการขายและเก็บเงิน  เงินรางวลั  เงินสมทบประกันสงัคม  เงิน
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  เงินสมทบกองทนุเงินสะสม   

 
จ านวนพนักงานและผลตอบแทน ปี 2563 

ประจ าปี  2563 

บริษัท  
ซิงเกอรป์ระเทศ
ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัทย่อย  
บริษัท เอสจี 

แคปปิตอล จ ากดั 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอสจี 

เซอรวิ์สพลสั จ ากดั 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอสจี โบรค

เกอร ์จ ากดั 

พนกังานปฏิบตัิการภาคสนาม/
บริการภาคสนาม (คน) 

8,411 392 99 4 

พนกังานในส านกังานกลาง (คน) 282 201 44  - 
ผูบ้ริหาร (คน) 26 7 -  - 
จ านวนพนกังานรวม (คน) 8,719 600 143 4 

คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 730.35 274.62 27.38 18.83 
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การบริหารจัดการด้านบุคลากรแบ่งได้เป็น  2 ด้าน หลัก ๆ ดังต่อไปนี ้

1.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource Management: HRM) 
1 การออกแบบและก าหนดหนา้ท่ีการท างาน ( Job Designing & Job Description ) จดัท าโครงการ

ทบทวนและออกแบบใบก าหนดหนา้ท่ีการท างานทกุฝ่ายงาน 
2. การวางแผนอตัราก าลงัพนักงาน ( Personnel Planning ) จัดใหม้ีการทบทวนและส ารวจจ านวน

พนกังานเพ่ือใหถ้กูตอ้งกบัระบบขอ้มลูพนกังานในฐานทะเบียนประวตัิ ระบบ HRMS เพ่ือน าขอ้มลูมา
ใชใ้นการบริหารจดัการในการวางแผนจดัท าอตัราก าลงัพนกังาน 

3. การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน ( Recruiting & Selecting ) ใชช้่องทางผ่านการหาพนกังานขายโดย
ตัวแทนขาย ผู้จัดการหน่วย หรือผู้จัดการสาขา โดยบริษัทไดเ้พ่ิมช่องทางในการสรรหาโดยสื่อ
ประชาสมัพนัธท์างอินเตอรเ์นต หนงัสือสมคัรงานสว่นกลางและทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมกบักรมจดัหางานเพ่ือ
คดัรายช่ือกลุ่มเป้าหมาย ออกบูธงานตลาดนัดแรงงาน การจา้งงาน การบรรจุพนักงาน และระบบ
ขอ้มลูทะเบียนประวตัิพนกังาน (Hiring & Employee  History ) บริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
พิจารณาบคุคลท่ีเขา้มาสมคัรงานในต าแหน่งตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ก  าหนดแตล่ะต าแหน่งงาน  
รวมถึงการตรวจสอบประวตัิทางการเงินก่อนเขา้งาน และด าเนินการจา้งงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
บริษัทโดยใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัการท างานและพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานไทย 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  บริษัทไดจ้ัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลกัการประเมินแบบ Performance Management : PM 
เพ่ือใหพ้นักงานและหัวหนา้งานมีส่วนร่วมในการประเมิน มีการติดตามใหค้  าแนะน าระหว่างการ
ท างาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของแต่ะคนท่ีตัง้ไว ้

5. ระบบบริหารค่าตอบแทน ( Compensation Management )  บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนหลาย
รูปแบบเช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประจ าต าแหน่ง ค่าคอมมิสชั่น เงินส่งเสริมการขาย 
ตลอดจนสวสัดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  ซึ่งพนักงานแต่ละต าแหน่งจะไดร้บัแตกต่างกนัขึน้อยู่กับ
บทบาทภาระหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีการทบทวนเรื่องการจ่ายสวสัดิการกลุ่มพนกังาน
ขาย โดยน าผลงานการขาย การเก็บเงิน เขา้มาเป็นขอ้มูลในการจดักลุ่มพนักงาน เพ่ือจัดสวสัดิการให้
เหมาะสมแตล่ะกลุม่ 

6. การลาออก และการเลิกจา้ง บริษัทไดป้ฏิบัติตามข้อบังคบัการท างานซึ่งสอดคลอ้งตามท่ีกฏหมาย
แรงงานก าหนดไว ้ และมีแนวทางในการบริหารจดัการโดยยดึหลกัยตุิธรรม คณุธรรม และจริยธรรม 

7. สวสัดิการและผลตอบแทนอื่นๆ (Welfare & Other Benefits) บริษัทมีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานโดยจัดท าและมอบของท่ีระลึกกรณีท างานกับบริษัทมาเป็นเวลานานตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป เพ่ือ
เป็นขวญัและก าลงัใจในการท างานและแสดงการขอบคุณจากบริษัทท่ีไดอุ้ทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเท
ความรูค้วามสามารถ ในการปฏิบัติงานกับบริษัทดว้ยดีตลอดมา บริษัทไดจ้ัดเงินช่วยเหลือดา้นค่า
รกัษาพยาบาลครอบครวัใหก้ับพนักงาน เงินช่วยเหลือกุศลสงเคราะหก์รณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิต 
อีกทั้งยังคงจัดสวัสดิการพืน้ฐานต่างๆ เช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต ประกัน
อบุตัิเหต ุเครื่องแบบพนกังาน จดัใหม้ีสินคา้ราคาพิเศษส าหรบัพนกังาน โครงการผ่อนช าระสินคา้ราคา
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พิเศษส าหรบัพนกังาน มีการจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนกังานซิงเกอร ์ มีการจดัตัง้สหกรณอ์อม
ทรพัยพ์นักงานเพ่ือเป็นช่องทางในการออมเงิน และเป็นแหล่งกูยื้มอัตราดอกเบีย้ต ่าส  าหรบัสมาชิก 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้น และความจ าเป็นเรง่ดว่นแก่พนกังาน  

 

2.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource Development:  HRD) 
        สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 สว่น คือ 

1. ดา้นการฝึกอบรม ( Training )  
2. ดา้นการสง่เสริมการศกึษา  ( Education ) 
3. ดา้นการพฒันา  ( Development )  

 
•  การฝึกอบรม ( Training )  มีการก าหนดไวเ้ป็น  2 แนวทาง คือ การฝึกอบรมภายในองคก์ร ( Internal 
Training) และ การฝึกอบรมภายนอกองคก์ร ( Public Training )  โดยบริษัทไดมุ้่งเนน้ไปท่ีการฝึกอบรม
พนักงานในส่วนของภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากพนักงานภาคสนามทุกระดบัโดยเฉพาะพนักงาน
ขาย ซึ่งมีส่วนส าคญัมากในการสรา้งยอดขายสรา้งรายไดใ้หก้ับบริษัท จึงมีการจัดอบรมภายในทุกระดับ
อย่างตอ่เน่ือง มีการจดัท าโครงการมุง่เนน้การตอ่ตา้นการทจุริต โดยชีแ้จงใหพ้นกังานทราบอย่างทั่วถึงและ
ใหต้ระหนกัถึงโทษของการทุจริตในหนา้ท่ีดว้ย อีกทัง้ยังเพ่ิมเติมหลกัสูตรท่ีเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรม 
ใหก้บัพนกังานทุกระดบั ส่วนพนกังานในฝ่ายงานสนบัสนุนต่างๆ ก็จดัใหม้ีการอบรมกับสถาบนัภายนอก 
โดยมุง่เนน้การสรา้งทกัษะ ความรู ้ความสามารถใหก้บัพนกังานเพ่ือน าความรูม้าปรบัใชใ้นการท างาน เพ่ือ
สรา้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานใหเ้พ่ิมขึน้  

 

•  การส่งเสริมการศึกษา ( Education) บริษัทไดส้่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเองดว้ยการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบตัิงานในต าแหน่งงานตา่งๆ เช่น ผูจ้ดัการภาค ผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการหน่วย พนกังานตรวจสอบบญัชี  
การสรา้งบญัชีรายรบั-รายจ่ายอย่างง่าย เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัรกัการออมทรพัย ์เป็นตน้ อีกทัง้
ยงัสรา้งเครื่องมือในการศึกษาเพ่ืมเติม เช่น VCD ความรูเ้ก่ียวกับทักษะการขาย VCD แนวทางในการ
บริหารจดัการและดแูลรา้นสาขาใหเ้ป็นมาตรฐาน สื่อการเรียนรูอ้ื่นๆ เช่น คูม่ือประกอบการบรรยาย ความรู ้
เรื่องตวัสินคา้และผลิตภณัฑต์า่งๆ ท่ีบริษัทจ าหน่าย    
 
•  การพัฒนา ( Development )  จดัท า Mini Training Center  เพ่ือใชส้อนหลกัสตูรการบริหารงานรา้น
สาขา และ โครงการปรบัปรุงกระบวนการท างานทางดา้น IT ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูจ้ดัการสาขา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษางานใหค้รอบคลุมทุกดา้น มีโครงการเตรียมความพรอ้มก่อนเป็นผูจ้ัดการ
สาขา โดยการคดัเลือกพนกังานท่ีผลงานดี ประพฤติดี คณุวฒิุเหมาะสม เพ่ือเตรียมตวัเขา้รบัการเรียนรูเ้พ่ือ
เป็นผูจ้ดัการสาขาท่ีดีในอนาคต  มีการจัดเตรียมบุคลากรทางดา้นงานฝึกอบรมใหเ้พียงพอ จัดเครื่องมือ
เครื่องใชใ้หส้ะดวกและทนัสมยั มีโครงการ Train the trainer เพ่ือสรา้งวิทยากรภายในไวร้องรบักบัการ
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ขยายตวัและการเพ่ิมขึน้ของจ านวนพนักงานขายตามเป้าหมายท่ีบริษัทวางไว ้ มีการปรบัโครงสรา้งการ
ท างานภายในฝ่ายงานฝึกอบรมใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบตัิจริง รวมถึงการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไป
ตาม พระราชบญัญตัิพฒันาฝีมือแรงงานของกรมแรงงานดว้ย อีกทัง้ไดต้ิดต่อกบัสถาบนัหรือท่ีปรกึษาจาก
ภายนอกองคก์ร เพ่ือช่วยพฒันาระบบการฝึกอบรมและพฒันาใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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9.   การก ากับดูแลกิจการ  
 9.1 นโยบายการก ากับกิจการ 
  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความส าคญัและปฏิบัติตามหลกัของการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการเช่ือมโยงความสมัพันธแ์ละผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพ เติบโตอย่างยั่งยืนและน าไปสู่ประโยชนส์ูงสุดต่อ 
พนักงาน ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
ดแูลป้องกนัและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มุง่เนน้ใหธุ้รกิจสามารถปรบัตวัได้ภายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง 
ซึง่เป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมี
การเผยแพร่และสื่อสารใหทุ้กคนภายในองคก์รรบัทราบ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การประชุมผูบ้ริหาร
พบพนักงานประจ าเดือน แผ่นป้ายประชาสมัพันธ ์ระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) ตลอดจนเว็บไซต ์และ
การจัดกิจกรรมของบริษัทฯ  
 
การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี(Code of Best Practices – SET) 
 คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีครอบคลุมหลัก
ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 ประการดงันี ้
 
หลกัปฏิบตัิ 1 : ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูน้  าองคก์ร 

ท่ีสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน  
     (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลกัปฏิบตัิ 2 : ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  

(Define the Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลกัปฏิบตัิ 3 :  เสริมสรา้งคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness)   
หลกัปฏิบตัิ 4 :  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร  

(Ensure Effective CEO and People Management) 
หลกัปฏิบตัิ 5 : สง่เสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

(Nurture Innovation and Responsible Business) 
หลกัปฏิบตัิ 6 : ดแูลใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)  
หลกัปฏิบตัิ 7 :  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  

(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลกัปฏิบตัิ 8 : สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้  

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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หลักปฏบิัต ิ1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น า องคก์รที่สร้าง
คุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of 
the Board) 

 
   บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวอ้ย่างชัดเจน 
นอกเหนือจากหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามกฎหมายซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ  านาจและหนา้ท่ี  ใน
การบริหารจดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ย
ความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริตแลว้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ  านาจ
หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ ์
แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานดงักล่าว ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีการสื่อสารใหค้ณะกรรมการและทกุฝ่ายไดร้บัทราบเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบท่ีก าหนด 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการเขา้ใจและตระหนกัถงึขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์รและทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจ
ในบทบาทหนา้ท่ีของตน  
   บริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ตรวจสอบและก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ า ปีท่ีก าหนด และ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวอ้ย่าง
ชดัเจน  
   นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบดว้ย อนกุรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 5 ท่าน เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเสี่ยง
ท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงใหต้  ่าท่ีสดุ โดยจะ
รายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ 
   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติก าหนดกฎบัตรส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย และด าเนินการใหค้ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไดร้บัทราบเก่ียวกับกฎ
บตัรดงักลา่ว รวมถงึติดตามดแูลใหม้ีและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย และไดก้ าหนดใหม้ีการ
ทบทวนกฎบตัรดงักลา่วทกุปีอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบริษัทฯ  
   คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่างๆ เก่ียวกบั
การก ากับดแูลกิจการเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการก ากบัดูแลกิจการ ใหม้ีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพ
สิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุกส่วนงาน ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรา้งผลประกอบการท่ีมั่นคงในระยะยาว
และความสามารถในการแข่งขนัและมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว พรอ้มทัง้บริษัทไดม้ี
การเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซดข์องบริษัท  
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หลักปฏบิัต ิ2   ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยั่งยนื   
     (Define the Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
 
   คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมกับองคก์ร เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจใหส้ามารถเติบโตคู่กับสงัคมดว้ยความยั่งยืน 
และเพ่ือใหส้ามารถขับเคลื่อนองคก์รไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
บริษัทฯ มีนโยบายสื่อสารวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจใหก้บับุคลากรในทุกระดบัขององคก์ร
ยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมถงึสื่อสารใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไดเ้ขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัขององคก์ร  
   บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธ ์และงบประมาณทุกปีเพ่ือใหม้ั่นใจว่า
แผนกลยทุธแ์ละงบประมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององคก์ร รวมถึงมีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งบนพืน้ฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงส่งเสริมให้มีการสรา้งนวัตกรรม พรอ้มทั้งมีการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใชใ้นกิจการ พฒันาระบบงานขายเพ่ือลดการทุจริตในกระบวนการขายและการเก็บ
เงินของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก ากับดูแลใหม้ีการจัดสรรทรัพยากรส าคัญและการควบคุมการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีก าหนด 
   นอกจากนี ้คณะกรรมการไดม้ีการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารท าหนา้ท่ีในการก ากับดูแลและ
ติดตามการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกลยทุธแ์ละงบประมาณท่ีก าหนด 

 
หลักปฏบิัต ิ3     เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล   
     (Strengthen Board Effectiveness)   
 
   บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจและขนาดของ
บริษัท และเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการท่ี
เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารที่สะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดลุอย่างเหมาะสม โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการ
ทัง้สิน้จ านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ เพ่ือช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะ
เป็นผู้ก  าหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างคลอ่งตวั  

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทัง้สิน้ 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่าง
นอ้ย 1 ท่าน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีซึง่สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
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น่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได ้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการ
ตรวจสอบคือ สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
และมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการใหค้วามเห็นอย่างอิสระต่อการเขา้ท ารายการท่ี
อาจมีผลประโยชนช์ดัแยง้ 

   นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบดว้ย อนกุรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 5 ท่าน เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเสี่ยง
ท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงใหต้  ่าท่ีสดุ โดยจะ
รายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ 
    คณะกรรมการบริษัท  มีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ใหเ้ป็นคนละบุคคลกนั เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล 
และการบริหารงานประจ าวนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  
กบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหาร   ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด  และ
เพ่ือเป็นการป้องกันการมีอ  านาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีไวอ้ย่างชัดเจนใน อ านาจ
อนมุตัิและอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  
   ทั้งนี ้ เพ่ือให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ 
ก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดร้วมแลว้ไม่เกิน 5 บริษัท และ
จะตอ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดท่ีจดัขึน้ใน
ปีนัน้ๆ โดยบริษัทฯ ก าหนดจะจดัใหม้ีประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยการประชุมแต่ละครัง้ไดม้ี
การก าหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจนและมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพรอ้มรายละเอียดล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 
วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม รวมทัง้ไดม้ีการจดบนัทึก
รายงานการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
พรอ้มใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
   ส าหรบัเรื่องการก าหนดระยะเวลาด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯเป็น
ธุรกิจท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  ซึ่งการสรรหากรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ  จึงตอ้งใชเ้วลาใน
การศกึษา และท าความเขา้ใจในธุรกิจดว้ย ปัจจบุันกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทัง้ 4 ท่าน ไมม่ีคณุสมบตัิหรือเง่ือนไข
ใดๆ ท่ีขดัตอ่ขอ้ก าหนดของทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่
อย่างใด และในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทาง
วิชาชีพใดๆ โดยกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี นับจาก
วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก 
  ในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลเพ่ือแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีการก าหนด
กระบวนการที่ชดัเจนและโปรง่ใส  บริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพ่ือท าหนา้ท่ีสรรหา
คดัเลือกและเสนอบุคคลใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธาน
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กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท พรอ้มทัง้พิจารณาผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบและค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ  เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
   บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับ
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้บัมอบหมาย  รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษา
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทฯ ตอ้งการได ้ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่าน
การอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  
   บริษัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มลูของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ ์สดัสว่น
การถือหุน้ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครัง้ท่ีเขา้ร่วมประชุม การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี 
(แบบ 56-1)  
  คณะกรรมการดูแลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม  และรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นกรรมการอิสระเพ่ือความ
โปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์
ตอ่หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
     (1) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี  เพ่ือพิจารณาหารือและด าเนินการใดๆ 
ใหส้  าเรจ็ลลุว่งตามความรบัผิดชอบ 
    (2) ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีมีความเป็นอิสระ ซึ่งคิดเป็นกรรมการ
ท่ีเป็นอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหาร 1 ท่าน ในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิน้ 3 ครัง้ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
   (3) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ 
นายชาญ อิทธิถาวร เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นผูท่ี้มีความรูท้างดา้นบญัชีและการเงินและประสบการณเ์พียงพอ 
ท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ไดต้ามคณุสมบตัิของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานก ากับดูแลกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม ่าเสมอในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิน้ 4 ครัง้ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประชุมระหว่างกนั โดยท่ีไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารเขา้รว่มการประชมุ ทัง้นีเ้พ่ือใหก้รรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็น
ตา่งๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ และเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ ซึ่งในปีนีไ้ดม้ีการเชิญกรรมการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือพิจารณา
เรื่องงบประมาณ เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ  บา้นเลขท่ี 79/125 ถ.ปัญญา-อินทรา แขวงบางชนั 
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  
  บริษัทฯ มีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพ่ือดแูลและใหค้  าแนะน าแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างถูกตอ้ง
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และสม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแล
ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของท่ีประชมุดงักลา่ว รวมถงึหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม และสนับสนุน ใหก้รรมการบริษัท เขา้รบัการอบรมสมัมนาหลกัสตูรต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง ทัง้ท่ีจัดขึน้โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรือองคก์รอิสระต่างๆ รายละเอียดขอ้มูลการฝึกอบรมและ
การพฒันาความรูอ้ย่างตอ่เน่ืองของกรรมการบริษัทในปี 2563 มีกรรมการที่เขา้รบัการอบรมดงันี ้

กรรมการทีอ่บรม หลักสูตร สถาบัน 
1.  นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน ์
    กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

หลกัสตูรวิทยาการการจดัการ
ส าหรบันกับริหารระดบัสงู รุน่ท่ี 5 

คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร ์(NIDA 

2.  นายชาญ อิทธิถาวร 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ   
    กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ    
    พิจารณาคา่ตอบแทน 

Advanced Audit Committee 
Program (AACP) 38/2020 
 

สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 
ตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ (Skills Matrix) 

 
 
 
 
 

ตารางความรูค้วามช านาญ ( Board Skill Matrix) 
บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)
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1.  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร

ประธำนกรรมกำรบรษัิท P P P P P

กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ P P P P P P P

กรรมกำร P P P P P P P

2.  กรรมการอสิระ

กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ P P P P P

กรรมกำรอสิระ P P P P

3.  กรรมการบรหิาร

กรรมกำร และกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ P P P P P

กรรมกำร P P P P P P P P P

รวม 5 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4
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หลักปฏบิัต ิ4     สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
     (Ensure Effective CEO and People Management) 
 

บริษัทฯ มีการก าหนดแผนการสรรหา และแผนผูส้ืบทอดต าแหน่งส  าหรบัต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีส  าคญัรวมถึง
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีจะจ่าย
ค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมเพ่ือเป็นแรงจูงใจใหก้ับกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และผูบ้ริหารท่ีมีความส าคญักับองคก์รมี
ความตัง้ใจในการท างานเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษัท และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติ
หนา้ท่ีทุกปี เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน   

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองเป็นแบบการประเมินรายคณะ และแบบการประเมินรายบุคคล 
พรอ้มทัง้น าผลการประเมินท่ีได ้สรุปเขา้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรบัทราบและด าเนินการตอ่ไปดว้ย 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรม และใหค้วามรูแ้ก่ผูท่ี้ เก่ียวขอ้งใน
ระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 
เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจดัใหม้ีโครงการส าหรบัพฒันาผูบ้ริหารเพ่ือประโยชนใ์น
การพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน 
  บริษัทใหค้วามส าคญัในการพฒันาพนกังานของบริษัทฯ ใหม้ีความรู ้ทกัษะ และมีศกัยภาพในการท างาน
เพ่ิมมากขึน้ ซึ่งเป็นการสรา้งองคค์วามรู  ้ใหพ้นกังานของบริษัทฯ มีความพรอ้มต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการ
วางแผนการอบรมพฒันาล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างานและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
มุ่งเนน้การสรา้งจิตส านึกความปลอดภยัในการท างาน การวางแผนเชิงกลยุทธใ์หก้บัผูบ้ริหาร การพฒันาคณุภาพ
งานบริการ การพฒันาความรูด้า้นการขาย  ทบทวนความรูด้า้นผลิตภณัฑใ์หก้บัผูแ้ทนขาย  รวมทัง้การใหค้วามรู ้
เรื่องมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นและสรา้งจิตส านึกดา้นสิ่งแวดลอ้มควบคู่กนัไป ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทฯ 
ไดจ้ดัการอบรมพนกังาน ตามรายละเอียดดงันี ้
การพฒันาบุคลากรในปี 2563 

 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีอาจส่งผลกระทบ 
และเป็นอปุสรรคใ์นการด าเนินกิจการ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อ
หุน้ ซึ่งมีผลต่ออ านาจในการควบคมุการบริหารจดัการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดแูลไม่ใหข้อ้ตกลงเป็น
อปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ พรอ้มทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีผลกระทบต่อการควบคมุกิจการให้
ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียไดท้ราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ ท่ีก าหนด  ตามหลกัการอนมุตัิรายการระหวา่งกนั  สรา้ง

ต าแหนง่ ฝ่ายงาน สงักดั ชือ่หลกัสตูร เดอืนทอีบรม จ านวนวนั ชม.ทีอ่บรม จ านวนคน

หัวหนา้ศนูย์ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาธรุะกจิ STL เพิม่ประสทิธภิาพการปฎบิตังิานหัวหนา้ศนูย์ฝึกอบรม ธ.ค.-63 2 11 12

1 Inhouse พนักงานฝ่ายธรุกจิสนิเชือ่รายย่อย  สนิเชือ่รายย่อย SGC ผลติภัณฑป์ระกันอุบตัเิหต ุคณุเจ็บเราจา่ย ฯ ม.ค.-63 1 6.5 70

2 Inhouse พนักงานฝ่ายธรุกจิสนิเชือ่รายย่อย  สนิเชือ่รายย่อย SGC ผลติภัณฑป์ระกันอุบตัเิหต ุคณุเจ็บเราจา่ย ฯ ม.ค.-63 1 6.5 62

3 Inhouse พนักงานฝ่ายธรุกจิสนิเชือ่รายย่อย  สนิเชือ่รายย่อย SGC ผลติภัณฑส์นิเชือ่ เจมันนี่ ก.พ.-63 1 8 72

4 Inhouse พนักงานฝ่ายธรุกจิสนิเชือ่รายย่อย  สนิเชือ่รายย่อย SGC ผลติภัณฑส์นิเชือ่ เจมันนี่ ม.ีค.-63 1 8 36

5 Inhouse พนักงานฝ่ายธรุกจิสนิเชือ่รายย่อย  สนิเชือ่รายย่อย SGC ผลติภัณฑส์นิเชือ่ เจมันนี่ ม.ิย.-63 1 8 4

6 Inhouse พนักงานทกุต าแหน่ง เจา้หนา้ทีพ่จิารณาสนิเชือ่ SGC การบรหิารพอร์ตลกูหนีแ้ละขอ้กฎหมายในการตดิตามหนี้ ก.ค.-63 1 5 50

7 Inhouse พนักงานทกุต าแหน่ง เจา้หนา้ทีต่ดิตามหนีภ้าคสนาม (FC) SGC เพิม่ทักษะและประสทิธภิาพการท างานเจา้หนา้ทีต่ดิตามหนีภ้าคสนาม ต.ค.-63 1 6 195

8 Inhouse เจา้หนา้ที,่ผูจั้ดการศนูย์ C4C SGC เพิม่ประสทิธภิาพการท างานส าหรับเจา้หนา้ทีส่นิเชือ่ ต.ค.-63 2 13.5 13

9 Inhouse เจา้หนา้ที,่ผูจั้ดการศนูย์ C4C SGC เพิม่ประสทิธภิาพการท างานส าหรับเจา้หนา้ทีส่นิเชือ่ พ.ย.-63 2 13.5 15

10 Inhouse ผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไป SGC Risk Management ต.ค.-63 1 6.5 10

11 Inhouse เจา้หนา้ที,่ผูจั้ดการศนูย์ C4C SGC เพิม่ประสทิธภิาพการท างานส าหรับเจา้หนา้ทีส่นิเชือ่ ธ.ค.-63 2 13.5 11

550

ล าดบั
Public/Inhouse/

 ภาคสนาม
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ความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอ านาจใน
การควบคมุการบริหารจดัการกิจการ เพ่ือมิใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทและดแูลให้
มีการเปิดเผยขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบตอ่การควบคมุกิจการอย่างเหมาะสม  
 
หลักปฏบิัต ิ5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ  
     (Nurture  Innovation and Responsible Business) 
 
   ดว้ยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กับความสนใจของลกูคา้เป็นส าคญั บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญั
กบัการพัฒนา และมีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใชใ้นกระบวนการ
ท างานเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของลกูคา้ 
   คณะกรรมการบริษัทดูแลใหม้ีการประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม โดย
ตระหนกัถงึสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ทัง้นี ้เพ่ือ
สรา้งความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหว่างบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สีย อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
และสรา้งความเช่ือมั่น รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงไดม้ีการ
ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ดงันี ้
   1)   ผูถื้อหุน้ นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฏหมายและขอ้บงัคบับริษัท เช่น สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจ านวนหุน้ สิทธิในการไดร้บัใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ และออกเสียงลงคะแนน  สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแลว้ ยงัไดใ้ห้
สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจา้ของบริษัทผ่าน
กรรมการอิสระโดยทกุๆ ขอ้คิดเห็นจะไดร้บัการรวบรวมเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
   2)   พนักงาน  บริษัทใหค้วามส าคญักับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรพัยากรท่ีมีค่า  และมุ่งมั่นท่ีจะให้
พนกังานทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเช่ือมั่นในองคก์ร ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไดจ้ดัท าโครงการต่างๆ เพ่ือสนบัสนุน 
และเสริมสรา้งบรรยากาศการท างานรว่มกนัเพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  เสริมศกัยภาพของพนกังานใหพ้รอ้มส าหรบัการ
ปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้ ยงัใหค้วามส าคญักับการรกัษาสุขภาพ โดยบริษัทจดัใหพ้นกังานทุกระดบัใหม้ีการตรวจ
สขุภาพเป็นประจ าทุกปี มาโดยตลอด   ส่วนในดา้นความปลอดภัย ไดม้ีการป้องกัน และระงบัอคัคีภัย ในสถาน
ประกอบการ เพ่ือความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน  โดยจัดใหม้ีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มหนีไฟ
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  ทัง้ท่ีอาคารส านักงานใหญ่และคลงัสินคา้เป็นประจ าทุกปี  นอกจากนีท้างบริษัท ไดจ้ัดท า
ป้ายรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ ์เรื่องอุบตัิเหตุเป็นศูนย ์ เพ่ือมุ่งเนน้ลดการเกิดอบุัติเหตจุากการท างานใหเ้ป็นศนูย ์
และในปีท่ีผ่านมาไม่มีการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน  รวมถึงไดม้ีการปรบัปรุงภูมิทศันแ์ละสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหเ้หมาะสมกบัการท างาน อีกทัง้ไดม้ีการส่งเสริมใหพ้นกังาน ไดร้บัความรูท้างดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยจดัใหม้ี
การอบรมพนกังาน  เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัและน าความรูท่ี้ไดร้บัไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั   และการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง  ในการอนุรักษ์แหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
    3)   ลกูคา้ บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะใหผู้ใ้ชส้ินคา้ และบริการไดร้บัประโยชนส์งูสดุทัง้ดา้นคณุภาพ และ
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ราคาตลอดจนมุง่พฒันา และรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน โดยบริษัทเลือกจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดร้บัใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรือ มอก. รวมทัง้ บริษัทจดัใหม้ีศนูยใ์หบ้ริการขอ้มลูกลางทางโทรศพัท ์โดยเรียกว่า Call 
Center หมายเลขติดตอ่ 0-2234-7171 ซึง่เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา และรบัขอ้รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพึงพอใจมากท่ีสดุในสินคา้ และ
บริการ รวมทัง้ไดม้ีการจัดตัง้ ศูนยบ์ริการซิงเกอรเ์ซอรวิ์ส สายด่วน หมายเลขโทรศพัท ์   0-818-404-555 เพ่ือ
ใหบ้ริการโดยตรงในการแจง้ซอ่มสินคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้าใหแ้ก่ลกูคา้อีกดว้ย 

4)   คู่คา้ บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 
จรรยาบรรณและค ามั่นท่ีใหไ้วก้ับคู่คา้อย่างเคร่งครัด ซึ่งไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ใน
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5)  คูธุ่รกิจ บริษัทมีนโยบายในการดแูลคูธุ่รกิจทัง้ในเรื่องสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการท างาน และ
ผลตอบแทนท่ีจะไดร้บันอกจากนี ้ยงัสง่เสริมการพฒันาขีดความสามารถ และพฒันาความรูท้ัง้ในงาน และนอกงาน
ของคูธุ่รกิจใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

6)   ผูร้ว่มลงทนุ บริษัทเคารพซึง่สิทธิของผูร้ว่มทนุ และปฏิบตัิต่อผูร้่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ให้
ความร่วมมืออย่างดีกบัผูร้่วมทุน ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารด าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของกิจการรว่มทนุ 

7)   เจา้หนี ้บริษัทไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขการกูยื้มเงินตามขอ้ตกลง และหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หนี  ้เช่น เจา้หนี ้
ทางธุรกิจ และเจา้หนีท้างการเงิน ซึ่งไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ในนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ณ ปัจจบุนั บริษัทไดป้ฏิบตัิต่อเจา้หนา้ท่ีทุกรายอย่างเสมอภาค ไม่มีการค า้ประกนัใดๆ ใหก้บัเจา้หนีร้าย
ใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากมีการค า้ประกนัในหุน้กูข้อง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อ โดย 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 

8)  ดา้นสงัคมและชุมชน   บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และถือมั่นใน
อดุมการณก์ารด าเนินธุรกิจท่ีรบัผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรม
เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต และเสริมสรา้งประโยชนส์ขุของชุมชนและสงัคมดว้ยการ สรา้งสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสงัคมใน
ดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพฒันาและสง่เสริมศกัยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บา้น  ทางดา้นการสรา้งงาน  
สรา้งอาชีพ รวมทัง้ทางดา้นการศึกษา  อีกทัง้ยังส่งเสริมใหพ้นักงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีท่ีท าประโยชนใ์หก้บัชมุชนและสงัคม โดยผ่าน CSR Club by Singer 

9)  หน่วยงานราชการ บริษัทใหค้วามส าคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผูม้ีสว่นไดเ้สียโดยไดก้ าหนดแนว
ปฏิบตัิ  เพ่ือใหพ้นกังานด าเนินการอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม  รวมถึงการใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
และการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ 

10)  สื่อมวลชน บริษัทใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแก่สื่อมวลชน  เพ่ือใหส้ามารถสื่อสาร
ตอ่ไปยงัสาธารณชนไดอ้ย่างถกูตอ้ง และรวดเรว็ทนัตอ่เหตกุารณ ์ 

11)   คูแ่ข่ง บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสจุริต โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความ
เป็นธรรมภายใตก้รอบของกฏหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีขอ้
พิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัคูแ่ข่งทางการคา้ 
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12)   ดา้นสิ่งแวดลอ้ม  บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน  การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม และไดม้ีการรณรงคใ์หม้ีการใชอ้ปุกรณ์
ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ  บริษัทไดพ้ฒันาอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้สินคา้ท่ีบริษัทจ าหน่ายจึง
เป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร ์5  ย่ิงไปกว่านัน้   ตูเ้ย็นของซิงเกอรไ์ดพ้ฒันาอีกขัน้โดยใชน้ า้ยาท าความเย็นท่ี
ไมท่  าลายสิ่งแวดลอ้มและไม่ท าลายชัน้บรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซึ่งมีค่าในการท าลาย
โอโซนเป็นศนูย ์ 
   ทัง้นี ้บริษัทไดป้ลกูจิตส านกึ และสง่เสริมใหพ้นกังานมีความรู ้และมีสว่นรว่มในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถงึการฟ้ืนฟ ูและปรบัปรุงทรพัยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมตา่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ ซึง่สามารถดรูายละเอียดใน
หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม”  
 นโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นทรพัยส์ินทางปัญญา 
   บริษัท ด าเนินธุรกิจและสง่เสริมใหบ้คุลากรปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตก้ฏหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน
ทรพัยส์ินทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการคา้  สิทธิบัตร  ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และทรพัยส์ินทาง
ปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฏหมายก าหนด เช่น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทุกชนิดจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ เท่านั้น  ซึ่ง
นโยบายอนัเก่ียวกบั พรบ.วา่ดว้ยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550  ไดม้ีการประกาศเป็นค าเตือน และขอ้
หา้มไวบ้นหนา้ Desktop คอมพิวเตอรข์องพนกังานบริษัททุกคน   นอกจากนีบ้ริษัทฯไดก้ าหนดใหพ้นกังานทุกคน
รับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการ ไม่เปิดเผยข้อมูล ท่ีเป็นความลับ การไม่กระท าผิดเ ก่ียวกับ
พระราชบญัญตัิคอมพิวเตอร ์ และการไมล่ะเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา โดยพนกังานใหม่จะลงนามพรอ้มการลงนาม
ในสญัญาวา่จา้ง 
 
นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุยชน 
   บริษัท สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิใหธุ้รกิจของบริษัทเขา้ไปมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง
กบัการลว่งละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน  ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก ใหค้วามเคารพ
นบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์โดยไม่เลือก
ปฏิบตัิ  ไมแ่บ่งแยกถ่ินฐานก าเนิด  เชือ้ชาติ  เพศ อาย ุ สีผิว ศาสนา  สภาพรา่งกาย  ฐานะ  ชาติตระกลู 
 
การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอรรั์บช่ัน 
   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 224 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตัิทบทวน
นโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชั่น  พรอ้มทั้งบริษัทยังไดม้ีการก าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษัท  ประมวล
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนงัสือนโยบายไมย่อมใหม้ีการทุจริต (Zero Tolerance Policies) อีกทัง้บริษัทไดเ้ขา้
ร่วมเป็นบริษัทท่ีประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการประชุมของคณะกรรมการแนว
ร่วมต่อตา้นการทุจริต ประจ าไตรมาส 2/2563 ท่ีประชุมมีมติใหก้ารรบัรอง  “บริษัท      ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) ” เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองดงักล่าวมีอายุ 3 ปี นบัจาก
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วนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรองคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ครบก าหนดอายกุารรบัรอง 3 ปี ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 โดย
บริษัทมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียวกบัการ
ตอ่ตา้นการทจุริต  จดัใหม้ีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง และการแจง้เบาะแสกรณีเก่ียวขอ้งหรือเห็นการทุจริต  โดย
จดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในบริษัทขึน้มา   และไดท้ าหนังสือ
แจง้รายละเอียดเง่ือนไข นโยบาย ใหพ้นักงานทุกคนในองคก์รไดล้งนามรบัทราบไปเรียบรอ้ยแลว้  
 
นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
  บริษัท มีช่องทางการสื่อสารใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถจะแจง้แบะแส  ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้รอ้งเรียนกรณี
เก่ียวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหรือรับของก านัล  ทรพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใด  การเลีย้ง
รบัรอง  หรือคา่ใชจ้่ายท่ีเกินขอบเขตจ ากดั  ซึง่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษัท  และแนวทางปฏิบตัิดา้นการจดัซือ้
จดัจา้ง  การใหเ้งินบริจาคท่ีตอ้งด าเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฏระเบียบ และขัน้ตอนปฏิบตัิของบริษัท 
   ทั้งนี ้บริษัทไดม้ีการแจกระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัท ใหแ้ก่ผู ้บริหารทุกท่านและ
ถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่าน   เ พ่ือทราบและลงนามรับทราบเพ่ือถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายขายและภาคสนาม   เพ่ือใหพ้นักงานบริษัททุกคนเขา้ใจ และปฏิบัติไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 
 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
   บริษัท มีการแต่งตัง้ผูบ้ริหารของบริษัทเป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการร่วมในการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการ
รายงานท่ีโปรง่ใส และตรวจสอบได ้ เพ่ือใหผู้ร้อ้งทกุขห์รือผูร้อ้งเรียนไวว้างใจ และเช่ือมั่นในกระบวนการสอบสวนท่ี
เป็นธรรม  รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต และส าหรบัผูท่ี้แจง้แบะแสหรือ
ขอ้รอ้งเรียนท่ีเป็นพนกังาน  ลกูคา้ หรือบคุคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่บริษัท จะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิตามกฏหมาย ซึง่
ได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและนโยบายการรับข้อร้องเรียน 
(WHISTLE – BLOWER POLICY) 

กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  มีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฏหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  สามารถแจ้งเบาะแสหรือรอ้งเรียน  พรอ้มส่ง
รายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ไดท่ี้ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรมของบริษัท   โดย
คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรม จะด าเนินการสืบหาขอ้เท็จจริง และมีการรายงาน
สรุปประเดน็ส าคญัใหผู้บ้ริหารของบริษัท พิจารณารบัทราบ  ส  าหรบัช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี  ้

คณะกรรมการรว่มในการตรวจสอบความถกูตอ้งอย่างเป็นธรรมของบริษัท 
บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ตู ้ปณ. 17 ท่ีท าการไปรษณียบ์างรกั   เขตบางรกั  กทม 10500 
e-mail: amnesty@singerthai.co.th 
ทัง้นี ้ในปีท่ีผ่านมา  บริษัทไมม่ีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส  าคญักบัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

mailto:amnesty@singerthai.co.th
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 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลติดตามใหฝ่้ายบริหารด าเนินการจัดสรรและจัดการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนด โดยค านึงถึงผลกระทบและการ
พฒันาทรพัยากรตลอดจนถงึห่วงโซค่ณุคา่ (Value Chain) เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัอย่างยั่งยืน   
  คณะกรรมการบริษัท จดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศระดบั
องคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ รวมทัง้ดแูลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
และพฒันาการด าเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของกิจการ  มีการจดัสรรและการบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถงึระบบมาตรการรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยค านึงถึงการรกัษาความลบั 
การรกัษาความน่าเช่ือถือและความพรอ้มใชข้องขอ้มลู พรอ้มทัง้ป้องกนัการน าขอ้มลูไปใชโ้ดยมิชอบ  
 
หลักปฏบิัต ิ6    ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม   
     (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)  
 
   คณะกรรมการมีการก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน
ท่ีจะท าใหบ้รรลวุตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาและก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ
ก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการดา้นความเสี่ยงตามมาตรฐานการรบัรอง และวิธีควบคมุ
เพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจใหค้รอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 
  คณะกรรมการมีการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
อิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย เช่น การ
อ านวยความสะดวกใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใหข้อ้มูล  การประชุมหารือร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอก  ร่วมวิเคราะหถ์ึงปัจจัย
ความเสี่ยง  ก าหนดมาตรการติดตามตน้เหตขุองความเสียง รวมถงึมาตรการในการลดความเสี่ยง เพ่ือมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามอย่างตอ่เน่ืองและรายงานความคืบหนา้ตอ่คณะกรรมการบริษัท   
  คณะกรรมการหมั่นติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทฯ
กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและ
โอกาสของบริษัทฯ และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับริษัทฯ ในลกัษณะท่ีไมส่มควร  
  คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการเก่ียวโยงกนัและรายการเก่ียวกบั
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
  คณะกรรมการบริษัทมีการก ากบัดแูลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนัท่ี
ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบัติไดจ้ริง  โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีแนวทางการก ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายในตาม



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

 

 สว่นท่ี 2-หนา้ที่ 74 

กระบวนการบริหารจดัการดา้นความเสี่ยงทุกระบบในองคก์ร มีแนวทางการควบคมุอย่างเขม้งวด  เพ่ือป้องกนัและ
ลดผลกระทบดา้นความเสี่ยงตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง   
   คณะกรรมการไดก้ ากับดูแลกิจการใหม้ีกลไกในการรับเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี ้
เบาะแส โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ใหส้อดคล้องกบั
นโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น และนโยบายการรบัขอ้รอ้งเรียน (Whistleblower Policy) เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ดว้ยความเรียบรอ้ย 
 
หลักปฏบิัต ิ7     รักษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  
     (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
 
     บริษัทก าหนดใหก้ารเผยแพรข่อ้มลู และการสื่อสารขององคก์ร เป็นหนึ่งในนโยบายหลกัของบริษัท โดยได้
จดัใหม้ีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละสื่อสารองคก์ร ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่าง
ฝ่ายจดัการในการสื่อสาร และเปิดเผยขอ้มลู และยงัใหค้วามส าคญัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเรื่องท่ี
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม  และก าหนด
มาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไมใ่ช่ทางการเงินใหถ้กูตอ้งตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด โดยมีสาระส าคญัครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผย
ขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท  โดยยึดถือ
ปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏเกณฑ ์ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรฐั อย่างเคร่งครดั และติดตามการแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ากฎหมายกฏเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีบริษัทถือปฏิบตัินัน้มีความถูกตอ้ง  
และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจท่ีโปรง่ใสถกูตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 
 1)  เปิดเผยขอ้มลูการเงิน และขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูการเงินอย่าง ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
 2)  จัดท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  และแสดงไวคู้่กับ
รายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 
 3)  ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมีหลกัเกณฑ์
และวิธีการรายงาน ดงันี ้

 รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารครัง้แรก 
 รายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย 
 รายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี 
 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง  

กรรมการท่านนัน้ไมต่อ้งย่ืนแบบรายงานใหม่หากไมม่ีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย 
 ใหก้รรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษัท  และเลขานุการ
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บริษัทจะตอ้งส่งส  าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียนีใ้หป้ระธานกรรมการ  และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน  พร้อมทั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ไดม้ีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนไดเ้สียในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

 4)  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  
 5) เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหนา้ท่ีในคณะอนกุรรมการ และจ านวนครัง้การเขา้ประชมุเป็นรายบคุคล 
 6)  เปิดเผยโครงสรา้งการด าเนินงาน และการลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทรว่มอย่างชดัเจน 
 7)  เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ
เป็นรายบคุคล 
 8)  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู  รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ 
และจ านวนคา่ตอบแทนท่ีกรรมการไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
 9)  เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ่งแวดลอ้มและสงัคม และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 
 10)  รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
 11)  เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส  าคญัต่าง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกั
ลงทนุ สื่อมวลชน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ทั่วถงึ และโปรง่ใส  
   สืบเน่ืองจากการที่บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลู และความโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจยั
ส าคญัของการด าเนินธุรกิจ  จึงเป็นผลใหใ้นปี 2554 และ 2555 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ไดร้บั
รางวลั Set Awards 2011 และ 2012 “ บริษัทจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธย์อดเย่ียม ” (Best Investor 
Relations Awards) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  2  ปีติดต่อกนั และส าหรบัปี 2563  บริษัทไดร้บัรางวลั
ดีเด่น ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ (Outstanding  Investor Relation Awards) ในงาน Set Awards 2020 จากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

ฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละสื่อสารองคก์รของบริษัท ไดท้  าหนา้ท่ีติดต่อสื่อสารกบันกัลงทุนสถาบนั    นกั
ลงทนุรายย่อย ผูถื้อหุน้ รวมทัง้นกัวิเคราะห ์และหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้
ถือหุน้ตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติมสามารถติดตอ่โดยตรงท่ี ฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละสื่อสารองคก์ร 

E-mail: suparapornp@singerthai.co.th 
หมายเลขโทรศพัท ์0-2352-4777 ตอ่  4201 

    ซึ่งในปี 2563  ไดม้ีการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการ ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงินไดพ้บปะกบันกัลงทุนรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั และนกัวิเคราะห ์อย่างสม ่าเสมอ โดยไดน้ าเสนอ
ผลการด าเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ(Management Discussion & 
Analysis) และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือน าเสนอขอ้มูลผล
ประกอบการของบริษัท  ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคตสรุปไดด้งันี ้

 จดักิจกรรม เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน รวมถึงฝ่าย
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จดัการไดพ้บปะนกัลงทุนรายย่อย เพ่ือชีแ้จง สื่อสาร และสรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง บนแนวทาง
การด าเนินธุรกิจ และขอ้มลูทั่วไปของบริษัท หลงัประกาศงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส อย่าง
นอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 Company  Visit  ตา่งๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นกัวิเคราะห ์ นกัลงทนุ โดยตรงผ่านทาง
อีเมล ์Online Meeting และทางโทรศพัทอ์ย่างสม ่าเสมอ 

   คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการช าระหนีใ้นภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะ
ท าใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทฯ มีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินภายใตก้าร
ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ  มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินซึง่แสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชี การวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร 
แสดงขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูส  าคญัในรายงานประจ าปี และแบบแสดงขอ้มลูประจ าปีอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา 
และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์  
นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัจดัใหม้ีการประเมินความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอก เพ่ือสรา้งความมั่นใจว่าการ
ท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน  หรือความสามารถ
ในการช าระหนี ้
   ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจไดว้า่ 
กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นีภ้ายใตก้ารค านึงถึง
สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย  เพ่ือใหผ้ลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีผล
การด าเนินงานท่ีดีมีก าไร และมีสภาพคล่อง สามารถจ่ายช าระหนีแ้ละจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตามการด าเนินธุรกิจก็คงยังมีความเสี่ยงเกิดขึน้ได ้ ดงันัน้ หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมี
แนวโนม้จะประสบปัญหา ทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตอ้งมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรือมี
กลไกในการแกไ้ขปัญหาได ้ทัง้นีภ้ายใตก้ารค านงึถงึสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
  นโยบายการพฒันาองคก์รท่ียั่งยืน  บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการพฒันาองคก์รท่ียั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทาง
ด าเนินธุรกิจในการสรา้งสรรคค์ณุค่าระยะยาวส าหรบัองคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สียดา้นเศรษฐกิจ สงัคม พลงังานและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ตระหนักถึงคุณ
คา่แรงงานและศกัดิศ์รีของมนษุยท์กุคนอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รท่ีดแูลใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม ตลอดห่วง
โซ่อปุทาน  โดยบริษัทฯ และพนักงานทุกคนพรอ้มท่ีจะกา้วสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคงจากการปฏิบัติงานท่ีค านึงถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ท่ีดีของสงัคม และใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่ าและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม
อย่างแทจ้ริงตามตามกรอบแนวทางการพฒันาสูค่วามยั่งยืนและเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน 
  1) การสรา้งคณุคา่ท่ียั่งยืนสูอ่งคก์ร 
  2) การสรา้งคณุคา่ท่ียั่งยืนสูส่งัคม 
  3) การสรา้งคณุคา่ท่ียั่งยืนสูส่ิ่งแวดลอ้ม 
  คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหฝ่้ายจดัการ จดัตัง้ส  านกังานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทุน
สมัพันธ์ ท่ีท าหนา้ท่ีในการสื่อสารกับผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่าง
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เหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา   
  คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู นอกจากการ
เผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นๆ อย่างสม ่าเสมอ เช่น ผ่านเว็ปไซตข์อง
บริษัทฯ ท่ี www.singerthai.co.th ปัจจบุนัไดม้ีการสื่อสารขอ้มลูทางดา้นการตลาด ผ่าน Application บนมือถือ เช่น 
Facebook, Instagram, Line official และ YouTube เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตของคนยุคใหม่ใน
ปัจจบุนั  
 
หลักปฏบิัต ิ8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุน้   
     (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 
  คณะกรรมการบริษัท ดูแลและมั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคญัของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการท่ี
จะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
เพ่ือใชส้ิทธิ ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบ
ตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั การลด
ทนุหรือเพ่ิมทนุ เป็นตน้ 

  คณะกรรมการบริษัท ดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน  โดยบริษัทฯ ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่า
เทียมกนั และไมมี่การกระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้  โดยสรา้งความมั่นใจว่าผูถื้อ
หุน้ทกุรายจะมีสว่นรว่มในการน าเสนอและการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบริษัทฯ ตามสิทธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้
อย่างครบถว้นตามท่ีก าหนดในกฎหมาย และประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ทิศทางการด าเนินกิจการ ดงันี  ้
  1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้  
  2)  สิทธิในการมีสว่นแบ่งก าไรของบริษัทฯ 
  3)  สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ หรือเวบ็ไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือโดยวิธีการอื่นใด  
  4) สิทธิในการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยบริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามและ
ด าเนินการเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วผ่านเวป็ไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.singerthai.co.th โดยค าถามจะถูกรวบรวม
เพ่ือสอบถามในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
  5)  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อย่างเป็นอิสระ เพ่ือแต่งตัง้หรือ
ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทุน 
การออกหุน้ใหม ่รวมทัง้สิทธิในการตัง้ค  าถามตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษัท และ
เรื่องอื่นใดท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมตัิ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบริษัทฯ โดย

http://www.singerthai.co.th/
http://www.singerthai.co.th/
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ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่โดยแตล่ะหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง  ในกรณี
ท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดใหม้ีกรรมการ
อิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและลงมติแทนผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 
 พรอ้มกันนี ้คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลใหก้ารด าเนินการในวันประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 
โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตนอย่างเต็มท่ี รวมถึงดแูลการเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้
ถือหุน้และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

บริษัทฯ มีนโยบายไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ นอกเหนือจากสิทธิ
พืน้ฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทไดใ้ห้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการไดร้ับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึง
ก าหนดนโยบายดงันี ้
  1) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาเรื่องท่ีส  าคญัตามท่ีกฎหมายก าหนด
หรือเรื่องท่ีอาจมีกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  2) จดัสง่หนงัสือนดัประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่าง
ครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยจะ
ก าหนดหลักเกณฑใ์นการส่งค าถามและเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวบน website ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะ
รวบรวมเพ่ือน าค าถามท่ีส าคญัไปสอบถามในท่ีประชมุตอ่ไป 
  3) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอ
วาระการประชมุเพ่ิมเติมไดก้่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน และเปิดเผยหลกัเกณฑ์
ดงักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ และจะแจง้เหตผุลท่ีไมน่  าขอ้เสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุน้บรรจุเป็นวาระการ
ประชมุของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ ๆ 
  4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดใหม้ี
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุน้ดงักล่าว โดยจะแจง้
รายช่ือพรอ้มขอ้มลูของกรรมการอิสระดงักลา่วไวใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ 
  5) บริษัทฯ มีการจดัท าหนงัสือนดัประชุมพรอ้มขอ้มลูประกอบการประชุมทัง้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษเพ่ือ
จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตา่งชาติ 
  6) ด าเนินการใหม้ีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวบไซตอ์ย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูระเบียบวาระการประชมุไดอ้ย่างสะดวก และครบถว้น  
  7) อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทัง้ในเรื่องสถานท่ี และ
เวลาท่ีเหมาะสม 
  8) ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา 
และลงคะแนนเรียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว ้ไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญั หรือเพ่ิมวาระการประชุม
โดยไมจ่ าเป็น และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง 
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ๆ 
  9) ใชบ้ัตรลงคะแนนในวาระท่ีส  าคญั และจัดใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่นผูส้อบบัญชีภายนอก ท่ี
ปรกึษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในท่ีการประชมุ 
  10) บริษัทฯ จะสง่เสริมใหก้รรมการทกุท่านและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพ่ือตอบขอ้ซกัถามจาก
ผูถื้อหุน้โดยพรอ้มเพรียงกนั 
  จดบนัทกึรายงานการประชมุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และบนัทกึรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม 
วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส  าคญัไวใ้น
รายงานการประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดใ้หแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการบันทึกวีดีทัศนภ์าพการประชุม เพ่ือเก็บรักษาไวอ้า้งอิง  และบริษัทฯ จะน าส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด รวมถึงน า
รายงานการประชมุผูถื้อหุน้เผยแพรใ่นเวบ็ไซดข์องบริษัทฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา 
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10 ความรับผิดของต่อสังคม 

10.1 นโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ไดม้ีการก าหนดเป็นนโยบายของบริษัท โดยใหค้วามส าคญัตอ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูม้ี
สว่นไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนกังานและผูบ้รหิารของบริษัท หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ลกูคา้ เจา้หนี ้ ภาครฐั
และหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึชมุชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึง่ไมเ่พียงแตเ่ฉพาะตามท่ีกฏหมายก าหนด
เท่านัน้ แตย่งัรวมถงึการไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด/ลิดรอนสิทธิของผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย เหลา่นัน้ดว้ย โดย
ก าหนดแนวทางดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ดงันี ้

   นโยบายและความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น  
1. ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยไดก้ าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 
พรอ้มทั้งใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้
ด  าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

2. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็นเพ่ือประเมนิบริษัทโดยเท่าเทียมกนั และจะเปิดเผย
ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอ้มขอ้มลูสนบัสนนุท่ีถกูตอ้งตามความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

3. จดัใหม้ีระบบ ซึง่ใหค้วามมั่นใจวา่ผูถื้อหุน้ ทกุราย จะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุ
ผูถื้อหุน้ 

   แนวทางเกีย่วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
1. พนกังานตอ้งหลีกเลี่ยงการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวัและผลประโยชนข์องบริษัทในการ

ติดตอ่กบัคูค่า้และบคุคลอื่นใด 
2. พนกังานตอ้งอทิุศตนและเวลาใหแ้ก่กิจการของบริษัทอย่างเต็มท่ี  ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งท างาน

อื่น เพ่ือเพ่ิมพนูรายไดห้รือเพ่ือวตัถปุระสงคอ์ื่นนอกเวลาท างาน งานนัน้ตอ้งอยู่ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 ไมเ่ป็นการกระทบกระเทือนตอ่งานในหนา้ท่ีของตน 

 ไมฝ่่าฝืนกฏหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 ไมม่ีผลเสียถงึช่ือเสียงและกิจการของบริษัท 

 ไมข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องบริษัท 

 ไมเ่ป็นการน าความลบัของบริษัทไปใช ้
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2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน   
บริษัทไดก้ าหนดเป็นนโยบายไวใ้นคู่มือผูบ้ริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หนังสือ

นโยบายไมย่อมใหม้ีการทจุริต ( Zero Tolerance Policies)  อีกทัง้บริษัทไดเ้ขา้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  และไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต   

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิท่ีมนษุยท์กุคนสมควรไดร้บั ในการที่จะมีความสขุในฐานะท่ีเป็นมนุษยแ์ละเป็นส่วน

หนึ่งของสงัคม สิทธิมนุษยชนปกป้องปัจเจกชน ตลอดจนเสรีภาพและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลนัน้ๆ การ
เคารพสิทธิมนษุยชนเป็นสิ่งส  าคญัตอ่ความมั่นคงและความสงบสขุของสงัคม   

บริษัทจึงใหค้วามส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และไดต้ระหนักในคณุค่าของทรพัยากรมนุษยแ์ละ
ประสงคท่ี์จะใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์ร จึงไดส้่งเสริมบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วมและมอบ
โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน  โดยพนักงานจะไดร้ับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู ้ 
ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสรา้งคุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใตแ้นวทางการ
บริหารงานบคุคล ดงันี ้

   ด้านความเสมอภาคและโอกาสทีเ่ทา่เทยีม  
1. การปฏิบัติต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพศกัดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยข์องคนทุกคน

อย่างเท่าเทียมกนั  
2. การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชนแ์ละผลส าเร็จของบริษัทดว้ยหลัก

คณุธรรม หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถและความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ  เพ่ือใหไ้ด ้
“คนดี” และ “คนเก่ง” ท่ีมีทศันคติสอดคลอ้งกบังานและวฒันธรรมขององคก์ร โดยค านึงถึงคณุสมบตัิ
ของแตล่ะต าแหน่ง คณุวฒิุทางการศกึษา ประสบการณแ์ละขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีจ าเป็นแก่งาน และไม่มี
ขอ้กีดกนัเรื่องเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา หรือความสมัพนัธส์ว่นบคุคล 

3. ก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน  รวมทัง้จัดสิทธิประโยชนแ์ละ
สวสัดิการแก่พนักงานและครอบครวั โดยจะค านึงถึงโครงสรา้งเงินเดือนท่ีสอดคลอ้งกบัภาวการณ์
ทางดา้นเศรษฐกิจ และการปรบัขึน้ค่าจา้งพิจารณาจากความส าเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบตัิงาน
ความอตุสาหะของพนกังานในปีท่ีผ่านมา  

4. สนบัสนนุสง่เสริมใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ทางดา้นความสามารถหลกัของธุรกิจ  
ความสามารถในเชิงบริหารจดัการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน  โดยสนับสนุนทัง้ทางดา้น
งบประมาณและเวลาในการพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาความสามารถในการท างาน 
เปิดโอกาสใหพ้นักงานกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนมีคุณภาพ มี
ทศันคติท่ีดี และมีความรูใ้นการท างาน 

5. เสริมสรา้งบรรยากาศในการสื่อสารท่ีดี ท่ีจะน ามาซึ่งความสัมพันธ์อนัดี  และประสิทธิภาพในการ
ท างานรว่มกนั 
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7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและรอ้งทุกขใ์นเรื่องคบัขอ้งใจ  
เก่ียวกับการท างาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวสัดิการผ่านคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ  โดยขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดร้บัการพิจารณาอย่างจริงจงัและก าหนดวิธีการแกไ้ขเพ่ือให้เกิด
ประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 

8. สง่เสริมและเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัชัน้ ในการไดไ้ปทศันศกึษายงัต่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาส   
โลกทศันแ์ละมมุมองในการท างานและเสริมสรา้งประสบการณชี์วิต รวมทัง้น ามมุมองหรือองคค์วามรู ้
ท่ีไดร้บัมาปรบัใชก้บัการท างาน 

   ด้านการล่วงละเมิด 
1. ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังานไม่พึงกระท าใดๆ อนัเป็น

การไมเ่คารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
2. พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการ

กระท าตอ่ผูอ้ื่น บนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุความพิการทางรา่งกายและจิตใจ 
 

4.   การปฏบิัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทเช่ือในพลงัของบคุลากรทกุคนในองคก์รวา่เป็นก าลงัส  าคญัในการรว่มผลกัดนัองคก์รใหไ้ปสูวิ่สยัทศัน์
และพนัธกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ   ดงันัน้ บริษัท  จึงมีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ๆ ท่ีมีความรู ้ความสามารถ  ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และมีความพรอ้มท่ีจะเขา้มา
ร่วมงานกบับริษัท  ควบคู่ไปกบัการรกัษาบุคลากรท่ีมีอยู่แลว้  ใหม้ีความรู ้ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพ่ิมขึน้  
สามารถท างานรว่มกนัเป็นทีม ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  มีความรกัความผกูพนั  อนัจะบรรลไุปสู่เป้าหมายของบริษัท
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท่ีส  าคญัเหนือสิ่งอ่ืนใด ท่ีบริษัทมุ่งเนน้มาโดยตลอด คือการใหพ้นกังาน
ท างานอย่างมีความสขุ มีความรกัและความภาคภมูิใจท่ีไดเ้ป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร    

   ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดกิารต่างๆ 
บริษัทยึดหลกัการบริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสขุ มีการ

สนบัสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกูส้วสัดิการต่างๆ รวมถึงสวสัดิการทางดา้นอื่น อีกมากมาย เช่น 
เครื่องแบบพนกังาน  การตรวจสขุภาพประจ าปี การท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ ควบคู่กบัการส่งเสริมใหพ้นกังานมีดลุย
ภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวั ตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   สิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
บริษัทใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  โดยไดม้ีการ

ดแูลการด าเนินงานของบริษัทไม่ใหม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทัง้ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
ดว้ยความเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถรอ้งทกุขเ์ป็นลายลกัษณอ์ักษรเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา  บริษัท
ยงัไดจ้ดัเตรียมตูห้รือกลอ่งรบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้รอ้งเรียนอื่นๆ ไวภ้ายในบริษัท  เพ่ือเปิดโอกาส
ใหพ้นักงานไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียน โดยจะมีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  น า
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้รอ้งเรียนอื่นๆ ท่ีมีพนกังานแสดงความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนไว ้ มาน าเสนอ
ผูบ้ริหาร ในวนัท่ีมีการประชมุผูบ้ริหารพบพนกังานเป็นประจ า ในทกุๆ เดือน 
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   ด้านพฒันาศักยภาพพนักงาน 
     บริษัทมีกระบวนการพฒันาบคุลากรอย่างเป็นระบบ ส าหรบัพนกังานทกุระดบั ทัง้การพฒันาศกัยภาพ และ
มีการจดักระบวนการพฒันาพนกังานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การสอนงาน (Coaching) การพฒันาในงาน 
(On the job training) การเป็นพ่ีเลีย้ง (Mentoring) และเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 

   ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรคสั์งคมและชุมชน 
  บริษัทใหก้ารสนบัสนนุและสง่เสริมใหพ้นกังานทกุคนมีสว่นรว่มในกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

(CSR)  โดยก าหนดเป็นนโยบายใหแ้ต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษัท ท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ ไดม้ีส่วนร่วมแสดงพลงั
ในการท าความด ีตอบแทนและใหค้วามช่วยเหลือสงัคมและชมุชนทัง้ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ   โดยไดม้ีการ
จดัตัง้ CSR Club ท่ีเกิดจากการรวมตวัของพนกังานท่ีมีจิตอาสา รว่มกนับ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

   

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฏหมายแลว้ บริษัทยงัมีนโยบายใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามหนา้ท่ีตาม

หลกัจริยธรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้หรือคูค่า้ ดงันี ้

   ลูกค้า 
1. มุง่มั่นท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีตอ่ลกูคา้อย่างเครง่ครดั  มีความเป็นธรรมและเช่ือถือได ้
2. มุง่มั่นท่ีจะใหข้อ้มลูที่ครบถว้นถกูตอ้ง ทนัเวลา และสง่เสริมการสื่อสารสรา้งความสมัพนัธ ์ กบัลกูคา้

อย่างตอ่เน่ือง 

   คู่ค้าและคู่สัญญา 
1. มุง่มั่นในการจดัหาสินคา้และบริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการแข่งขนับนฐานขอ้มลูที่เท่าเทียม

กนั มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้และคูส่ญัญา จดัท ารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม 
จดัการใหม้ีระบบการจดัการและติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่าง
ครบถว้นและป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา และมีหลกัการ
การจ่ายเงินใหแ้ก่คูค่า้และคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

2.  มุง่มั่นในการพฒันาและรกัษาความสมัพนัธท่ี์ยั่งยืนกบัคูค่า้และคูส่ญัญาท่ีมีวตัถปุระสงคช์ดัเจนใน
เรื่องคณุภาพของสินคา้หรือบริการที่คูค่วรกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางเทคนิคและมีความเช่ือถือซึง่กนั
และกนั 

3.   หา้มพนกังานรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นสว่นตวัจากคูค่า้และคูส่ญัญา 
 

6.   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรมและคณุธรรมท่ีดี 

ควบคูไ่ปกบัการดแูล ช่วยเหลอืและรว่มสรา้งสรรคส์งัคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นส าคญั  โดยบริษัทไดเ้ลง็เห็นวา่ การฝึก
อาชีพใหก้บัสงัคมไทยเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสงัคม จงึรว่มพฒันา สง่เสริม และใหก้ารสนบัสนนุดา้นการฝึกอาชีพ
ใหแ้ก่นกัเรียน เยาวชนและกลุม่แมบ่า้น รวมถงึผูต้อ้งขงัหญิง อย่างตอ่เน่ือง อนัเป็นท่ีมาของโครงการ สรา้งงาน  
สรา้งอาชีพ  ท่ีทางบริษัทรว่มกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนในการ สรา้งงาน  สรา้งอาชีพ  
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 7.   การจัดการสิ่งแวดล้อม 

“ซิงเกอร”์ เป็นองคก์รหนึ่งท่ีใหค้วามส าคญัในการรบัผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ในดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
จงึไดม้ีแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือลดปัญหา ก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษ
และปัญหาโลกรอ้น โดยไดส้รา้งความร่วมมือกับองคก์รพันธมิตรเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ในดา้นความ
รบัผิดชอบตอ่ผลิตภณัฑ ์โดยสรรหาโรงงานผลิตคูค่า้ท่ีมีนวตักรรมการผลิตสินคา้ดว้ยวสัดท่ีุเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

บริษัท ตระหนกัถึงความส าคัญของการประหยดัพลงังาน การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม และไดม้ีการรณรงคใ์หม้ี
การใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ  ซึง่ถือเป็นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอย่างหนึ่ง  บริษัทไดพ้ฒันาอปุกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง  ดงันัน้สินคา้ท่ีบริษัทจ าหน่ายจึงเป็นสินคา้ท่ีมีฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 ย่ิงไปกว่านัน้ 
ตูเ้ย็นของซิงเกอรไ์ดพ้ฒันาอีกขัน้โดยใชน้ า้ยาท าความเย็นท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม และไม่ท าลายชัน้บรรยากาศของ
โลก “NON CFC”  คือสาร “C-Pentane” ซึง่มีคา่ในการท าลายโอโซนเป็นศนูย ์ 

เน่ืองจากบริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินค้า แต่ใช้วิธีการสั่ งซือ้สินค้าด้วยการผลิตแบบ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) จากโรงงานท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีมีคณุภาพ และหลีกเลี่ยงการสั่งซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตท่ีไม่
มีคุณภาพ โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินคา้ (Quality Assurance) เพ่ือคดักรองสินคา้ใหไ้ดต้าม
มาตรฐาน  และบริษัทมีนโยบายเลือกโรงงานท่ีใหค้วามส าคญัในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและในเรื่องต่างๆ ท่ี
กลา่วมาขา้งตน้ 

ทางบริษัทมีความตัง้มั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือเป็นประโยชนต์่อสงัคมโดยรวมและ
ผูบ้ริโภคอย่างตอ่เน่ือง  อีกทัง้บริษัท  ยงัมีการรณรงคใ์หพ้นกังาน น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้น ามา Reused ใชอ้ีกดา้นหนึ่ง 
รวมถงึใหม้ีการคดัแยกขยะและการน ากลอ่งกระดาษบรรจภุณัฑม์าใชใ้หม่ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดการดา้นทรพัยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มโดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ
และสอดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้บังคบั โดยแนวทางการจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีส  าคญั โดยการใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยเพ่ือลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากร 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถงึการณรงคใ์หพ้นกังาน
ตระหนกัถึงปัญหาขยะและมีส่วนร่วมในการลดการทิง้และการคดัแยกขยะอย่างถูกวิธีดว้ยแนวคิด 4R เพ่ือน าลด
ปริมาณขยะภายในองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 

- Reuse (ใช้ซ า้)  การใชท้รพัยากรใหคุ้ม้คา่ โดยการน าสิ่งของเครื่องใชม้าใชซ้  า้  

- Reduce (ใช้น้อย) ลดการใชท้รพัยากรลงดว้ยวิธีใชน้อ้ย 

- Recycle (ใช้แปรรูป) การเลือกและคดัแยกทรพัยากรกลบัมาใชแ้ปรรูป 

- Revalue (สร้างมูลค่า) การน าทรพัยากรท่ีใชแ้ลว้ มาสรา้งมลูคา่ใหเ้กิดเป็นสิ่งมีคา่ 
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กจิกรรมเตมิรักใหโ้ลกด้วย 4R 

 ธนาคารวัสดุรีไซเคลิ เป็นตวัแทนรบัขยะอิเล็กทรอนิกส ์ขยะรีไซเคิลต่าง ๆ ตามสาขาซิงเกอร ์ทั่วประเทศ    
ส่งต่อโครงการจุฬาฯ รกัษ์โลก (Chula Loves the Earth) จากศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นการจดัการสารและ
ของเสียอนัตราย   ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรบับริจาคโทรศพัทม์ือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณเ์สริม ท่ีไม่ใช ้แลว้
น าไปก าจดัอย่างถกูตอ้งพรอ้มน าไปรีไซเคิลใหมใ่หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

 โครงการกล่องวิเศษลดขยะบนโต๊ะท างาน รณรงคกิ์จกรรม 5 ส. บนโต๊ะท างานมีกล่องวิเศษ เพ่ือให้
พนกังานน าสิ่งของเหลือใชใ้สก่ลอ่งและรวบรวมมาคดัแยกเพ่ือน าไปด าเนินกิจกรรม 4R (Reuse, Reduce, 
Recycle, Revalue) รบับริจาคและจดัการวสัดสุ  านกังานท่ีเหลือใชเ้ช่น ตะกรา้เอกสาร แฟ้ม กล่องเอกสาร
ท่ีหน่วนงานนัน้ๆ ไมไ่ดใ้ชแ้ลว้ น าสง่ตอ่ใหห้น่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัทไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

 โครงการจิตอาสาเย็บหมอนหลอด น าหลอดมาลา้งน า้ใหส้ะอาดดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ และใหพ้นกังานจิต
อาสาเย็บหมอนไสห้ลอดแทนการใสใ่ยสงัเคราะห ์เพ่ือน าไปบริจาคใหผู้ป่้วยติดเตียง 

 จิตอาสาสมุดท ามือเพื่อน้อง เป็นโครงการรบับริจาคกระดาษ A4 ท่ีใชแ้ลว้เพียงหนา้เดียว เพ่ือน าไปท า
เป็นสมดุเลม่ใหมใ่หก้บัเดก็ดอ้ยโอกาสผูข้าดแคลน ในโรงเรียนพืน้ท่ีชนบท 

ในปี 2564 จะไดด้  าเนินการเปิดตวัโครงการใหม่ “ผลิตเสือ้ยูนิฟอรม์จากขวดน ้าพลาสติก” โดยการร่วมมือกับ 
“วดัจากแดง” ในการจัดส่งขวดน า้ใชแ้ลว้เขา้สู่กระบวนการผลิตเสน้ใยผา้ เพ่ือน าไปตดัเย็บเสือ้ หรือเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ตา่งๆ 

 
8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 
ซิงเกอร ์ คือ ผูผ้ลิตชัน้น าในดา้นจกัรเย็บผา้ เรามีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กักนัมายาวนานเก่ียวกบัการพฒันา คน้คิด

นวตักรรมใหม่ๆ  รวมถงึออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านง่าย คณุภาพสงู และมีคณุลกัษณะโดดเดน่หลายประการ  เพ่ือ
สนองความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบงานตดัเย็บและเย็บปักถกัรอ้ย   อีกทัง้เรายงัมีคณุครูและบคุลากรท่ีมีความ
ช านาญ ท่ีจะสอนงานดา้นตดัเย็บและการประดิษฐ์ชิน้งานดว้ยจกัรเย็บผา้ซิงเกอร ์  โดยเรามีความพรอ้มท่ีจะ
ด าเนินการสอนชิน้งานและจดัฝึกอบรม ตามโครงการสรา้งงาน  สรา้งอาชีพ ใหก้ลุม่เยาวชนและกลุม่แมบ่า้น  
รวมถงึผูต้อ้งขงัหญิงอย่างต่อเน่ือง  
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10.2  การด าเนินงานและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

“ซิงเกอร”์  นับตัง้แต่ก่อตัง้บริษัท  เราไดแ้บ่งปันความสุขสู่สงัคมไทยอย่าง
สม ่าเสมอ  ควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพของสินคา้และการบริการที่เป็นเลิศจนถงึวนันี  ้

พันธกิจของเราคือตอ้งการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยใหเ้ป็นสังคมแห่ง
ความสุข  จึงเกิดโครงการและกิจกรรมอนัเป็นประโยชนท์ัง้ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
ภายใตแ้นวคิด “การแบ่งปันอย่างสรา้งสรรค ์ ดว้ยความผูกพันท่ีมีต่อชุมชนโดยมุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือกา้วไปขา้งหนา้
ดว้ยกนั” ดว้ยแนวคิดสูก่ารสรา้งงาน สรา้งอาชีพใหค้นไทย ดว้ยการพฒันาคนในทอ้งถ่ินมาเป็นผูแ้ทนขายของบริษัท  
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ความเป็นอยู่ และสง่เสริมการสรา้งงานใหค้นในทอ้งถ่ิน 

ปัจจุบนับริษัทไดจ้ดัตัง้  “CSR Club ” เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดม้ีส่วนร่วมส่งเสริมสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยมี
สญัลกัษณ ์“CSR Club ” คือ ตน้ไม ้ซึง่เปรียบเสมือน การร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจของพนกังานซิงเกอร ์ท่ีเริ่มตน้ดแูลจาก
ตน้กลา้เลก็ๆ หมั่นดแูล รดน า้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ ย จนกลายเป็นตน้ไมใ้หญ่ท่ีมั่นคง แข็งแรง ออกดอก ออกผล สามารถยืนตน้
อยู่ไดอ้ย่างยั่งยืน  เปรียบเสมือนกับท่ีบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนดา้นสงัคม สิ่งแวดลอ้มอย่าง
ตอ่เน่ือง จนกระทั่งทกุชมุนมุ สิ่งแวดลอ้ม สามารถพึ่งพาตนเองได ้และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)  

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในดา้นนี ้คือ การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ ไดม้ีการก าหนดนโยบายและ
การด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ไมว่า่จะเป็นการดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ทัง้ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ ผูบ้ริโภค 
คูค่า้ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส ตระหนกัในความส าคญัของการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนกังานนัน้ บริษัทไดด้แูลพนกังานโดยยึดหลกัการ
บริหารคา่จา้งดว้ยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสขุ มีการสนบัสนุนเงินในรูปแบบของ
เงินช่วยเหลือและเงินกูส้วสัดิการต่างๆ รวมถึงสวสัดิการทางดา้นอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องแบบพนักงาน การ
ตรวจสขุภาพประจ าปี การท่องเท่ียวประจ าปี ฯลฯ ควบคู่กบัการส่งเสริมใหพ้นกังานมีดลุยภาพในการด าเนินชีวิต
การท างานและชีวิตสว่นตวั ตามแนวทางปรชัญาของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง้เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งนิสยั
การออมใหก้ับพนักงาน บริษัทไดเ้ขา้ร่วมโครงการ Happy Money  ของทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพ่ือใหพ้นักงานไดม้ีวินัยทางดา้นการเงินและมีหลักในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัว รวมถึงการ
ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาทางการเงินใหก้บัพนกังาน นอกจากนี ้ยงัใหพ้นกังานมีสว่นร่วมในการช่วยประหยดัไฟฟ้า 
กระดาษ เพ่ือลดการใชพ้ลงังานและรว่มกนับ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม   

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)  

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมดา้นนี  ้ เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยไดใ้หก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   เพ่ือสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  โดย
ก าหนดเป็นนโยบายใหแ้ตล่ะหน่วยงานและเครือข่ายสาขาของบริษัทท่ีมีอยู่ทั่วประเทศ   ไดม้ีส่วนร่วมแสดงพลงัใน
การท าความด ีตอบแทนและใหค้วามช่วยเหลือสงัคมและชุมชนทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ   โดยไดก้ าหนด
ขอบข่ายประเดน็ปัญหาสงัคม เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ไดด้งันี ้ 
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1. ดา้นการสง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน  
2. ดา้นการสง่เสริมศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และสถาบนัครอบครวั   
3. ดา้นการช่วยเหลือสงัคมในการช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นท่ีไดร้บัจากภยัธรรมชาติ 
4. ดา้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
5. ดา้นการพฒันาชมุชนและสงัคม 

 
1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน  

ไดมุ้ง่มั่นท ากิจกรรมเพ่ือพฒันาและส่งเสริมการศกึษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีดอ้ยโอกาสใหม้ีการศกึษา และ
ไดร้บัการอบรมพฒันาปลกูฝังจิตส านกึท่ีดีตอ่สงัคม   สง่เสริมกิจกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนโดยอาศยัชมุชน  มี
ส่วนร่วมปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์และการประยุกตใ์ชท้รัพยากรอย่างสอดคลอ้งเขา้กับวิถีชีวิตพืน้บา้นและภูมิ
ปัญญาไทย  ส่งเสริมใหเ้กิดการกระจายทางดา้นการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสงัคมเมืองกับ
สงัคมชนบท  โดยในปี  2563  บริษัท ไดจ้ดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน   ดงันี  ้

1. รว่มบริจาคสิ่งของในกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
2. โครงการ “ซิงเกอรบ์ริจาคเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานของหน่วยงานตา่งๆและชมุชน” 
3. กิจกรรมสง่เสริมพฒันาเดก็และเยาวชน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ต.คลองโยง อ.พธุมณฑล จ.นครปฐม 

 
2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว   

มีสว่นรว่มในการสง่เสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือใหพ้นกังานใชเ้ป็นแหล่งรวมจิตใจ สรา้งความสามคัคี  ใน
องคก์ร  และอนุรกัษ์ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามใหอ้ยู่คู่กบัคนไทย เช่นประเพณีวนัสงกรานต์ ประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ  และกิจกรรมต่างๆ  ท่ีตกทอดมาถึงในปัจจุบันนี ้เช่น   ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีการ
ถวายเทียนพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน  และยงัมีการจดักิจกรรมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสถาบนัครอบครวั ไดแ้ก่ 

1. บริจาคเครื่องใชไ้ฟฟ้า เพ่ือประโยชนใ์นกิจกรรมทางศาสนาของวดัและชมุชน 
2. ถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 ณ พระอารามหลวง วดัมหาพทุธาราม อ าเภอเมืองศรสีะเกษ 

จงัหวดัศรีสะเกษ 
 
3. ด้านการช่วยเหลือสังคมในการช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนทีไ่ด้รับจากภัยธรรมชาต ิ 

 ไดม้ีความห่วงใยกบัสงัคม  และไดม้ีสว่นรว่มในการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั หรือภยัท่ีเกิดกบัคนหมู่
มาก เช่น อคัคีภยั  วาตภยั  อทุกภยั  ตลอดจนสาธารณภยัอื่นๆ   ซึง่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรพัยส์ิน
ของประชาชน อย่างตอ่เน่ืองตลอดมา  ไมว่า่จะเป็นการช่วยเหลือในรูปการบรจิาคเงินหรือสิ่งของ  

 
4. ด้านการพฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนในทอ้งถิน่ 
 ไดม้ีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในทอ้งถ่ินมาอย่างต่อเน่ือง อนัจะน าไปสู่
การพฒันาท่ียั่งยืนในระยะยาว   โดยการสรา้งอาชีพและส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีงานท า  ส่งผลใหวิ้ถีชีวิต
ของคนในทอ้งถ่ิน มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้และมีความสะดวกสบายมากขึน้  โดยไม่ตอ้งเขา้มาท างานในสงัคมเมือง มี
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การเปิดรบัพนกังานท่ีอยู่ในพืน้ท่ี  เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้นในทอ้งถ่ินมีงานท า  พรอ้มกบัการเปลี่ยนรูปแบบ
ธุรกิจไปสู่สินคา้ท่ีสรา้งอาชีพ และรายได ้เช่น  สินคา้ประเภทตูแ้ช่  ตูข้ายสินคา้แบบหยอดเหรียญ ประกอบดว้ย ตู้
เติมเงินโทรศพัทม์ือถือ  ตูเ้ติมน า้มนั ตูช้  าระคา่อปุโภคและบริโภค เป็นตน้  เพ่ือช่วยสรา้งอาชีพ  สรา้งรายไดอ้ยู่กบับา้น  
ดว้ยราคาท่ีเขา้ถงึและซือ้หาได ้
 
5. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีคณุธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับ
การดูแล ช่วยเหลือและร่วมสรา้งสรรคส์งัคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นส าคญัโดยบริษัทไดเ้ล็งเห็นว่าการฝึกอาชีพใหก้ับ
สงัคมไทยเป็นรากฐานที่ส  าคญัของสงัคม จงึรว่มพฒันา สง่เสริม และใหก้ารสนบัสนนุดา้นการฝึกอาชีพใหแ้ก่นกัเรียน 
เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูต้อ้งขงัหญิงอย่างต่อเน่ือง อนัเป็นท่ีมาของโครงการ “สรา้งงานสรา้งอาชีพ” ท่ีทาง
บริษัทรว่มกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน  ในการสรา้งงาน สรา้งอาชีพ นบัถงึปัจจบุนัมีจ านวนดงันี ้ 

1. การจดักิจกรรมใหก้บัทางเรือนจ า ในปี 2563  มีดงันี:้- 

 เรือนจ าจงัหวดักาญจนบรุี อ  าเภอเมืองกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 

 เรือนจ ากลางนครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
การจดัท าโครงการ กิจกรรมสรา้งอาชีพ  ท่ีเขา้ไปท าในเรือนจ านัน้ บริษัทไดร้่วมกบัโครงการ “ก าลงัใจ” ใน

พระด าริ สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี   ซึ่งจดัตัง้ขึน้เพ่ือประทานความช่วยเหลือแก่
ผูท่ี้ตอ้งการโอกาสในสงัคมไทย เริ่มตน้จากกลุ่มผูต้อ้งขงัท่ีเป็นสตรีมีครรภ ์โดยพระเจา้ลูกเธอฯ ทรงโปรดประทาน
ความช่วยเหลือจากทุนส่วนพระองคแ์ละโปรดฯ ใหวิ้ทยาลยัพยาบาล สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือจากกรม
ราชทณัฑ ์เขา้ไปด าเนินการปรบัปรุงคณุภาพชีวิต ใหค้วามรูด้า้นสขุอนามยัในการดแูลสขุภาพ ซึ่งการด าเนินงานนบั
ไดว้า่บรรลเุป้าหมายท่ีทรงด าริไวท้กุประการ 

จากผลส าเรจ็ดงักลา่ว ท าใหท้รงด าริวา่น่าจะขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยงักลุ่มอื่นๆ อีก จึงทรงโปรด
ฯ ใหก้ระทรวงยตุิธรรมถวายงานในการใหค้วามสนบัสนนุแก่โครงการ เพ่ือเผยแพรผ่ลงานและแนวคิดใหข้ยายเป็นวง
กวา้งออกไปโดยยงัคงมุ่งเนน้ไปยงักลุ่มผูต้อ้งขงัหญิง แต่เพ่ิมเรื่องการฝึกอาชีพในดา้นต่างๆ เพ่ือใหม้ีโอกาสในการ
เข้าสู่สังคมภายนอกหลังจากท่ีพ้นโทษ ไม่ให้กลับไปสู่วังวนของการกระท าผิด ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการจัดท าโครงการดงักล่าว ท่ีจะเป็นการเสริมสรา้งอาชีพและเปิดโอกาสใหก้ับผูท่ี้ตอ้งการโอกาส 
เพ่ือฝึกฝนตนเองในการฝึกหดัการตดัเย็บชิน้งานประดิษฐ์ 

ในการนีท้างบริษัท ไดจ้ดัสง่ครูผูส้อนพรอ้มดว้ยสมาชิกท่ีมีความช านาญทางดา้นนีเ้ขา้ไปอบรมในเรื่องการ
ตดัเย็บชิน้งานประดิษฐ์ เสริมสรา้งใหม้ีทกัษะและความช านาญ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพอิสระไดภ้ายหลงั เพ่ือจะ
คืนคนดีใหส้งัคม รวมถึงยงัไดส้่งช่างบริการเขา้ไปตรวจเช็ค ซ่อมแซมจกัรเย็บผา้ท่ีมีอยู่ในเรือนจ าเพ่ือใหส้ามารถใช้
งานไดอ้ย่างเตม็ท่ี   โดยงานนีไ้ดส้รา้งรอยยิม้และความประทบัใจใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นอย่างมาก 

2. การจดักิจกรรมใหก้บักลุม่แมบ่า้นและชมุชน ในปี 2563   มีดงันี:้- 

 กลุม่แมบ่า้น บา้นหนองคลอง ต าบลเชิงชมุ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

 กลุม่แมบ่า้น บา้นไร ่ต  าบลไร ่อ  าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 
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 โครงการฝึกอาชีพ “บางพลดัโมเดล” ชมุชนในพืน้ท่ีเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

3.  การจดักิจกรรมใหก้บักลุม่ผูพิ้การ ในปี 2563   มีดงันี:้- 

 ศนูยพ์ฒันาอาชีพคนพิการ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

เพ่ือเป็นการสรา้งโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาส  ดแูล ฟ้ืนฟ ูและพฒันาผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูม้ีรายไดน้อ้ย
ใหไ้ดร้บัการฝึกอาชีพ และการพฒันาตนใหส้ามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างภาคภมูิใจ  โดยทางบริษัทไดจ้ดัสง่
ครูสอนการตดัเย็บพรอ้มดว้ยสมาชิก ท่ีมีช านาญทางดา้นเย็บผา้ เขา้ไปสอนเทคนิคการออกแบบการตดัเย็บ การ
ประดิษฐ์ชิน้งานให ้  และเป็นการพฒันาผลิตภณัฑจ์นไดชิ้น้งานตา่งๆ  ท่ีสามารถน าไปจ าหน่าย เป็นสินคา้  OTOP  
ใหก้บัหน่วยงาน  เพ่ือใหเ้กิดรายไดส้  าหรบัผูด้อ้ยโอกาส และกลุม่คนพิการ  

ในการนีท้างบริษัท ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไ ด้จัดท าโครงการ
เสริมสรา้งคนพิการท างานในหน่วยงาน โดยรบัคนพิการบรรจเุป็นพนกังานของบริษัท ซึง่ปัจจบุนัมีพนกังานคนพิการ
ในโครงการนีท้ัง้สิน้ 18 คน  สงักดัในสว่นงานกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท จะมีหนา้ท่ีในการเย็บชิน้งานและชิน้งาน
ท่ีไดน้ัน้ จะน ามาเป็นสินคา้ท่ีระลกึของบริษัท  เพ่ือจะไดน้ ามาใชเ้ป็นของขวญั ของช าร่วย ของท่ีระลกึของบริษัทใช้
ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงจะมีการขายสินคา้นัน้ๆ  ในอนาคตอีกดว้ย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้ลุ่มคนพิการท าให้
คณุภาพชีวิตดีขึน้ และมีความมั่นคงมากย่ิงขึน้ 

นอกจากนีบ้ริษัท คือ ผูน้  าในดา้นจกัรเย็บผา้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กักนัมายาวนานเก่ียวกบัการพฒันาคน้คิด
นวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านง่าย คณุภาพสงู  และมีคณุลกัษณะโดดเด่นหลายประการ เพ่ือ
สนองความตอ้งการของผูท่ี้ช่ืนชอบงานตัดเย็บและเย็บปักถักรอ้ย อีกทั้งเรายังมีคุณครูและบุคลากรท่ี มีความ
ช านาญท่ีจะสอนงานดา้นตัดเย็บและการประดิษฐ์ชิ ้นงานด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร ์โดยเรามีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการสอนชิน้งานและจดัฝึกอบรมตามโครงการสรา้งงาน  สรา้งอาชีพ ใหก้ลุม่เยาวชนและกลุม่แม่บา้น  รวมถึง
ผูต้อ้งขงัหญิง อย่างต่อเน่ือง สถานศกึษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนใด ท่ีสนใจท าโครงการ  สรา้งงาน สรา้ง
อาชีพ รว่มกนั เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพ  ทกัษะอาชีพ ใหก้บักลุม่เยาวชนและกลุ่มแม่บา้น รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสท่ี
ถูกละเลยการจา้งงานและว่างงานใหม้ีโอกาส มีรายได ้สามารถเลีย้งตนเองและครอบครวัไม่เป็นภาระของสงัคม   
อีกทัง้เป็นการน าไปสู่การพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง และคณุภาพชีวิตท่ีดีของครอบครวัและชุมชนต่อไป  ทางบริษัท
ยินดีและมีความพรอ้มท่ีจะช่วยเหลือสงัคมร่วมกนัโดยสามารถติดต่อมายงัส่วนกิจกรรมเพ่ือสงัคมเพ่ือท าสิ่งดีๆ ให้
สงัคมรว่มกนัไดท่ี้ 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
นางสาวอญัญาจิศานี ภู่ภทัรางค ์
โทรศพัท ์ 0-2352- 4777 ตอ่ 4202 

หรือทาง E-mail : PansamaneeP@singerthai.co.th 
 

 

 

mailto:PansamaneeP@singerthai.co.th
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10.3  การป้องกันการมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  ออกนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ เก่ียวกบัการ
ป้องกนัการมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่น โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) และใหม้ีผลบังคบัใชก้บัคณะกรรมการ, ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคนของบริษัท โดยนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
คอรร์ปัชั่น ไดร้วบรวมแนวทางปฏิบัติในเรื่องท่ีอาจจะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการทุจริตคอรร์ปัชั่น, ช่องทางการแจง้
เบาะแสและขอ้สงสัย การฝึกอบรมและการสื่อสาร การเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การประเมินความเสี่ยง การ
รายงานผลและการตรวจสอบในการปฏิบตัิงาน  ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนสามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมแตล่ะสถานการณ ์

 โดยบริษัทไดเ้ขา้รว่มลงนามในการแสดงเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทจุริต และในการประชมุของคณะกรรมการแนวรว่มตอ่ตา้นการทุจริต ประจ าไตรมาส 2/2563 ท่ีประชุมมีมติให้
การรบัรอง  “บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ” เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชน
ไทย โดยการรบัรองดงักล่าวมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรองคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ครบก าหนดอายุ
การรบัรอง 3 ปี ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 โดยบริษัทมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต 
การก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต จดัใหม้ีการสื่อสารนโยบาย แนวทาง และการแจง้
เบาะแสกรณีเก่ียวขอ้งหรือเห็นการทุจริต โดยจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบภายในบริษัทขึน้มา และไดท้ าหนงัสือแจง้รายละเอียดเง่ือนไข นโยบาย ใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รไดล้งนาม
รบัทราบไปเรียบรอ้ยแลว้ 

การด าเนินการการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่นท่ีบริษัทด าเนินการไปแลว้ ไดแ้ก่ 

1. ก าหนดใหพ้นกังานทกุคน มีความซื่อสตัย ์ มีคณุธรรม ประพฤติปฏิบตัิตนอย่างซื่อสตัยส์จุริต ยดึ
มั่นของ 
จรรณยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้ปลกูฝังใหก้บัพนกังานใหมท่ี่เขา้มาปฏิบตัิงาน
กบับริษัท 

2. จดัใหม้ีการประเมินความเสี่ยงดา้นการทจุริต เป็นประจ าพรอ้มกบัการประเมินความเสี่ยงประจ าปี 
3. บริษัท ไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชั่น (ANTI-CORRUPTION POLICY) พรอ้มทั้ง

ก าหนดบทลงโทษอย่างเดด็ขาด ส าหรบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชั่น 
4. จัดใหม้ีการฝึกอบรมและการสื่อสาร ใหผู้บ้ริหารและพนักงานรบัทราบ ถึงนโยบายต่อตา้นการ

คอร์รัปชั่น รวมถึงการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

5. จดัใหม้ีช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนเบาะแสการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยมีช่องทาง
รับเรื่องบุคคลภายนอกและพนักงานภายใน โดยเรื่องท่ีไดร้ับการรอ้งเรียนจะถูกน าไปสืบหา
ขอ้เท็จจริง และขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั 
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ทัง้นี ้ รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการของบริษัท เพ่ือใหผู้ม้ีสว่นเก่ียวขอ้งได้
รบัทราบนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น (ANTI – CORRUPTION POLICY)  ของบริษัทอย่างทั่วถงึ ซึง่สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัทไดท่ี้ 
https://www.singerthai.co.th/storage/corporate-governance/charters-and-documents/singer-anti-
corruption-policy-th.PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.singerthai.co.th/storage/corporate-governance/charters-and-documents/singer-anti-corruption-policy-th.PDF
https://www.singerthai.co.th/storage/corporate-governance/charters-and-documents/singer-anti-corruption-policy-th.PDF
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด จ านวน 3 ท่าน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริ ษัทใหม้ี
ความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  ตลอดจนปฏิบัติตามกฏหมายและขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมทัง้สอบทานใหบ้ริษัท  มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล  ก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และไดม้ีการแตง่ตัง้ นายเฉลิมพล ราชไชย เป็นผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง โดยมีคุณสมบัติตามขอ้มูลและประวัติ (ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียด
เก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายเฉลิมพล รามไชย เป็นผูท่ี้มี
ความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยหวัหนา้
งานผูต้รวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564  เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2564  โดยมีคณะกรรมการ
อิสระทัง้ 3 ท่าน ซึง่ถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดม้ีการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยการ
ซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคมุภายในองคก์ร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการ
ปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตาม
ระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในในเรื่องการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิ
ชอบหรือโดยไมม่ีอ  านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอ
แลว้ 

ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้
เช่นกนั บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) เพ่ือรบัผิดชอบในการตรวจสอบการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ในองคก์รดว้ยการแตง่ตัง้ Risk Owners จากหวัหนา้ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือ
พิจารณาและระบุความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ในหน่วยงานท่ีดแูลรบัผิดชอบแลว้น ามาเสนอใหค้ณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงพิจารณาร่วมกนัเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเหล่านัน้ใหเ้หมาะสม พรอ้มกบัใหม้ีการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือน ามารายงานผลการบริหารดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  ( Audit 
Committee) ไดร้บัทราบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามส าคญักบับญัชีทุจริตท่ีเกิดขึน้ของบริษัท จึงไดข้อใหผู้ส้อบบญัชี
ของบริษัท น าเสนอขอ้มลูในเชิงลกึในการประชมุทกุไตรมาส  พรอ้มทัง้มอบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในและผูจ้ดัการ
บริหารความเสี่ยงองคก์ร ติดตามขอ้มูลบญัชีทุจริตท่ีเกิดขึน้ สรุปถึงสาเหต ุผลกระทบต่างๆ และแนวทางการแกไ้ข 
โดยละเอียดและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติมทุกไตรมาส    รวมทัง้ใหค้วามส าคญัใน
โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทัง้ 3 ดา้น คือ Operation Risk, Credit Risk และ Compliance Risk 
เพ่ือก าหนดแนวทางและเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบการปฎิบัติงานท่ีถูกตอ้งและ
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เหมาะสม  
ผูส้อบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชีจ ากดั ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรายไตร

มาสและประจ าปี 2563 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบญัชีวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี ้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  240  เมื่อวนัท่ี  22  กุมภาพนัธ ์ 2564  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยไดพิ้จารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และซกัถามขอ้มูลจากคณะฝ่ายจัดการ ไดป้ระเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2564  ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์ 2564  แลว้สรุปไดว้่าคณะกรรมการบริษัทไม่มี
ความเห็นท่ีตา่งไปจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอมา 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังไดม้ีการเนน้การก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือใหร้ะบบการควบคมุภายในมี
การปรบัปรุงอย่างตอ่เน่ือง และมีการประเมินการควบคมุภายใน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. องคก์รและสภาพแวดล้อม  
บริษัทมีการจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีเอือ้ต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร  และการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน และสามารถวัดผลได ้มีการ
ตัง้เป้าหมายงานท่ีเหมาะสม และค านึงถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีวางไว ้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจ 
และระเบียบปฏิบตัิส  าหรบัฝ่ายบริหาร และพนกังานในเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชนก์บักิจการ นโยบาย  และ
ระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทั่วไปท่ีรดักุมและเหมาะสม นอกจากนี้
ยงัมีการก าหนดนโยบาย และแผนการปฏิบตัิงานท่ีค านงึถงึความเป็นธรรมตอ่ลกูคา้เพ่ือประโยชนข์องบริษัทในระยะ
ยาวอีกดว้ย 

2. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทไดม้ีการประเมินปัจจยัความเสี่ยงทัง้ภายนอก และภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท โดยมีการวิเคราะหโ์อกาสและผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ มีการติดตามสถานการณต์่างๆ อย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะก าหนดมาตรการและกลยุทธต์่างๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหาร  และพนักงานทุกท่านรบัทราบ และ
ปฏิบัติตาม เพ่ือลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรบัได ้ ทัง้นีบ้ริษัทยงัไดม้ีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงดา้นสินเช่ือโดยมีศนูยอ์นุมตัิเครดิตก่อนขายสินคา้ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากลกูคา้ท่ีมีคณุภาพไม่ดี 
และมีการตรวจสอบบัญชีลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ ส่งผลใหบ้ัญชีลูกหนีข้องบริษัทมีคุณภาพดี นอกจากนีย้ังมีการ
ปรบัปรุงกระบวนการขายสินคา้โดยก าหนดใหต้อ้งมีภาพถ่ายการน าส่งสินคา้และติดตัง้ท่ีบา้นลูกคา้ท่ีระบุละติจูด 
ลองติจูด เพ่ือเป็นขอ้มลูยืนยันว่ามีการน าส่งสินคา้จริงและเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรบัการติดตามหนีแ้ละยึดคืนสินคา้  
พรอ้มทั้งบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสินเช่ือ เพ่ือปรบัปรุงและควบคุมความเสี่ยงดา้นสินเช่ือ  คุณภาพของ
พอรต์สินเช่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
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3. การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 
บริษัทมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมตัิของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน  และ

เหมาะสม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในเรื่องการอนุมัติ การบนัทึกรายการบญัชี และขอ้มลูสารสนเทศ 
การดแูลจดัเก็บทรพัยส์ิน รวมทัง้มีมาตรการท่ีรดักมุในการท าธุรกรรมต่างๆ กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว เพ่ือป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และท าใหเ้กิดความโปร่งใสใน
การท างาน โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอ้มูล เพ่ือใหข้อ้มลูท่ีสื่อสารออกไปเป็น

ขอ้มลูที่มีคณุภาพ และเพียงพอตอ่การตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากนีบ้ริษัทยังไดใ้ช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และ
เหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ของครัง้ก่อนอย่างเหมาะสม และ
สามารถตรวจสอบได ้ มีการจดัท าหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ  รวมทัง้รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณีใหพิ้จารณาก่อน
การประชมุภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และตามท่ีกฏหมายก าหนด นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดป้ระชาสมัพนัธข์่าวสาร
ของบริษัทใหก้บับคุคลภายนอก และพนกังานภายในบริษัททราบผ่านทางช่องทางตา่งๆ เช่น ทางสื่อสิ่งพิมพ ์เป็นตน้ 
เพ่ือใหท้ราบถงึการท างานของบริษัทอย่างชดัเจนดว้ย 

5. ระบบการตดิตาม 
คณะกรรมการมีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไวห้รือไม ่
และจัดใหม้ีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม  และปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอหรือไม่ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ และรายงานผลการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร 
และฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททนัทีในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณก์ารทุจริต เหตกุารณท่ี์มีความ
น่าสงสยั การปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืนกฏหมาย และการกระท าผิดท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษัท 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี  2562 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมี
คณุสมบตัิตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดจ านวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 
ท่าน ดงันี ้

1.  นายชาญ อิทธิถาวร   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายปรีชา  ประกอบกิจ   กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   กรรมการตรวจสอบ 

และนายเฉลิมพล ราชไชย    เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติงานตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ส  าหรบัการก ากบัดแูลงบการเงินรวม
ของบริษัท ใหม้ีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ สอบทานใหบ้ริษัทมีรายงานทาง
การเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ และไดจ้ัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบตัิตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยม์ีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 
ใหค้วามเห็นในการคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท ใหบ้ริษัทจดัท ารายงานรายการที่เก่ียวโยงกนัเพ่ือ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมทัง้หนา้ท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงานอย่างมีอิสระและไมม่ีขอ้จ ากดัในการไดร้บัขอ้มลู พรอ้มมุ่งเนน้ใหบ้ริษัทมี
การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัไดแ้ก่การปฏิบตัิตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย มีความโปร่งใส
ยตุิธรรม เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีระบบการถ่วงดลุอ านาจ อนัน าไปสู่ประโยชนส์งูสดุ ไม่เพียงแต่
ส  าหรบัผูถื้อหุน้ แตย่งัรวมถงึพนกังาน และผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งอื่นๆ 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด พรอ้มทัง้เชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามวาระอนัควรรวม 4 ครัง้ และยงัจัดใหม้ีการ
ประชุมต่างหากกับ ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมกบัฝ่ายบริหารเพ่ือเย่ียมชมกิจการและการด าเนินงานของสาขาภาคตะวนัออก 
ทัง้นีเ้พ่ือสอบถามรายงานทางการเงินและ แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นดา้นการ
วิเคราะหถ์ึงท่ีมาของขอ้มลูในงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 อย่างอิสระ ตรวจทานรายงาน
ทางการเงินไดจ้ดัท าอย่างถกูตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ียอมรบัโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ อีกทัง้
ยงัเป็นประโยชนใ์นการพฒันาระบบควบคมุภายในใหด้ีย่ิงขึน้ และป้องกนัมิใหม้ีการปฏิบตัิใดๆ อนัเป็นการขดัแยง้
กับขอ้บัญญัติของระเบียบขอ้ก าหนด หรือขอ้บัญญัติของกฎหมาย พรอ้มทัง้ไดม้ีการรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ทราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ หรือสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคญัๆ 
ไดด้งันี ้

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีก่อนท่ีจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายในกบัสภาพธุรกิจในปัจจบุนั 

 ติดตามการน าแนวทางบริหารจดัการตามหลกัการ Three Lines of Defense ท่ีฝ่ายจัดการและ
พนกังานจะตอ้งเขา้ใจในบทบาท อ านาจ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน โดยเช่ือมโยงการท างาน
ของทัง้หน่วยงานผูป้ฏิบตัิงาน, หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการก ากบัดแูล และหน่วยงานตรวจสอบ เพ่ือท า
การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการด าเนินงานและการก ากบัดแูล 

 ติดตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลท่ีจะน ามาใชก้บับริษัท พรอ้ม
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบังบการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิง TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทาง
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การเงิน และ TFRS สว่นของสญัญาเช่า ท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบตัิงานและพิจารณาผลกระทบท่ีจะไดร้บั
จากการปรบัใช ้มาตรฐานในปี 2563 ท่ีผ่านมา 

 ติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหาร ตามรายงาน Management Letter ของผูส้อบบญัชีภายนอก – 
KPMG ท่ีเก่ียวกบัผลการตรวจสอบในการปฏิบตัิงานในแตล่ะปีของบริษัท 

 ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พรอ้มทั้งให้ค  าแนะน าเพ่ือน าไปพัฒนาและ
ปรบัปรุง วิธีการตรวจสอบ การจดัท ารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้
เพ่ือสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั 

 ติดตามผลการด าเนินงานของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด และ บริษัท เอสจีเซอรวิ์สพลสั จ ากัด 
พรอ้มทัง้ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 พิจารณาการติดตามการทจุริตท่ีเกิดขึน้ในฝ่ายภาคสนามในชว่งระยะเวลาปี 2563 และให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคมุก ากบัภายในเพ่ือแกไ้ขและป้องกนั ไดอ้ย่างเหมาะสมทกุสถานการณ ์ 

 พิจารณาโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทัง้ 3 ดา้น คือ Operation Risk, Credit Risk และ 
Compliance Risk เพ่ือก าหนดแนวทางและเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยงใหเ้ป็นไปตามกรอบการ
ปฎิบตัิงานท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 

 พิจารณาระบบการควบคมุภายใน เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดกบัองคก์ร  
ตลอดจนใหค้  าแนะน าคัดเลือกบุคลากรมารับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงใหถู้กตอ้ง และ
เหมาะสมดว้ย 

 พิจารณาประสิทธิผลของระบบควบคมุภายในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจดัจา้ง บริษัท ไพรซ้เวอร์
เตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบีเอส จ ากัด เป็นผูป้ระเมิน  และใชม้าตรฐานสากล COBIT5 (Control 
Objectives for Information and Related Technology) เป็นเกณฑใ์นการประเมิน และบริษัทไดน้ า
ประเด็นต่างๆ ท่ีไดร้ะบุในผลของการประเมินไปแกไ้ขปรบัปรุงเพ่ิมเติมกระบวนการท างาน แผนงาน 
และระบบควบคมุภายในเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 พิจารณาติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ท่ีจะมีผลบังคบัใชแ้ละเก่ียวขอ้งกับการด าเนินกิจการ
ของบริษัท เช่น พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) อนัเป็นกฎหมายท่ีมีผลกระทบกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษัทมีการก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างถกูตอ้ง 

 พิจารณาแบบประเมินตนเอง เพ่ือพฒันาระบบการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น โดยแสดงเจตนารมณเ์ป็นแนว
รว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการท่ีจดัท าขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย และไดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาลและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาหลกัฐานประกอบแบบประเมินตนเอง เพ่ือ
พิจารณาวา่บริษัทไดด้  าเนินการตามหลกัเกณฑห์รือกระบวนการเพ่ือใหไ้ดร้บัการรบัรอง (Certification 
Process) ของโครงการฯ ดงักล่าว โดยพิจารณาหลกัฐานประกอบต่างๆ เก่ียวกับนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจ มาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน เพ่ือเสนอต่อ



  บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

 

 สว่นท่ี 2-หนา้ที่ 97 

คณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งบริษัทไดร้บัการรบัรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นทจุริตแลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีว่างบการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินของบริษัทเพียงพอ และถูกตอ้งตามท่ีควร รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ในส่วนของ
ระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการไมพ่บขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั และมี
ความเห็นวา่ บริษัทไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เหมาะสม และบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ นอกจากนีบ้ริษัทมีแผนงานท่ีจะ
ปรบัปรุงกระบวนการท างานและระบบควบคมุภายในใหร้ดักมุมากขึน้เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต 

ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ใหแ้ต่งตัง้ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล และ/หรือผูส้อบบัญชีท่านอื่น แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัท 
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12.   รายการระหว่างกัน 

รายการท่ีส  าคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ดงัท่ีแสดงในงบการเงินของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ท่ี 6  ส าหรบังบการเงินงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และส าหรบังบการเงินงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  

จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายการระหวา่งกนัของบริษัท สรุปไดว้่ารายการระหว่างกนัท่ีท า
กนัระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายการท่ีแสดงในงบการเงินสิน้สุด  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีความยตุิธรรม และสมเหตสุมผลตลอดจนท าให้
บริษัท ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการท ารายการดงักลา่ว 

เพ่ือใหเ้กิดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทไม่มีนโยบายใหเ้กิดรายการลกัษณะขัดกันทางธุรกิจ ยกเวน้
กรณีพิเศษหรือกรณีท่ีบริษัทจะไดผ้ลประโยชนส์งูสดุหรือยุติธรรมท่ีสดุ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณา
และใหค้  าแนะน าก่อนท่ีจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทอนมุตัิตอ่ไป  ตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รายการระหว่างกนัในอนาคต บริษัทยังคงมีนโยบายการใหกู้ยื้มระหว่างกัน
ส าหรบับริษัทในเครือ ในกรณีท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงาน โดยจะคิดดอกเบีย้กูยื้มดงักล่าว ตามอตัราดอกเบีย้ใน
ตลาด 

 

บริษัททีอ่าจมีความขัดแย้ง 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  (SGC)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอร ์ประเทศไทย ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.99 

ด าเนินธุรกิจเช่าซือ้โดยซือ้สินคา้มาจาก บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย  
มาเพ่ือท าเช่าซือ้ใหก้บัลกูคา้ภายใตก้ารสนบัสนุนของพนกังานขาย
ของ  บมจ.   ซิงเกอรป์ระเทศไทยในการบริการขาย เก็บเงิน พรอ้ม
ค าแนะน า และ บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทยก็จะใหม้ีการคิดค่าบริการ
ดงักล่าวตามสญัญาบริการท่ีลงนาม นอกจากนัน้ก็มีการกูยื้มเงิน
จาก  
บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทยมาใชใ้นการด าเนินการ 

บริษัท เอสจี เซอรวิ์สพลสั จ ากดั  (SGS)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.96 

ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการติดตัง้เครื่องปรบัอากาศ และบริการหลงัการ
ขายใหก้บัลกูคา้ท่ีซือ้สินคา้ของ บมจ.ซิงเกอรป์ระเทศไทย โดยไดม้ี
การคิดค่าบริการดงักล่าวจากสินคา้ท่ีบริษัท ขายใหก้ับลูกคา้เป็น
รายเดือน 
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บริษัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ากดั  (SGB)   
โดยมี บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.99 

ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยโดยตรง 
โดยใชเ้ครือข่ายตวัแทนจ าหน่ายของ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เฉพาะท่ีมีใบอนุญาตตวัแทน
เป็นผูข้ายกรมธรรมใ์หแ้ก่ลกูคา้ งานประกนัชีวิตคงเหลือการส่งเบีย้
ของผูเ้อาประกนัชีวิตท่ียงัมีผลบงัคบัในปัจจบุนั โดยผูเ้อาประกนัภยั 
ช าระเบีย้ตรงเขา้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ส  าหรับงานประกัน
วินาศภัยร่วมกับบริษัทประกันภัยท่ีเป็นพันธมิตร พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ ์/ เง่ือนไขความคุม้ครองท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับราคา
เบีย้ประกันภัย ของกลุ่มลูกคา้ธุรกิจสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถของ 
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 

 
ความสมัพนัธท่ี์มีกบับริษัทย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 14 บคุคลหรอืกิจการอื่นท่ี

เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส  าคญักบักลุม่บริษัท ในระหวา่งปีมีดังตอ่ไปนี ้
 

 
ชือ่กจิการ ประเทศทีจั่ดตัง้/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ ์

บริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้รอ้ยละ 29.45  (2562:  
รอ้ยละ 30.26) ในบริษัทและมีกรรมการรว่มกนั 

บริษัท เจมารท์ โมบาย จ ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษัท เจเอม็ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ 
จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษัท เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษัท เจ ฟินเทค จ ากดั  ไทย เป็นบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษัท บีนสแ์อนดบ์ราวน ์จ ากดั  ไทย เป็นบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษัท คาเฟ่ ซพัพลาย จ ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษัท เจมารท์ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์
จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เจ อินชวัรนัซ ์
โบรกเกอร ์จ ากดั) 

ไทย เป็นบริษัทย่อยทางออ้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษัท เจพี ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
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ชือ่กจิการ ประเทศทีจั่ดตัง้/
สัญชาต ิ

ลักษณะความสัมพันธ ์

ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ  านาจและความรบัผิดชอบการวางแผน 
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษัท (ไมว่า่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาและเงือ่นไขระหว่างกัน 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแตล่ะประเภทอธิบายไดด้งัตอ่ไปนี ้
 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา  
ขายสินคา้ ราคาตลาด - ราคาเงินสด 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ อตัรารอ้ยละตามท่ีตกลงกนั 
รายไดส้นบัสนนุดา้นการตลาด ราคาท่ีตกลงรว่มกนั 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกรอ้งลกูหนี ้ ราคาท่ีตกลงรว่มกนั 
รายไดค้า่นายหนา้ ราคาท่ีตกลงรว่มกนั 
ซือ้สินคา้ ราคาตลาด 
ตน้ทนุขาย ราคาถวัเฉลี่ยถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัก าหนดตามแต่

ละผลิตภณัฑ ์
ตน้ทนุบริการ ราคาคงท่ีก าหนดตามแตล่ะผลิตภณัฑ ์
รายไดค้า่บริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงรว่มกนั 
คา่บริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงรว่มกนั 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
คา่บริการติดตามหนี ้ อตัรารอ้ยละของหนีท่ี้ติดตามได ้
ดอกเบีย้รบั  ตน้ทนุของเงินทนุถวัเฉลี่ยบวกสว่นเพ่ิม 
รายไดอ้ื่น ราคาท่ีตกลงรว่มกนั 
คา่ใชจ้่ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงรว่มกนั 

 
สัญญาส าคัญทีท่ ากับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 

 
สัญญาการโอนธุรกจิ 
เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษัทไดท้ าสญัญาการโอนธุรกิจกบับริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั โดยบริษัทตกลงท่ีจะ
โอนธุรกิจเช่าซือ้ใหบ้ริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
ตกลงท่ีจะด าเนินธุรกิจเช่าซือ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา บริษัทบนัทึกส ารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนัจ านวน 974 ลา้นบาท ในสว่นของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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สัญญาทีท่ าภายในกลุ่มบริษัท 
กลุ่มบริษัทท าสญัญาหลายฉบบัภายในกลุ่มบริษัทซึ่งมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี และสามารถต่อ
อายอุตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ รายละเอียดค่าธรรมเนียมและเง่ือนไข
ตา่ง ๆ เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นสญัญา ขอบเขตการบริการและเช่าอาคารมีดงันี ้

1.1 ความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ 
1.2 ความช่วยเหลือทางดา้นการใหบ้ริการ ซอ่มแซม บ ารุงรกัษาสินคา้ใหมแ่ละสินคา้ยดึคืน 
1.3 บริการการติดตามทวงถามหนี ้
1.4 บริการดา้นการสง่เสริมธุรกิจประกนัภยั 
1.5 ใหเ้งินอดุหนนุคา่ดอกเบีย้ 
1.6 เช่าอาคารและใหบ้ริการ 

 
สัญญาทีท่ าระหว่างกลุ่มบริษัทและกจิการทีเ่กีย่วข้องกันอืน่ 
 
สัญญาบริการ 
บริษัทไดท้ าสัญญาบริการกับบริษัท เจมารท์ จ ากัด (มหาชน) เรื่องขอใช้บริการความช่วยเหลือทางดา้นการ
ด าเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหารจดัการ และอื่นๆ ในการนีบ้ริษัทตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการตามท่ีระบไุวใ้นสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมตัิครัง้ละ 
1 ปี เวน้แตฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
 
สัญญาบริการบริหารลูกหนีแ้ละตดิตามหนี ้
บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสญัญากบับริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ใน
การขอใชบ้ริการบริหารลกูหนีแ้ละติดตามหนีต้ามท่ีบริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะมอบหมายใหโ้ดยมี
การคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
 
บริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสญัญากบับริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ใน
การขอใชบ้ริการติดตามหนีก้ลบัเขา้ครอบครองทรพัยต์ามท่ีบริษัทและบริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะมอบหมาย
ใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่อ
อายโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
 
สัญญาฝากขายสินค้า 
บริษัทไดท้ าสญัญาฝากขายสินคา้กบับริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษัทตกลงท่ีจะขาย
สินคา้ฝากขายของบริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจาก
การฝากขายใหก้บับริษัทดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และ
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สามารถตอ่อายโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
บริษัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) ท าการโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษัท เจมารท์ โมบาย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท เจมารท์ จ ากัด (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงการฝากขายในสญัญาฝากขาย
สินคา้ดงักลา่วดว้ย 
 
สัญญาใหบ้ริการด้านการส่งเสริมธุรกจิประกันภัย 
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดท้  าสญัญาบริการกบับริษัท เจมารท์ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ากดั เพ่ือใหบ้ริการใน
ดา้นการรบัช าระเงินค่าเบีย้ประกนัภยั ใหแ้ก่ บริษัท เจมารท์ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ากดั เง่ือนไขและผลตอบแทน
เป็นไปตามท่ีระบใุนสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี 
เวน้แตฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
 
สัญญาจ้างด าเนินการจัดหาลูกค้า 
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ไดท้  าสัญญาบริการกับบริษัท บริษัท เจ ฟินเทค จ ากัด เพ่ือตกลงใหบ้ริการเป็น
ตวัแทนเพ่ือจัดหาลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคล และจัดท าเอกสารใหส้มบูรณ ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับทางบริษัท เจ ฟินเทค 
จ ากดั เง่ือนไขและผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญา สญัญานีม้ีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถ
ตอ่อายโุดยอตัโนมตัิครัง้ละ 1 ปี เวน้แตฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
 

ในระหวา่งเดือนมกราคม 2563 ถงึเดือนธนัวาคม 2563  บรษัิทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส  าคญักบั
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั
ระหวา่งบริษัทฯ บริษัทย่อยและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุป
ไดด้งันี ้

หน่วย : (พันบาท) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 

ผู้ถอืหุน้รายใหญ่   

   คา่บริหารจดัการ 4,284 4,284 

บริษัทย่อย   

   รายไดจ้ากการขาย - 1,845,998 

   รายไดด้อกเบีย้รบั - 193,921 

   รายไดอ้ื่นๆ - 83,375 

   คา่ใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ - 149,307 

   ตน้ทนุขาย - 85,053 

กจิการอื่นทีเ่กีย่วข้องกัน   
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ผู้ถอืหุน้รายใหญ่   

   เจา้หนี ้ - - 

บริษัทย่อย   

   ลกูหนี ้ - 862,201 

   รายไดค้า้งรบั - 45,603 

   เงินใหกู้ยื้ม - 4,772,412 

   เจา้หนี ้ - 216,483 

กจิการอื่นทีเ่กีย่วข้องกัน   

   ลกูหนี ้ 138 - 

   รายไดค้า้งรบั 2,289 1,451 

   เจา้หนี ้ 76,171 33,666 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกรอ้งลกูหนี ้ 67,171 - 

   รายไดอ้ื่นๆ 45,150 26,560 

   คา่ใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ 9,061 9,061 

   คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ 11,353 5,410 

หน่วย : (พันบาท) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ 
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ส่วนที ่3: ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญช ี รายงานของผู้สอบบัญช ี
งบการเงิน
ส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติ
ธ ารงค ์
ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4208 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 
  

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเง่ือนไข
ว่างบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท
ย่อย ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
ผูส้อบบญัชีไมม่ีขอ้สงัเกตตอ่งบการเงินในปี 2561  
 

งบการเงิน
ส าหรบัปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติ
ธ ารงค ์
ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4208 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 
 

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเง่ือนไข
ว่างบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท
ย่อย ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
ผูส้อบบญัชีไมม่ีขอ้สงัเกตตอ่งบการเงินในปี 2562 

งบการเงิน
ส าหรบัปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

นายโชคชยั งามวฒิุกลุ 
ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 9728 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 
 

ผูส้อบบัญชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเง่ือนไข
ว่างบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัท
ย่อย ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
ผูส้อบบญัชีไมม่ีขอ้สงัเกตตอ่งบการเงินในปี 2563 
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13.2.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ  

ตารางสรุปงบการเงนิบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ   31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
หน่วย: พันบาท    
สินทรัพย ์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 289,264 552,104 715,193 
เงินลงทนุชั่วคราว  318,664 401,478 
ลกูหนีก้ารคา้ 12,734 3,987 2,641 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ท่ีครบก าหนด    
     ช าระภายในหนึ่งปี 1,116,084 1,188,230 1,787,943 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถยนต ์    
    ท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 206,533 299,767 634,671 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มระยะสัน้ -   
ลกูหนีอ้ื่น 253,251 199,375 322,728 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ - - - 
สินคา้คงเหลือ  640,448 686,241 675,203 
รายไดค้า้งรบั 7,639 12,426 3,932 
สินทรพัยร์อการขาย 3,174 3,418 996 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,529,127 3,264,212 4,544,785 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 1,169,540 1,072,186 1,558,138 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถยนต ์ 802,176     967,658 2,336,894 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 2,000 2,000 2,000 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 429,808 425,772 433,085 
คา่เช่ารา้นคา้จ่ายลว่งหนา้ 7,270 5,649 - 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 74,051 
สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 54,874 49,977 48,102 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 83,867 90,019 228,822 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 13,876 14,082 21,523 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,563,411 2,627,457 4,702,615 

รวมสินทรัพย ์ 5,092,538 5,891,555 9,247,400 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)   31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
หน่วย: พันบาท    

หนีสิ้นหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้    
    จากสถาบนัการเงิน 364,003 - 150,542 
เจา้หนีก้ารคา้ 348,068 269,416 306,898 
เจา้หนีอ้ื่น 189,133 214,245 397,240 
หุน้กูท่ี้ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 800,000 400,000 950,000 
สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 287,023 

 
- 

 
31,553 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,110 426 37,681 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 5,000 - - 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,021,337 884,087 1,873,914 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
หุน้กู ้ 1,350,000 2,434,986 4,262,341 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - 48,062 

ประมาณการหนีส้นิส  าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

139,170 
 

175,577 
 

201,534 
เงินประกนัพนกังาน 1,714 4,951 8,922 
กองทนุเงินสะสมพนกังาน 56,553 48,413 42,505 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,547,437 2,663,927 4,563,364 
รวมหนีส้ิน 3,568,774 3,548,014 6,437,278 

 
   

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
     ทนุจดทะเบียน 270,000 702,000 702,000 

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 270,000 401,505 412,525 
     สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 225,000 735,023 801,143 
เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้ - - 298,611 
ก าไรสะสม    
     ทนุส ารองตามกฎหมาย  27,000 27,000 27,000 
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 781,297 950,420 1,046,239 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 220,467 229,593 224,604 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,523,764 2,343,541 2,810,122 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 
หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
รายได้    

รายไดจ้ากการขาย 1,876,283 1,529,385 2,454,796 
ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้ 647,356 753,031 972,360 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 98,728 77,680 71,109 
รายไดอ้ื่น 265,657 249,903 160,160 
รวมรายได้ 2,888,024 2,609,999 3,658,425 

 
   

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 1,219,224 883,840 1,383,215 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 740,208 624,319 1,066,158 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 424,289 374,102 406,072 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 446,218 409,124 - 
ตน้ทนุทางการเงิน 107,447 163,210 224,532 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ - - 140,799 
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุหมนุเวียน - - (1,166) 
รวมค่าใช้จ่าย 2,937,386 2,454,595 3,219,610 

 
   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (49,362) 155,404 438,815 
คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 31,405 (10,491) (4,483) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (80,767) 165,895 443,298 

 
   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น    
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร    
   หรือขาดทุนในภายหลัง    

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - 1,754 - 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่    
   เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน    
ผลก าไรจากการตีมลูคา่สินทรพัยใ์หม่ - 10,600 - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์    
ประกนัภยัส าหรบัโครงการผลประโยชน์
พนกังาน 26,848 - - 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 5,092,538 5,891,555 9,247,400 
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ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจาก
ภาษี 

 
26,848 

 
12,354 - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (53,919) 178,249 443,298 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (0.30) 0.46 1.09 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (80,767) 165,895 443,298 
ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็น
เงนิสดรบั (จ่าย)    
คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 31,405 (10,491) (4,483) 
ตน้ทนุทางการเงิน 107,448 163,210 224,532 
คา่เสื่อมราคา 26,188 24,010 74,973 
คา่ตดัจ าหน่าย 21,166 15,844 12,668 
ขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ท่ีรบัรู ้
ในก าไรหรือขาดทนุ - - 140,799 
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตน    
ประมาณการหนีส้นิส  าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 17,999 44,136 30,235 
(กลบัรายการ) ส ารองกองทนุเงินสะสม
พนกังาน (12,878) 2,051 1,621 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้
จริง - - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ - (6,472) (1,166) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 446,218 409,124 - 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่
สินคา้ 11,863 (24,797) 156,811 
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตน - 

 
(131) - 



บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย 
  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

  

สว่นท่ี 3 – หนา้ที่ 109 

ขาดทนุจากการยดึคืนสินคา้ 95,227 49,261 - 
ก าไร(ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายท่ีดิน 
อาคาร และอปุกรณแ์ละสนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตน 613 

 
(2,592) (559) 

ดอกเบีย้รบั (3,063) (1,120) (602) 
  661,419 827,928 1,078,127 
การเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ด าเนินงาน    
ลกูหนีก้ารคา้ (949) 1,079 1,346 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ (904,788) (422,024) (1,691,901) 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถยนต ์ (807,671) (256,293) (1,714,840) 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มระยะสัน้ 4,123 - - 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
ลกูหนีอ้ื่น (118,520) 39,057 (108,772) 
รายไดค้า้งรบั 48,041 (4,786) 8,493 
สินคา้คงเหลือ (340,600) (20,997) (8,909) 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น - (244) 2,422 
คา่เช่ารา้นคา้จ่ายลว่งหนา้ (9,310) (3,460) - 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 1,610 (206) (4,806) 
เจา้หนีก้ารคา้ 213,164 (78,651) 37,482 
เจา้หนีอ้ื่น (64,929) 15,088 177,281 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2,000 (5,000) - 
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชนพ์นกังาน (5,840) (7,729) (4,278) 
เงินประกนัพนกังาน (1,092) 3,237 3,971 
จ่ายกองทนุเงินสะสมพนกังาน (12,234) (10,192) (7,529) 
กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การ
ด าเนินงาน  (1,335,576) 76,807 (2,231,913) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (7,782) (33,202) (28,874) 
ภาษีเงินไดร้บัคืน - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กจิกรรมด าเนินงาน (1,343,358) 

 
43,605 (2,260,787) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
ดอกเบีย้รบั 3,063 1,120 603 
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว - 1,740,000 1,518,353 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุชั่วคราว -  (2,050,000) (1,600,000) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ ์ (17,194) (6,081) (28,899) 
เงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ ์ 219 3,239 561 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ลดลง 5,000 - - 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน (44,058) (6,359) (7,779) 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุระยะยาว
อื่น - - - 
กระแสเงนิสดสุทธิ ใช้ไปในกจิกรรม
ลงทุน (52,970) (318,081) (117,161) 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

ส าหรับปี 
สิน้สุด 

หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้ - - 298,611 
ตน้ทนุทางการเงินจ่าย (106,388) (153,187) (215,203) 
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัท - - (80,948) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้    
    จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 277,853 (364,003) 150,541 
เงินสดรบัจากการกูยื้มระยะสัน้จากบคุคล
อื่นหรือกิจการอื่น 287,023 (287,023) - 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน - - - 
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กู ้ - (800,000) (400,000) 
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 950,000 1,500,000 2,762,341 
เงินสดรบัจากการออกหุน้ทนุ - 641,529 77,140 
เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า - - (51,445) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงนิ 1,408,488 537,316 2,541,037 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 12,160  163,089 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

ข้อมูล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รอ้ยละ) (2.80) 6.36 12.12 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.25 3.71 2.43 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เท่า) 0.93 2.55 2.06 
อตัราระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 429.41 588.71 561.54 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย ์(รอ้ยละ) 1/ 

(1.88) 3.02 
             

8.74 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) (5.21) 8.58        25.70 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.34 1.52 2.29 

ข้อมูล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัราสว่นหนีส้ินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 
(Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) 5/ (เท่า) 

1.84 1.22 1.94 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (Interest Coverage 
Ratio) 2/ (เท่า)  0.54 1.95 3.34 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (Cash Basis) 7/ (เท่า) (12.55) 0.50 (10.37) 
อตัราสว่นความสามารถช าระหนี ้(Debt Service Coverage 
Ratio) 4/ (เท่า) 0.12 0.64 0.66 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (Cash Basis)8/ 

(เท่า) (8.01) 0.03 (4.51) 
อตัราสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 3/ (เท่า) 

23.82 6.41 7.25 

อตัราสว่นตั๋วเงินจ่ายตอ่หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 0.11 - - 
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ตอ่
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย 6/ (เท่า) 

0.52 0.14 0.21 

อตัราสว่นเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ินรวม (เท่า) 0.10 - 0.23 
 
 

เพิม่ขึน้ สุทธิ 262,840 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 277,104 289,264 552,104 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
ปลายปี 289,264 552,104 715,193 
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หมายเหตุ  
1/  อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย ์ค  านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(EBIT) / 
สินทรพัยร์วม 
2/ อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ ค านวณจาก ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อม
ราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) / คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 
3/ อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค านวณ
จาก หนีส้ินทัง้หมดท่ีมีภาระดอกเบีย้  / ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA)  
4/ อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้
คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA) / (หนีส้ินระยะสัน้ท่ีมีภาระดอกเบีย้+หนีส้ินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้
ท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี) 
5/ อตัราส่วนหนีส้ินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) 
ค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 7.3  (ก) โดยบริษัทมีหนา้ท่ีด ารงอตัราส่วน “หนีส้ิน” ต่อ “ส่วน
ของผูถื้อหุน้” (Interest  Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราไมเ่กิน 3 : 1 (สามตอ่หนึ่ง) เท่า ณ วนัสิน้งวดบญัชี
รายไตรมาสหรือวนัสิน้ปีบญัชีตลอดอายขุองหุน้กู ้โดย“หนีส้ิน” หมายถงึ หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตามงบการเงินรวม
แตไ่มร่วมถงึหนีใ้นทางการคา้ปกติ และ“สว่นของผูถื้อหุน้” หมายถงึ สว่นของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวม 
6/ อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย ค านวณจาก  (หนีส้ิน
ระยะสัน้ท่ีมีภาระดอกเบีย้ + หนีส้ินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี) / หนีส้ินทัง้หมดท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้ 
7/ อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (Cash Basis)  ตามคู่มือจัดท าแบบแสดงรายการขอ้มูล แบบ 56-1 
ค านวณจาก (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน +ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบีย้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน จากการลงทนุและการจดัหาเงินทนุ) 
8/ อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / 
(การจ่ายช าระหนีส้ิน+รายจ่ายลงทนุ+ซือ้สินทรพัย+์เงินปันผลจ่าย) 
9/ สินทรพัย ์หมายถงึ เงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบัเฉลี่ย 
10/ สินเช่ือรวม หมายถงึ เงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบั 
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ตารางสรุปงบการเงนิบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
หน่วย: พันบาท 

 
  

สินทรัพย ์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 155,324 358,195 524,621 
เงินลงทนุชั่วคราว - 318,664 401,478 
ลกูหนีก้ารคา้ 131,575 412,822 863,733 
ลกูหนีอ้ื่น 198,372 161,973 154,213 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ 2,895,543 2,608,689 4,772,412 
สินคา้คงเหลือ  634,520 681,936 672,546 
รายไดค้า้งรบั 49,633 48,202 43,084 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,064,967 4,590,481 7,432,087 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 1,458,991 1,458,990 1,458,996 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 415,480 418,094 426,835 
คา่เช่ารา้นคา้จ่ายลว่งหนา้ 7,270 5,649 - 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ - - 55,938 
สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 49,988 46,145 44,798 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,618 242 67,355 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 13,101 13,068 20,297 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,947,454 1,942,188 2,074,219 
รวมสินทรัพย ์ 6,012,421 6,532,669 9,506,306 

หนีสิ้นหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้    
    จากสถาบนัการเงิน 309,000 - 150,541 
เจา้หนีก้ารคา้ 379,729 341,239 377,258 
เจา้หนีอ้ื่น 275,541 231,989 377,890 
หุน้กูท่ี้ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 800,000 400,000 950,000 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
หน่วย: พันบาท 

 
  

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 24,475 
เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลอื่นหรือ
กิจการอื่น 287,023 

- 
- 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,110 - - 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 5,000 - - 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,084,403 973,228 1,880,174 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
หุน้กู ้ 1,350,000 2,434,986 4,262,341 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - - 35,946 
ประมาณการหนีส้นิส  าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 118,473 151,758 175,601 
เงินประกนัพนกังาน - 3,304 6,009 
กองทนุเงินสะสมพนกังาน 55,921 47,801 41,848 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,524,394 2,637,849 4,521,745 
รวมหนีส้ิน 3,608,798 3,611,077 6,401,919 

 
   

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
     ทนุจดทะเบียน 270,000 702,000 702,000 

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 270,000 401,505 412,525 
     สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 225,000 735,023 801,143 
ส ารองจากการรวมธุรกิจ    
     ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 974,118 974,118 974,118 
เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้ - - 298,611 
ก าไรสะสม    
          ทนุส ารองตามกฎหมาย  27,000 27,000 27,000 
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 687,039 554,353 366,386 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ 220,467 229,593 224,604 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 2,403,623 2,921,592 3,104,387 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 6,012,421 6,532,669 9,506,306 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 
หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

รายได้    
รายไดจ้ากการขาย 1,881,679 1,273,283 2,048,914 
ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้ -   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 80,818 66,003 50,920 
รายไดค้า่บริหารจดัการ 52,847 66,203 79,436 
รายไดอ้ื่น 198,301 178,590 211,176 
รวมรายได้ 2,213,644 1,584,079 2,390,446 

 
   

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 1,147,564 837,745 1,335,387 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ 46,621 28,845 24,156 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 526,363 468,150 734,035 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 242,255 210,722 241,974 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 14,508 14,102 - 
ตน้ทนุทางการเงิน 107,112 162,817 223,696 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ - - 11,046 
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ
หมนุเวียน - - (1,166) 
รวมค่าใช้จ่าย 2,084,422 1,722,381 2,569,128 

 
   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 129,222 (138,302) (178,682) 
คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 45,540 (2,388) (66,674) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 83,682 (135,914) (112,008) 

 
   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น    
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการ
ใหม่    

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุน    
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือ
ขาย - 1,754 - 

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภท    
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ใหม่ไว้ใน 
    ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง - 1,754 - 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่    

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุน    
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร ์    
    ประกนัภยัส าหรบัโครงการ
ผลประโยชนพ์นกังาน 24,662 

 
- - 

ผลก าไรจากการตีมลูคา่สินทรพัยใ์หม่ - 10,600 - 
รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภท
ใหม่ไว้ใน      ก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 24,662 

 
10,600 - 

ก าไรเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิ
จากภาษี 24,662 12,354 - 

 
   

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับ
ปี 108,343 (123,560) (112,008) 

 
   

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.31 (0.38) (0.28) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด - (0.38) (0.27) 

 
งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด ส าหรับปีสิน้สุด 
หน่วย: พันบาท 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 
กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน  172,147 (496,313) (298,113) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,510,678) 106,473 (2,084,356) 
กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหา
เงิน 1,353,816 592,711 2,548,895 

 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
สทุธิ 15,284 202,871 166,426 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 140,040 155,324 358,195 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 155,324 358,195 524,621 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
ข้อมูล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.95 4.73 2.43 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เท่า) 0.23 0.79 2.06 
อตัราระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 49.38 124.14 561.54 
อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 3.78 (8.58) 12.12 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) (เกณฑ์
เงินสด) * 

2.59 (2.21) 3.34 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.50 1.24 2.29 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) ** 1.34 1.12 1.51 
อตัราสว่นหนีส้ินเฉพาะท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่น
ของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) (เท่า) 

1.14 0.98 1.94 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) *** (0.79) (0.45) (4.51) 
 
*อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ ตามคูม่ือจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลู แบบ 56-1 ค านวณจาก (กระแสเงิน
สดจากการด าเนินงาน +ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน จากการลงทุน
และการจดัหาเงินทนุ) 

**อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 7.5 โดยบริษัทมีหนา้ท่ีด ารงอตัราสว่น “หนีส้ิน” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุน้” (Debt to Equity Ratio) ในอตัราไม่เกิน 3 
: 1 (สามต่อหนึ่ง) เท่า ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดย“หนีส้ิน” หมายถึง หนีส้ินตามงบการเงินรวมแต่ไม่รวมถึงหนี ้
ในทางการคา้ปกติ และ“สว่นของผูถื้อหุน้” หมายถงึ สว่นของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวม 
***อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจ่ายช าระหนีส้ิน+
รายจ่ายลงทนุ+ซือ้สนิทรพัย+์เงินปันผลจ่าย) 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ และผลการด าเนินงานปีการเงนิ  2563 

ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และงวด 12 เดือน ของปีพ.ศ. 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนดงันี ้

 
ไตรมาสท่ี 4 ของปีพ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 124 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 82 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 195.2 
จากก าไรสทุธิ 42 ลา้นบาทของไตรมาสที่ 4 ของปีก่อน  

งวด 12 เดือนของปีพ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 443 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 277 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 166.9 
จากก าไรสุทธิ 166 ลา้นบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานงวด 12 เดือนปีพ.ศ. 
2563 และพ.ศ. 2562 เท่ากบั 1.09 บาทตอ่หุน้ และ 0.46 บาทตอ่หุน้ตามล าดบั 

รายได้รวม 

ไตรมาสท่ี 4 และงวด 12 เดือนของปีพ.ศ. 2563 รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 348 ลา้นบาท และ 
1,050 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้หลกัของรายไดจ้ากการขาย 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

รายไดจ้ากการขายส าหรบัไตรมาสที่ 4 และงวด 12 เดือนเพ่ิมขึน้จ านวน 328 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78.5 และ 
926 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.6 ตามล าดบั การเพ่ิมขึน้ท่ีส  าคญัในงวด 12 เดือนมาจากสินคา้ 5 ล าดบัแรก 
ซึง่ก็คือตูน้  า้มนั ตูแ้ช่ เครื่องปรบัอากาศ โทรทศัน ์และเครื่องซกัผา้ 

ทัง้นีก้ารเติบโตของยอดขายเป็นผลจากการปรบัตวัตามสภาวะตลาด รวมทัง้การเพ่ิมจ านวนพนกังานขายและการจดั
ทีมขายใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2563 2562 จ ำนวน % 2563 2562 จ ำนวน %

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 746             418             328             78.5            2,455         1,529         926             60.6            
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้ืม 278             189             89               47.1            972             753             219             29.1            
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22               19               3                 15.8            71               78               (7)                (9.0)             
รายไดอ่ื้น 23               95               (72)              (75.8)          162             250             (88)              (35.2)          
รวมรำยได้ 1,069         721             348             48.3            3,660         2,610         1,050         40.2            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 367             253             114             45.1            1,346         837             509             60.8            
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6                 11               (5)                (45.5)          37               47               (10)              (21.3)          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 494             234             260             111.1         1,472         998             474             47.5            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต / หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 33               142             (109)           (76.8)          141             409             (268)           (65.5)          
ตน้ทุนทางการเงิน 73               46               27               58.7            225             163             62               38.0            
รวมค่ำใช้จ่ำย 973             686             287             41.8            3,221         2,454         767             31.3            

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 96               35               61               174.3         439             156             283             181.4         

รายไดภ้าษีเงินได้ (28)              (7)                21               100.0         (4)                (10)              6                 60.0            
ก ำไรส ำหรับงวด 124             42               82               195.2         443             166             277             166.9         

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล้ำนบำท)

 งวด 12 เดือน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ไตรมำสที่ 4 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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ตน้ทนุขายเพ่ิมขึน้จ านวน 114 ลา้นบาท และ 509 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสที่ 4 และงวด 12 เดือนตามล าดบั ในไตร
มาสท่ี 4 และงวด 12 เดือน ของปีพ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผ่ือจากการปรบัมลูค่าเครื่องจกัรท่ีอยู่ในระหว่าง
กระบวนการขายคืนจ านวน 9 ลา้นบาทและ 19 ลา้นบาทตามล าดบั  

ดอกเบีย้รับจากสัญญาเช่าซือ้และเงนิใหกู้้ยมื 

ไตรมาสท่ี 4 และงวด 12 เดือนของปีพ.ศ. 2563 ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้และเงินใหกู้ยื้มของกลุ่มบริษัทฯ 
เพ่ิมขึน้จ านวน 89 ลา้นบาท และ 219 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากการขยายตวัของพอรต์ลกูหนี ้

รายได้ค่าบริการและต้นทุนค่าบริการ 

ส าหรบัไตรมาสท่ี 4 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดค้่าบริการของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 15.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพ่ิมของรายไดน้ายหนา้ขายประกัน
จ านวน 7 ลา้นบาท และการลดลงของส่วนแบ่งรายไดจ้ากตูเ้ติมเงิน สินคา้ฝากขาย ค่าติดตัง้เครื่องปรบัอากาศและ 
คา่บริการตา่งๆ เช่น คา่ซอ่มแซม จ านวน 4 ลา้นบาท โดยท่ีตน้ทนุการใหบ้ริการของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจ านวน 5 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45.5 เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัตูเ้ติมเงินจ านวน 2 ลา้นบาท 
 
ส าหรบังวด 12 เดือนของปีพ.ศ. 2563 รายไดค้า่บริการของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจ านวน 7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
9.0 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของสว่นแบ่งรายไดจ้ากตูเ้ติมเงิน สินคา้ฝาก
ขายและ คา่บริการตา่งๆ เช่น คา่ซอ่มแซม คา่บริการตรวจเช็คเครื่องปรบัอากาศจ านวน 22 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้
ในสว่นของรายไดน้ายหนา้ขายประกนัจ านวน 16 ลา้นบาท ในขณะท่ีตน้ทนุการใหบ้ริการ ลดลงจ านวน 10 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21.3 

รายได้อืน่ 

ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ื่นของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจ านวน 72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75.8 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากในไตรมาสที่ 4 ของปีพ.ศ. 2563 ไม่มีการขายหนี ้ในขณะท่ี
ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2562 มีการขายหนีจ้  านวน 63 ลา้นบาท  
ส าหรับงวด 12 เดือนของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจ านวน 88 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
35.2 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายไดจ้ากการขายหนีง้วด 12 เดือนของปีพ.ศ. 2563 และ 
2562 มีจ านวน 67 ลา้นบาท และ 148 ลา้นบาทตามล าดบั 
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2563 ดงันี ้
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ส าหรบัไตรมาสที่ 4 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ื่นของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจ านวน 28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 54.9 
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ของปีเดียวกนั เป็นผลมาจากในไตรมาสนีไ้ม่มีการขายหนี ้(ไตรมาสท่ี 3 มีการขาย
หนีจ้  านวน 20 ลา้นบาท)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน %

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 746 536 210             39.2            
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้ืม 278 262 16               6.1              
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22 19 3                 15.8            
รายไดอ่ื้น 23 51 (28)              (54.9)          
รวมรำยได้ 1,069         868 201             23.2            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 367 303 64               21.1            
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 16 (10)              (62.5)          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 494 344 150             43.6            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 33 27 6                 22.2            
ตน้ทุนทางการเงิน 73 60 13               21.7            
รวมค่ำใช้จ่ำย 973 750 223             29.7            

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ 96 118 (22)              (18.6)          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (28)              1 (29)              (2,900.0)     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 124 117 7 6.0              

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล้ำนบำท)

 ไตรมำสที่

 4

 ไตรมำสที่

 3

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
สินทรัพย ์

 
สินทรพัยร์วมของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 3,355 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 56.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปีพ.ศ. 

2562 โดยรายการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัมีดงันี ้
 เงนิลงทุนหมุนเวียน 

เงินลงทนุหมนุเวียนเพ่ิมขึน้จ านวน 82 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 25.7 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปีพ.ศ. 
2562 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ น าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปลงทุนในหน่วยลงทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีผล
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ียงัไมร่บัรูแ้สดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ จ านวน 1 ลา้นบาท 

 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และลูกหนีเ้งนิใหกู้้ยมืจ าน าทะเบยีนรถ   

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถ เพ่ิมขึน้จ านวน 2,790 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 79.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ปีพ.ศ. 2562 โดยการเพ่ิมขึน้แบ่งเป็นลูกหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอื่นๆ และรถยนต ์จ านวน 1,086 ลา้น และลูกหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถ 1,704 
ลา้นบาท  

 

จ ำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 715                          552                          163                29.5               
เงินลงทุนหมนุเวียน 401                          319                          82                  25.7               
ลูกหน้ีการคา้ 3                              4                              (1)                   (25.0)              
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,788                      1,188                      600                50.5               
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนตท่ี์ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 635                          300                          335                111.7             
ลูกหน้ีอ่ืน 323                          199                          124                62.3               
สินคา้คงเหลือ 675                          686                          (11)                 (1.6)                
รายไดค้า้งรับ 4                              13                            (9)                   (69.2)              
สินทรัพยร์อการขาย 1                              3                              (2)                   (66.7)              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,545                      3,264                      1,281             39.2               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,558                      1,072                      486                45.3               
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ 2,337                      968                          1,369             141.4             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2                              2                              -                 -                 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 433                          426                          7                     1.6                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 74                            -                           74                  100.0             
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 48                            50                            (2)                   (4.0)                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 229                          90                            139                154.4             
สินทรัพยอ่ื์น 21                            20                            1                     5.0                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,702                      2,628                      2,074             78.9               

รวมสินทรัพย์ 9,247                      5,892                      3,355             56.9               

สินทรัพย์

(ล้ำนบำท)
 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

มีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาใชเ้ป็นปีแรก 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 

 
 

 หนีส้ินรวมของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 2,889 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.4 เมื่อเทียบกบัสิน้ปีพ.ศ. 
2562 โดยรายการท่ีส  าคญัคือ การออกหุน้กูจ้  านวน 2,800 ลา้นบาท และมีการช าระคืนหุน้กูจ้  านวน 400 
ลา้นบาท เม่ือเดือนตลุาคม 2563 และมีเงินกูยื้ม จ านวน 150 ลา้นบาท 

 สว่นของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 466 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.9 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี
พ.ศ. 2562 โดยมีความเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัคือ การเพ่ิมขึน้เน่ืองจากก าไรสุทธิส  าหรบังวด  12 เดือน
จ านวน  443 ลา้นบาท  การใชส้ิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิและจดทะบียนหุน้แลว้ จ านวน 76 ลา้นบาท และ
รบัเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิจ านวน 299 ลา้นบาท และการปรบัลดก าไรสะสมตน้งวดจากผล
ขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ จ  านวน 271 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
9 และจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 40 ลา้นบาทและเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จ านวน 41 ลา้นบาท 
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แผนการด าเนินธุรกจิส าหรับปี 2564 
 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายเติบโตในสว่นของธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนัอย่างตอ่เน่ือง จากยอดสินเช่ือ ณ 
สิน้ปี 2562 และ 2563 จ านวน 1,515 ลา้นบาท  และ จ านวน 3,449 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2564 บริษัทมีแผนใน
การออกหุน้กูเ้พ่ือรองรบัการขยายตวัของสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกันอีกไม่ต  ่ากว่า 3,600 ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ เป็น
โอกาสที่บริษัทฯ จะผลกัดนัผลตอบแทนใหส้งูขึน้ไดถ้งึรอ้ยละ 28 ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีเป็นธรรมเน่ืองจากการก ากบัของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 นอกจากธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนัแลว้ ธุรกิจเดิมของซิงเกอรค์ือธุรกิจเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้า ก็มีการ
ก ากบัควบคุมคุณภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พ่ือควบคมุในขัน้ตอนการขายท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และช่องทางการเก็บเงินท่ีเพ่ิมเติมใหพ้นกังานขายไดเ้ขา้ไปใหบ้ริการและติดต่อรบัช าระเงินได ้โดยบริษัทฯยงั
สามารถเนน้การปล่อยสินเช่ือในกลุ่มสินคา้ท่ีมีผลก าไร (มารจิ์น้) สูง และมีความเสี่ยงต ่า นอกจากนัน้ยงัคงเนน้การ
ขยายซิงเกอรแ์ฟรนไชสอ์ย่างตอ่เน่ืองเพ่ือขยายพืน้ท่ีครอบคลมุการขายใหเ้ขา้ถงึลกูคา้มากท่ีสดุ 
 

สภาพคล่อง 
 ปี 2563 กลุม่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 715.1 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 163.08 ลา้นบาท 
โดยแบ่งเป็นกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากการด าเนินงานจ านวน 2,260.7 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรม
ลงทนุ 117.1 ลา้นบาท และกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,541 ลา้นบาท  
Key Performance indicators 

ตัวบ่งชผีลการ
ด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ค าอธิบาย 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (2.80)% 6.36% 12.12% อตัราก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการ
เพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายและ
รายไดด้อกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้
และเงินใหกู้ยื้ม ซึง่เกิดจากการ
ขยายตวัของพอรต์ลกูหนี ้ และบริษัท
มีการควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้่าย
ตา่งๆ  ไดอ้ย่างเหมาะสม 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 38.27% 46.44% 46.69% บริษัทยงัคงรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ได้
อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากมีการควบคมุ
ตน้ทนุขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชผีลการ
ด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ค าอธิบาย 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จาก
การด าเนินงาน 

(2.50)% 9.67% 18.77% อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ 
เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้
ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้และเงิน
ใหกู้ยื้มและการลดลงของคา่ใชจ้่าย
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู รวมทัง้
การที่มีโยบายควบคมุตน้ทนุขายและ
ตน้ทนุการบริการอย่างตอ่เน่ือง 

อตัราผลตอบแทนตอ่
สินทรพัย์1/ 

(1.88)% 3.02% 8.74% อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยเ์พ่ิมขึน้ 
เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไร
ก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงินและภาษี
เงินได ้ (EBIT) เพ่ิมขึน้ในสดัสว่นท่ี
มากกวา่การเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยร์วม 
ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่บริษัทสามารถ
ด าเนินธุรกิจและบริหารพอรต์ลกูหนี้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (5.21)% 8.58% 25.70% อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้  
เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการ
เติบโตอย่างต่อเน่ือง  

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูตอ่สินเช่ือรวม2/ 

 

 

 

 

5.0% 2.4% 4.3% อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่
สินเช่ือรวมมีคา่ใกลเ้คียงกนัในแตล่ะปี 
โดยบริษัทพยายามรกัษาคณุภาพ
ลกูหนีใ้หด้ี ซึง่การตัง้ส  ารองหนีส้งสยั
จะสญูตามนโยบายของบริษัทมีความ
เหมาะสมกบักิจการ 

อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่
สินเช่ือรวม 

10.5% 9.5% 4.4% อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สินเช่ือรวมลดลง 
เน่ืองจากบริษัทย่อยมีการปรบัปรุง
กระบวนการในการพิจารณาสนิเช่ือ
ใหม้ีความรดักมุ เพ่ือใหม้ีลกูหนีท่ี้มี
คณุภาพมากย่ิงขึน้ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
(เท่า) 

1.25 3.71 2.43 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่น
สภาพคลอ่งลดลง เน่ืองจากมีหนีส้ิน
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ตัวบ่งชผีลการ
ด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ค าอธิบาย 

ในสว่นของหุน้กูแ้ละเงินกูยื้มระยะสัน้
เพ่ิมขึน้ 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่น
ของผูถื้อหุน้ (เท่า) 

2.34 1.52 2.29 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่น
หนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 
เน่ืองจากบริษัทมีการออกหุน้กูใ้นปี 
2563 เพ่ิมขึน้ 

 
หมายเหตุ:  1/อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย ์ค  านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงิน

ได ้(EBIT) /  สินทรพัยร์วม 

  2/สินเช่ือรวม หมายถงึ เงินใหส้ินเช่ือและดอกเบีย้คา้งรบั 
 





  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 1 
 

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกีย่วกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท 

1. แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 

ชื่อ/สกุล 
 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2563 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายอดศิกัดิ ์สขุมุวทิยา 
***  

65 - ประธานกรรมการ 
แตง่ตัง้ 13/8/2558 

1,383,770 
(0.30%) 

-  ปรญิญาตรีเศรษฐศาสตร ์
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2559 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ - บรษิัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 

  - กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 -  ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 - ปัจจุบนั 
 

- ประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- บมจ.ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

     2533 - ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร 

บรษิัท เจมารท์ จ ากดั (มหาชน) 

     2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ 
จ ากดั (มหาชน) 

     2555 - ปัจจุบนั ประธาน บรษิัท เจเอเอสแอสเซท็ จ ากดั 
(มหาชน) 

     2537 - 2555 กรรมการ บรษิัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ 
จ ากดั (มหาชน) 

     2524 - 2527 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิจยั บรษิัท เงินทนุหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ากดั 
(มหาชน) 

     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เจเวนเจอรส์ จ ากดั 
     2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เจมารท์ โมบาย จ ากดั 
     2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิัท บรหิารสินทรพัยเ์จ จ ากดั 
     2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท สิงหบ์รุี เคเบิล้ ที.วี. จ  ากดั 
     2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิัท เจมารท์ ทกัษิณ 
     2545 - 2548 กรรมการ บรษิัท ที.เอ.เอสแอสเซท็ จ ากดั 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 2 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2563 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายอดศิกัดิ ์สขุมุวทิยา (ตอ่) 
***  

    2528 - 2532 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ ์ - บรษิัท ฟิลลิปสอี์เลคโทรนิค 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

นายชาญ  อิทธิถาวร     
*   **   ***   
 

53 - ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
แตง่ตัง้ 15/5/2563 
 

ไม่มี - BA Degree (First Class 
Honor), Major in Finance 
and Banking,  
Chulalongkorn University 
Bangkok, Thailand 

2563 - ปัจจุบนั 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

  -กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 

 - MBA Degree, Major in 
Finance and Management 
of Information System, 
University of Minnesota, 
Minneapolis, Minnesota, 
U.S.A. 

2563 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 

- บรษิัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 

  - กรรมการอิสระ 
 

 - Chartered Financial 
Analyst (CFA), Level 1 and 
2,  Association for 
Investment Management 
and Research (AIMR) 
Virginia, USA 

2562 - ปัจจุบนั 
 

- Independent Director & 
Chairman of the Audit 
 

- PRTR Group Co., Ltd. 
 

     2558 - ปัจจุบนั - Managing Director - Fahbandansurp Co., Ltd. 
 
 
 

       



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 3 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2563 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ดร. นงลกัษณ ์ลกัษณะโภคนิ 
 

60 - กรรมการ 
แตง่ตัง้ 28/4/2559 

ไม่มี - ปรญิญาตรีวทิยาศาสตร์
บณัฑติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2559 - 2560 
 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

    - ปรญิญาโท 
วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2559 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 

- บรษิัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  
 

    - ปรญิญาเอกพทุธศาสตรดษุฎี
บณัฑติ สาขาสนัตศิกึษา 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลง
กรณราชวทิยาลยั 

2561 - ปัจจุบนั 
 

- ผูอ้  านวยการสายงาน
ตรวจสอบภายใน 
 

- บมจ. เจมารท์ 
 

     2559 - ปัจจุบนั - ท่ีปรกึษา - บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ 
     2555 - 2559 

 
- กรรมการ  
- กรรมการบรหิาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

- บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ 
 

     2543 - 2555 - กรรมการบรหิาร - บมจ. เจมารท์ 
     2540 - 2543 

 
- ผูอ้  านวยการสายงาน
ปฏิบตักิาร 

- บมจ. เอ็มลิง้คเ์อเชีย คอรป์อเรชั่น 
 

     2535 - 2540 - ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร - บรษิัท เทคนิคเทเลคอม จ ากดั 
        

        
        
        
        



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 4 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2563 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายพิพิธ พิชยัศรทตั 
* ** *** 
 

60 - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
แตง่ตัง้ 13/5/2552 

ไม่มี - รฐัศาสตรบ์ณัฑติ สาขา
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2555 - ปัจจุปัน 
 

- กรรมการ 
 

- บรษิัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั) 
 

  - ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
 

 - ปรญิญาโท พฒันศาสตร์
มหาบณัฑติ (บรหิารธุรกิจ)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

2552 - ปัจจุบนั 
 

- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

     2549 - 2558 - กรรมการ - บจ. เพียวสมัมากรเวลลอปเมนท ์
      2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บรษิัท รวมทนไุทย จ ากดั 
     2546 - 2558 - กรรมการ - บมจ. อาพีซีจี 
     2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บมจ. สมัมากร 
     2545 - 2561 

 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- บมจ. ไทยประกนัภยั 
 

     2544 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 

- บมจ. สวุรรณชาต ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

     2543 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ - บจ. มงคลชยัพฒันา 
     2543 - 2560 

 
- ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
 

- ส  านกังานจดัการทรพัยส์ินส่วน
พระองค ์

     2543 - 2560 - รองผูอ้  านวยการ - โครงการพฒันาส่วนพระองค ์
        
        
        



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 5 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2563 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นาย ปรีชา ประกอบกิจ 72 - กรรมการอิสระ 
 

ไม่มี - ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยั Roosevelt 
University, USA 

2559 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

-บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

  - กรรมการตรวจสอบ 
แตง่ตัง้ 8/8/2559 

  2559 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 

- บรษิัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
 

     2555 - 2559 
 

- กรรมการบรษิัท  
- กรรมการตรวจสอบ 

- บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค์  
   เซอรว์สิเซส็ 

     2548 - 2554 - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. จีสตีล 
     2554 - 2557 - กรรมการท่ีปรกึษา - บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
     2532 - 2554 - กรรมการผูจ้ดัการ - บ.แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

นายวรยศ ทองตนั 
* 

40 - กรรมการอิสระ ไม่มี - วศิวกรรมศาสตรบ์ณัทิต, 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, GPA 
3.30, เกียรตนิิยมอนัดบั 2 
สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิ
รนิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ 
 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ  ากดั 
(มหาชน) 
 

    - Research Student, 
Tokyo Institute of 
Technology, Tokyo, Japan 

2561 - ปัจจุบนั 
 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่  สายงานลงทนุและ
ยทุธศาสตรอ์งคก์ร 

- บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ 
จ  ากดั (มหาชน) 
 

    -  Master of Engineering, 
Information Processing, 
Nara Institute of Science 
and Technology, Nara, 
Japan 

2563 - 2564 
 

- กรรมการ 
 

- บรษิัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 6 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2563 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

    - Master of Business 
Administration, GPA 3.71, 
The University of Texas at 
Dallas, Texas, USA 

2562 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 

- บรษิัท อิมแพค โซล่าร ์จ  ากดั 
 

นายวรยศ ทองตนั  (ตอ่)     2561 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บรษิัท สหโคเมเฮียว จ ากดั 
*     2561 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บรษิัท โมบาย โลจิสตกิส ์จ ากดั 
     2560 - ปัจจุบนั 

 
- กรรมการ 
 

- บรษิัท ซี.ไอ.ที. พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลั
แทนส ์จ ากดั 

     2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บรษิัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซลั จ ากดั 
     2560 - 2561 

 
- ผูจ้ดัการแผนกลงทนุ ฝ่าย
การเงินและลงทนุ 

- บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ 
จ  ากดั (มหาชน) 

     2558 - 2559 - ผูช้่วยผูจ้ดัการ แผนกลงทนุ - บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ 
จ  ากดั (มหาชน) 

นายปิยะ พงษอ์ชัฌา 
 

50 -กรรมการ 
แตง่ตัง้ 12/5/2559 

ไม่มี   - ปรญิญาตรีการจดัการ   
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

2564 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บจ. เคบี เจ แคปปิตอล 

     2561 - ปัจจุบนั - รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร 

- บมจ. เจมารท์ 

     2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย  
     2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บรษิัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
     2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บจ. บรหิารสินทรพัยเ์จ 

     2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บจ. เจ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์
     2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ, กรรมการบรหิาร - บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์สิ



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 7 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2563 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

เซส็ 
นายปิยะ พงษอ์ชัฌา  (ตอ่)     2555 - 2560 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์สิ

เซส็ 
     2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บจ. เจเอ็มที พลสั 
     2541 - 2555 ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด - บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์สิ

เซส็ 
นายกิตตพิงศ ์กนกวไิลรตัน ์ 
 

47 กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 

ไม่มี - ปรญิญาตรี 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2561 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

  - กรรมการ 
- แตง่ตัง้ 1/5/2559 

  2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ - บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 

     2560 - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่รว่ม - บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
     2559 - 2560 

 
- ผูอ้  านวยการสายงานขาย
และการตลาด 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

     2559 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บรษิัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั 
- บรษิัท เอสจี เซอรว์สิพลสั จ ากดั 
- บรษิัท เอสจี โบรคเกอร ์จ ากดั 

     2558 - 2559 - Chief Commercial Officer -  Crown Tech Advance PCL 
     2555 - 2557 - General Manager  -  Brightstar (Thailand) Ltd. 
     2545 - 2554 

 
- Chief Marketing 
   Officer 

-  Jaymart Public Co., Ltd. 
 

     2539 - 2545 - Account Manager  -  Motorola (Thailand) Ltd. 
     2538 - 2539 - Marketing Executive - Motorola (Thailand) Ltd. 
     2538 - 2539 - Marketing Executive - NEC (Thailand) Co., Ltd. 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 8 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ 31-12-2563 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

        
นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ ์ 60 - ผูอ้  านวยการสาย

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
แตง่ตัง้ 17/6/2559 

ไม่มี 
 

- Bachelor Degree in 
Science 
Price of Songkla University 

2559 - ปัจจุบนั 
 

- ผูอ้  านวยการสายงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

    - Mini Software Engineering, 
 Kasetsart University 

2556 - 2559 
 

- Project Director 
 

- CPS Consulting Co., Ltd. 
 

    - Master Degree in Business 
Management,   Rangsit 
University 

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

     2548 - 2553 
 

- Project Manager 
 

-  Innova Software Co., Ltd. 
 

     2546 - 2547 - Project Manager - e-Discover Co., Ltd. 
     2538 - 2546 

 
- Senior Manager of IT 

division 
-  Semiconductor Venture 
International (Public) Co., Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 9 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/63 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวจนัทรจิรา    กอ้งทอ้งสมทุร ์
 

54 - ผูอ้  านวยการสาย
งานปฏิบตัิการ 

แตง่ตัง้ 15/5/2559 

3,500 หุน้
0.00087% 

- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร์
บณัฑติ  มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย  
 

2559 - ปัจจุบนั 
 
 

- ผูอ้  านวยการสายงาน
ปฏิบตักิาร 
 

- บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

  - เลขานกุารบรษิัท 
แตง่ตัง้ 13/5/2551 

 - หลกัสตูรพิเศษ คณะนิตศิาสตร ์
จฬุาลงกรณว์ิทยาลยั  
- หลกัสตูร “กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบตัสิ  าหรบัเลขานกุารบรษิัท” 
 จดัโดยสมาคมบรษิัทจดทะเบียน
ไทย หลกัสตูร ดงันี ้
1.  Corporate Secretary 
Development Program รุน่ท่ี 2 
2.  หลกัสตูรพืน้ฐานส าหรบั
ผูป้ฏิบตังิานเลขานกุารบรษิัท รุน่
ท่ี 22  
3.  หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับรษิัทจด
ทะเบียน  

2551 - 2559 
 

- เลขานกุารบรษิัท  
 

-  บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

    - ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ สาขาวิชาการพฒันา
ธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

2550 - ปัจจุบนั 
 

- ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์และส่ือสารองคก์ร 
 

-  บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 10 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/63 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวจนัทรจิรา    กอ้งทอ้งสมทุร ์
(ตอ่) 

    2547 - 2550 
 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลและ
บรหิาร 

- บมจ. ดี อี แคปปิตอล 
 

     2536 - 2547 
 

- ผูจ้ดัการฝ่ายหลกัทรพัย ์(นกั
ลงทนุสมัพนัธ)์ & 
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

-  บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

     2535 - 2536 -เจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์

-  บมจ. ซงิเกอรป์ระเทศไทย 
 

นางสาวอญัฑกิร พิเชฐกร 54 - รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ  
แตง่ตัง้ 1/01/2564 
บจ. เอสจี แคปปิตอล 

ไม่มี - ปรญิญาตรีคหกรรมและ
อตุสาหกรรมศลิป์ 

มหาวทิยาลยัสวนดสุิต 

2547 - 2555 
 

- Assistant Vice President 
recovery consumer 
credit risk. 

 

-The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 
 

  - ผูอ้  านวยการสาย
งานบรหิารสินเช่ือ
และทรพัยส์ิน 
แตง่ตัง้ 16/07/2561 
บจ. เอสจี แคปปิตอล 

  2546 - 2547 
 

- Associates II Consumer 
Credit Quality Dept. 

 

-DBS Thai Danu Bank PCL. 
 

     2545 - 2546 
 

Collection&Support 
Manager 

-Citibank, N.A. 
 

     2539 - 2545 OA Supervisor - Citibank, N.A. 
     2532 - 2538 Assistant Credit Manager -Dawa International Machinery Co., Ltd. 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท   – หนา้ท่ี 11 
 

 
ชื่อ/สกุล 

 

 
อำยุ 

 

 
ต ำแหน่ง 

 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

(%) 
ณ -13/05/63 

 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ 

 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวบุษบา กลุศริธิรรม 
 
 

45 - กรรมการผูจ้ดัการ 
แตง่ตัง้ 1/01/2564 
บจ. เอสจี แคปปิตอล 

ไม่มี - ปรญิญาตรี Accounting 
(เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2564 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
-  

- บจ.เอสจี แคปปิตอล  
 

  -ผูอ้  านวยการสาย
งานบญัชีและการเงิน 
แตง่ตัง้ 2/05/2562 
บมจ. ซงิเกอรป์ระ
เทศไทย 

 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2560 - 2562 - Associate Partner 

-  

- ไพรซ์วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอ
เอส จ ากดั 

 

    - ปรญิญาโท Master of 
Applied Finance, 
Macquarie University, 
Australia 

2558 - 2560 - Director 
 

- ไพรซ์วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอ
เอส จ ากดั 

 

 
 

หมายเหต ุ 1. * กรรมการอิสระ   (Independent Director) 
 2. ** คณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) 
 3.             *** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) 
 4.             กรรมการท่ีมอี  านาจลงนามผกูพนักบับรษัิทตามทีก่  าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
 5.            กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
 6.             W  กรรมการท่ีก าลงัจะเขา้อบรมหลกัสตูร จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 7.          ผูบ้รหิารทกุคนไมม่ีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกนั 



  บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 

เอกสารแนบ 2 ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร และกรรมการมีอ  านาจควบคมุในบริษัทย่อย  – หนา้ท่ี 1 
 
 

เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร และกรรมการมีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
 

 
รำยชือ่ 

  
บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศ

ไทย 

บริษัทย่อย 

บ. เอสจ ีแคปปิตอล จ ำกัด บ. เอสจ ีเซอรว์ิสพลัส จ ำกัด บ. ซิงเกอร ์(โบรคเกอร)์ 
จ ำกัด 

นางนงลกัษณ ์ลกัษณะโภคิน / / / / 

นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน ์ /. // /, // /, // /, // 

นางสาวจนัทรจิรา  กอ้งทอ้งสมทุร ์ // //  - / 

นางสาวรพีพรรณ ขนัตยาภรณ ์ // // - - 

นางสาวบษุบา กลุศิริธรรม // // - - 
นางสาวอญัฑิกร พิเชฐกร // // - - 
นายเฉลิม  ชาโรจน ์ - - / - 

 
หมำยเหตุ:- /     =  กรรมกำร ,  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย 
  x    =  ประธำนกรรมกำร 
  //    =  คณะฝ่ำยจัดกำร 



เอกสารแนบ 3 

ชื่อ   นายเฉลมิพล ราชไชย 

 

ต ำแหน่งปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่ง 

 

วุฒกิำรศึกษำ Education: 

2545 - 2547  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ (บญัชี), มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

 

กำรท ำงำน Working Experience: 

2563 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่ง บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

2562 - 2563  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน บรษัิท อลัติจดูดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

2558 - 2562  ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบ บรษัิท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2558  เจา้หนา้ที่อาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษัิท ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

2551 – 2555  เจา้หนา้ที่อาวโุสตรวจสอบภายใน บรษัิท อิออน ธนสนิทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2551  เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน บรษัิท ไทยรบัเบอรล์าเท็คซก์รุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

อบรมหลกัสูตร 

2562   Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 

   แนวทางการควบคมุภายในส าหรบับรษัิทท่ีเตรยีมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ความส าคญัของการควบคมุภายในและความทา้ทายของบรษัิทท่ีเตรยีมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์

2561 การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล (Pre-CIA รุน่ 26) 

2560 การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (รุน่ท่ี 1/2560) 

2559 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุน่ 36) Certificate No. 403 

 

สถำนที่ติดต่อ : บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 17 ถ.เจรญิกรุง แขวง/เขต บางรกั กรุงเทพฯ 10500  

โทร 02-3524777 ตอ่ 4304   Email: ChalermponR@Singerthai.co.th 

 

หมำยเหตุ        ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่ง    ไมม่ีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกนักบั 

   กรรมการและผูบ้รหิาร 

mailto:ChalermponR@Singerthai.co.th


 

  

เอกสารแนบ 4  รายละเอยีดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
 
ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

เอกสารแนบ 5  อืน่ ๆ 
 
ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




