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1 ค าน า 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็น

กลไกส าคญัในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน 

และยงัเป็นปัจจัยส าคญัปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บริษัทบรรลถุึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัท

อย่างยัง่ยืนต่อไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ

ส าหรับ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททุกคน ได้รับทราบ

จรรยาบรรณและนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบตัิตามอย่าง

เคร่งครัด  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  วารสาร

ภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนกังานประจ าเดือน แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และก ารจัด

กิจกรรมของบริษัท  เพื่อเสริมสร้างความตระหนกั และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัว่องค์กรอย่างต่อเนื่อง  

เนื่องด้วยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลกัการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยแยกเป็นหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อให้ครอบคลมุหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

เพื ่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีความยัง่ย ืนในระยะยาว 

นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมตัิเพื่อทบทวน
และปรับปรุงนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี  เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
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2 ค านิยาม 

 “บริษัท” หมายถงึ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

 “กลุ่มบริษัท” หมายถงึ บริษัท และบริษัทย่อยของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการ”  หมายถงึ คณะกรรมการของบริษัท 

 ฝ่ายบริหาร หมายถงึ คณะผู้บริหารของกลุม่บริษัท  

 ผู้บริหารระดับสูง หมายถงึ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้อ านวยการสายงาน ผู้อ านวยการฝ่ายของ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 พนักงาน  หมายถงึ พนกังานทกุคนของกลุม่บริษัท 

 กรรมการ หมายถงึ กรรมการของกลุม่บริษัท 

 ผู้ถือหุ้น หมายถงึ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 การก ากับดูแลกจิการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล หมายถงึ ระบบท่ีจดัให้มี
โครงสร้าง และกระบวนการของความสมัพนัธ์ท่ีดี ระหวา่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัท่ีน าไปสูค่วามเจริญเติบโตขององค์กร และเพ่ิมมลูคา่ให้กบัผู้
ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านงึถงึผู้มีสว่นได้เสียอื่น  

 

3 วัตถุประสงค์ 

3.1 สร้างวิสยัทศัน์ให้เกิดการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3.2 เสริมสร้างระบบบริหารจดัการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดย

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั ปอ้งกนั และขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

3.3 สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

เพ่ือให้ผู้บริหาร ใช้อ านาจอย่างเป็นธรรมภายในขอบเขตท่ีก าหนดไว้    

3.4 สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัท และค านงึถงึผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกนัของผู้ เก่ียวข้องเป็นหลกั 

3.5 สร้างคณุคา่ให้กบัองค์กร และมีสว่นในการเพ่ิมมลูคา่หุ้นให้กบับริษัทอย่างยัง่ยืน 
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4. นโยบายการก ากับกิจการ  
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็น

กลไกส าคญัในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน 

และยงัเป็นปัจจัยส าคญัปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บริษัทบรรลถุึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัท

อย่างยัง่ยืนต่อไปในระยะยาว   

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ

ส าหรับ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททุกคน ได้รับทราบ

จรรยาบรรณและนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดถือปฏิบตัิตามอย่าง

เคร่งครัด  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  วารสาร

ภายในบริษัท การประชุมผู้บริหารพบพนกังานประจ าเดือน แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนเว็บไซต์และการจัด

กิจกรรมของบริษัท  เพื่อเสริมสร้างความตระหนกั และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัว่องค์กรอย่างต่อเนื่อง  

เนื่องด้วยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปรับปรุงแนวทางหลกัการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยแยกเป็นหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี เพื่อให้ครอบคลมุหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

เพื ่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีความยัง่ย ืนในระยะยาว 

นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุติัเพื่อทบทวน
และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี   เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560  

 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างยั่งยนื 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อยา่งชดัเจน 
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
บริหารจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริตแล้ว บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และ
งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ รวมถึงการก ากบัดแูลและตดิตามการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณประจ าปีที่ก าหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานดงักลา่ว ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีการสือ่สารให้
คณะกรรมการและทกุฝ่ายได้รับทราบเก่ียวกบับทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบที่ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการได้
ตระหนกัถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กรและทกุฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน  
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บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวมถึงคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและการ
บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีที่ก าหนด และก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไว้อยา่งชดัเจน  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
อนกุรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้กบั
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต ่าที่สดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิก าหนดกฎบตัรส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย และด าเนินการให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับทราบเก่ียวกบักฎบตัรดงักลา่ว รวมถึง
ติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วทกุปีอย่างน้อยปี
ละหนึง่ครัง้ เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่างๆ เก่ียวกบัการ
ก ากบัดแูลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วนงาน ด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้
สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลประกอบการที่มัน่คงในระยะยาว พร้อมทัง้บริษัทได้มีการ
เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท 

 

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื  

คณะกรรมการบริษัทมกีารก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและเหมาะสมกบั
องค์กร เพื่อเป็นการก าหนดทศิทางในการด าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตคูก่บัสงัคมด้วยความยัง่ยืน และเพื่อให้สามารถ
ขบัเคลือ่นองค์กรไปในทิศทางเดยีวกนัและเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายสือ่สาร
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจให้กบับคุลากรในทกุระดบัขององค์กรยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ
หน้าที่ รวมถงึสือ่สารให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายได้เข้าใจในวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัขององค์กร  

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยทุธ์ และงบประมาณทกุปีเพื่อให้มัน่ใจวา่แผนกล
ยทุธ์และงบประมาณดงักลา่วสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององค์กร รวมถงึมกีารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจยัและความเสีย่งตา่งๆ  ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ
สิง่แวดล้อม รวมถงึสง่เสริมให้มีการสร้างนวตักรรม พร้อมทัง้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ใน
กิจการ พฒันาระบบงานขายเพื่อลดการทจุริตในกระบวนการขายและการเก็บเงินของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ตลอดจนก ากบัดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากรส าคญัและการควบคมุการด าเนินงานท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีก าหนด 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้มกีารมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารท าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลและติดตามการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์และงบประมาณทีก่ าหนด 
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หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจและขนาดของบริษัท 
และเป็นตามที่กฎหมายก าหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะมีสดัสว่นระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ านาจทีถ่่วงดลุอยา่งเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการ
อิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 8 ทา่น แบง่เป็น
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 1 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงั
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทัง้สิน้ 8 ทา่น โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็น 
ผู้ก าหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้สิน้ 3 ทา่น และกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
1 ทา่น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีซึง่สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือ
ของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้าที่และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบ
ทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ และมีระบบการควบคมุ
ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสทิธิผล รวมถึงการให้ความเห็นอยา่งอิสระตอ่การเข้าท ารายการท่ีอาจมีผลประโยชน์ชดัแย้ง 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย 
อนกุรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 5 ทา่น เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบั
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และหาทางลดความเสีย่งหรือบริหารความเสีย่งให้ต า่ที่สดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งสม า่เสมอ 

คณะกรรมการบริษัท  มีนโยบายในการแบง่แยกต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้เป็นคน
ละบคุคลกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูล และการ
บริหารงานประจ าวนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้แบง่แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ  กบัผู้บริหาร
อยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหาร   
ขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  และเพื่อเป็นการปอ้งกนัการ
มีอ านาจเบด็เสร็จ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ไว้อยา่งชดัเจนใน อ านาจอนมุตัิและอ านาจด าเนินการของ
บริษัทฯ  

ทัง้นี ้ เพื่อให้กรรมการสามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อยา่งเพียงพอ บริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการแตล่ะคนจะสามารถไปด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไมเ่กิน 5 บริษัท และจะต้องเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดที่จดัขึน้ในปีนัน้ๆ โดยบริษัทฯ 
ก าหนดจะจดัให้มีประชมุคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ตอ่ปี โดยการประชมุแตล่ะครัง้ได้มีการก าหนดวาระในการ
ประชมุอยา่งชดัเจนและมีการสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมรายละเอยีดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลาย
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ลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ส าหรับเร่ืองการก าหนดระยะเวลาด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระนัน้ เนื่องจากธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นธุรกิจที่
มีลกัษณะเฉพาะ ซึง่ต้องท าความเข้าใจและช านาญ ใช้เวลาในการศกึษา การสรรหากรรมการเพือ่ด ารงต าแหนง่กรรมการ
อิสระของบริษัทจงึต้องใช้เวลาสรรหา และการเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทต้องใช้เวลาในการศกึษาด้วย บริษัทจึง
ค านงึถึงความสมเหตสุมผลเป็นส าคญัในระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ 

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทฯ มีการก าหนด
กระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส  บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่สรรหา
คดัเลือกและเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานุการบริษัท พร้อมทัง้พิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคญั  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย  รวมทัง้อยู่ในระดบัที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและ
ผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ทัง้นี ้การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการจะต้องผา่นการอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือ
หุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อดแูลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ 
และรับผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตาม
มติของที่ประชมุดงักลา่ว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทฯ มีการก าหนดแผนผู้สบืทอดต าแหนง่ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารที่ส าคญัรวมถึงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ไว้อยา่งชดัเจน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง และมีนโยบายทีจ่ะจา่ยคา่ตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็น
แรงจงูใจให้กบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารที่มีความส าคญักบัองค์กรมคีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ทกุปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่าย
คา่ตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน   

คณะกรรมการบริษัทมกีารประเมนิตนเองเป็นแบบการประเมินรายคณะ และแบบการประเมินรายบคุคล พร้อม
ทัง้น าผลการประเมินที่ได้ สรุปเข้าที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและด าเนินการตอ่ไปด้วย 
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บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อให้มกีาร
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงจดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบ
แผนการสบืทอดงาน 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะขึน้อยู่กบัความสนใจของลูกค้าเป็นส าคญั บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบัการ
พฒันา และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในกระบวนการท างานเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของลกูค้า 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน หรือผู้มีสว่นได้
เสยีภายนอก ทัง้นี ้ เพื่อสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษัท และผู้มีสว่นได้เสยี อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ รวมทัง้เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จงึได้มี
การก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1)   ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิที่ก าหนดไว้ในกฏหมายและข้อบงัคบับริษัท เช่น สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจ านวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงสทิธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยงัได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นใน
การเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆ 
ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2)   พนักงาน  บริษัทให้ความส าคญักบัพนกังานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า  และมุ่งมัน่ที่จะให้พนกังานทกุ
คนมีความภาคภูมิใจ และเช่ือมัน่ในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จดัท าโครงการต่างๆ เพื่อสนบัสนุน และเสริมสร้าง
บรรยากาศการท างานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญักบัการรักษาสขุภาพ โดยบริษัทจดัให้พนกังานทกุระดบัให้มีการตรวจสขุภาพเป็นประจ าทกุปี 
มาโดยตลอด   สว่นในด้านความปลอดภยั ได้มีการปอ้งกนั และระงบัอคัคีภยั ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังาน  โดยจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  ทัง้ที่อาคารส านกังาน
ใหญ่และคลงัสนิค้าเป็นประจ าทกุปี  นอกจากนีท้างบริษัท ได้จดัท าปา้ยรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ เร่ืองอบุตัิเหตเุป็นศนูย์  
เพื่อมุง่เน้นลดการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างานให้เป็นศนูย์ และในปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน  รวมถึง
ได้มีการปรับปรุงภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกบัการท างาน  อีกทัง้ได้มีการส่งเสริมให้พนกังาน 
ได้รับความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยจดัให้มีการอบรมพนกังาน  เพื่อให้เกิดความตระหนกัและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั   และการจดักิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม หรือเข้าไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
ในการอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 3)   ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะให้ผู้ ใช้สินค้า และบริการได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพ และราคา
ตลอดจนมุ่งพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยบริษัทเลือกจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรือ มอก. รวมทัง้ บริษัทจดัให้มีศนูย์ให้บริการข้อมลูกลางทางโทรศพัท์ โดยเรียกว่า Call Center 
หมายเลขติดตอ่ 0-2234-7171 ซึง่เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสินค้าและบริการ  ให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สดุในสินค้า และบริการ รวมทัง้ได้มี
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การจดัตัง้ ศนูย์บริการซิงเกอร์เซอร์วิส สายดว่น หมายเลขโทรศพัท์ 0-818-404-555 เพื่อให้บริการโดยตรงในการแจ้งซ่อม
สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟา้ให้แก่ลกูค้าอีกด้วย 

4)   คู่ ค้า บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สจุริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณ
และค ามัน่ที่ให้ไว้กบัคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

5)  คู่ ธุรกิจ  บริษัทมีนโยบายในการดแูลคู่ธุรกิจทัง้ในเร่ืองสภาพแวดล้อม  ความปลอดภยัในการท างาน และ
ผลตอบแทนที่จะได้รับนอกจากนี ้ยงัสง่เสริมการพฒันาขีดความสามารถ และพฒันาความรู้ทัง้ในงาน และนอกงานของคู่
ธุรกิจให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

6)   ผู้ร่วมลงทุน  บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ ร่วมทนุ และปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ ร่วมทุน ทัง้นีเ้พื่อให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทนุประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
กิจการร่วมทนุ 

7)   เจ้าหนี ้ บริษัทได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี ้เช่น เจ้าหนีท้าง
ธุรกิจ และเจ้าหนีท้างการเงิน ซึง่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  ณ 
ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาค ไม่มีการค า้ประกันใดๆ ให้กับเจ้าหนีร้ายใด รายหนึ่ง
โดยเฉพาะ  นอกจากมีการค า้ประกนัในหุ้นกู้ของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  โดย บริษัท ซิงเกอร์ป
ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99  

8)  ด้านสังคมและชุมชน   บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมต่อผู้มีสว่นเก่ียวข้องทุกฝ่าย และถือมัน่ใน
อดุมการณ์การด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้เกิดการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ
พฒันาคณุภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สขุของชุมชนและสงัคมด้วยการ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสงัคมในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน  ทางด้านการสร้างงาน  สร้างอาชีพ 
รวมทัง้ทางด้านการศกึษา  อีกทัง้ยงัสง่เสริมให้พนกังานของบริษัท มีสว่นร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีที่ท าประโยชน์
ให้กบัชมุชนและสงัคม โดยผา่น CSR Club by Singer 

9)  หน่วยงานราชการ  บริษัทให้ความส าคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีสว่นได้เสีย  โดยได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัิ  เพื่อให้พนกังานด าเนินการอย่างถกูต้อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ และการ
สนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ 

10)  สื่อมวลชน บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไป
ยงัสาธารณชนได้อยา่งถกูต้อง และรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์  

11)   คู่แข่ง  บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที่สจุริต โดยยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมภายใต้กรอบของกฏหมาย และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

12)   ด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน  การรักษาสิง่แวดล้อม และได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ  บริษัทได้พฒันาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้สินค้าที่บริษัทจ าหน่ายจึงเป็นสินค้าที่มี
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ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5  ยิ่งไปกวา่นัน้   ตู้ เย็นของซิงเกอร์ได้พฒันาอีกขัน้โดยใช้น า้ยาท าความเย็นที่ไมท่ าลายสิง่แวดล้อม
และไมท่ าลายชัน้บรรยาศของโลก “ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซึง่มีคา่ในการท าลายโอโซนเป็นศนูย์  

อีกทัง้ บริษัทได้ปลกูจิตส านึก และส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้  และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการฟืน้ฟ ูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ท่ีบริษัทจดัขึน้ ซึ่งสามารถดรูายละเอียดในหัวข้อ 
“ความรับผิดชอบตอ่สงัคม”  

 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริษัท ด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฏหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา  ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า  สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านอ่ืนท่ีกฏหมายก าหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้อง
ผา่นการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพฒันาระบบ เท่านัน้  ซึ่งนโยบายอนัเก่ียวกบั พรบ .
ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ได้มีการประกาศเป็นค าเตือน และข้อห้ามไว้บนหน้า Desktop 
คอมพิวเตอร์ของพนกังานบริษัททุกคน   นอกจากนีบ้ริษัทฯได้ก าหนดให้พนกังานทุกคนรับทราบและลงนามในบนัทึก
ข้อตกลงการ ไม่เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบั การไม่กระท าผิดเก่ียวกับพระราชบญัญัติคอมพิว เตอร์  และการไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญา โดยพนกังานใหมจ่ะลงนามพร้อมการลงนามในสญัญาวา่จ้าง 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุยชน 

 บริษัท สนบัสนนุและเคารพการปกปอ้งสทิธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่นร่วมเก่ียวข้องกบัการ
ลว่งละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน  ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนบัถือและ
ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  ไมแ่บง่แยก
ถ่ินฐานก าเนิด  เชือ้ชาติ  เพศ อาย ุ สผิีว ศาสนา  สภาพร่างกาย  ฐานะ  ชาติตระกลู 

 

การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รับชั่น 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 224 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตัิทบทวน
นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  พร้อมทัง้บริษัทยงัได้มีการก าหนดเป็นนโยบายไว้ในคูม่ือผู้บริหารบริษัท  ประมวลจริยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษัท หนงัสือนโยบายไม่ยอมให้มีการทจุริต (Zero Tolerance Policies) อีกทัง้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่
ประกาศเจตนารมย์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต กบั
ทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการทุจริต การ
ก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริต  จัดให้มีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการแจ้งเบาะแส
กรณีเก่ียวข้องหรือเห็นการทุจริต  โดยจดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ภายใน
บริษัทขึน้มา  และได้ท าหนงัสือแจ้งรายละเอียดเง่ือนไข นโยบาย ให้พนกังานทุกคนในองค์กรได้ลงนามรับทราบไปแล้ว  
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัท มีช่องทางการสือ่สารให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถจะแจ้งแบะแส  ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเก่ียวกบั
การทุจริต และมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหรือรับของก านัล  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  การเลีย้งรับรอง  หรือ
คา่ใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจ ากดั  ซึง่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  และแนวทางปฏิบตัิด้านการจดัซือ้จดัจ้าง  การให้เงิน
บริจาคที่ต้องด าเนินไปอยา่งโปรงใส เป็นธรรม ภายใต้กฏระเบียบ และขัน้ตอนปฏิบตัิของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างานของบริษัท  ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่
พนกังานของบริษัททกุทา่น  เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด   โดยเฉพาะพนกังาน
ฝ่ายขายและภาคสนาม  เพื่อให้พนกังานบริษัททกุคนเข้าใจ และปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้อง 

 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัท มีการแตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียนโดยตรง  และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ
ความถกูต้องอยา่งเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ  มีการรายงานท่ีโปร่งใส 
และตรวจสอบได้  เพื่อให้ผู้ ร้องทุกข์หรือผู้ ร้องเรียนไว้วางใจ และเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม  รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทจุริต และส าหรับผู้ที่แจ้งแบะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนกังาน  
ลกูค้า หรือบคุคลที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสทิธิตามกฏหมาย ซึ่งได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้ใน
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทและนโยบายการรับข้อร้องเรียน (WHISTLE – BLOWER POLICY) 

กรณีที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฏหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ  สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  พร้อมส่งรายละเอียด
หลกัฐานตา่งๆ ได้ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งเป็นธรรมของบริษัท   โดยคณะกรรมการร่วมใน
การตรวจสอบความถกูต้องอยา่งเป็นธรรม จะด าเนินการสบืหาข้อเท็จจริง และมีการรายงานสรุปประเด็นส าคญัให้ผู้บริหาร
ของบริษัท พิจารณารับทราบ  ส าหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้

 
คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้องอยา่งเป็นธรรมของบริษัท 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ตู้  ปณ. 17 ที่ท าการไปรษณีย์บางรัก   เขตบางรัก  กทม 10500 
e-mail: amnesty@singerthai.co.th 

ทัง้นี ้ในปีที่ผ่านมา  บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทัง้ระดบับริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตัิ การบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ 
และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมี

mailto:amnesty@singerthai.co.th
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การควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
ถึงแม้วา่ปัจจบุนั  บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและช านาญเฉพาะทาง  
บริษัทยงัได้มีการวา่จ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกเข้ามาท าการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
ในบางฝ่ายงานอีกด้วย และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร
และจดัการจะมกีารเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเปา้หมายที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทกุเดือน โดยจะมกีารประเมิน
ปัจจยัความเสีย่งทัง้ทีม่าจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนนิงาน วิเคราะห์ถงึปัจจยัที่เป็นสาเหตแุละมกีารก าหนด
มาตรการในการตดิตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่ง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสีย่ง รวมถงึ
มอบหมายให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามความเสีย่งนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่อง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ และน าเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ  และ
ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสีย่งที่ก าหนด  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและ
สือ่สารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและยดึถือปฏิบตัิตาม และได้ก าหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็นกลไก
ในการก ากบัดแูลให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบตัิตามนโยบายตา่ง ๆ ที่ก าหนดขึน้ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอีกด้วย 

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

   บริษัทก าหนดให้การเผยแพร่ข้อมลู และการสือ่สารขององค์กร เป็นหนึง่ในนโยบายหลกัของบริษัท โดยได้จดัให้มี
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตวัแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายจดัการใน
การสือ่สาร และเปิดเผยข้อมลู และยงัให้ความส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ  เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุม  และก าหนดมาตรการในการเปิดเผย
สารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฏหมายก าหนด  โดยมีสาระส าคญั
ครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET 
Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท  โดยยึดถือปฏิบตัิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบงัคบั
ตา่งๆ ที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากฎหมาย
กฏเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีบริษัทถือปฏิบตัินัน้มีความถกูต้อง และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส
ถกูต้องตรงไปตรงมา เช่น 

1.  เปิดเผยข้อมลูการเงิน และข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูการเงินอยา่ง ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
2.  จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  และแสดงไว้คู่กบัรายงาน

ผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 
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3.  ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยมี
หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงันี ้

 รายงานเมื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารครัง้แรก 
 รายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยี 
 รายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และได้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง  

กรรมการท่านนัน้ไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีสว่นได้
เสยี 

 ให้กรรมการและผู้บริหารสง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสยีแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุาร
บริษัทจะต้องสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีนีใ้ห้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  พร้อมทัง้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนได้เสียในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

4.  เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ  
5.  เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ในคณะอนกุรรมการ และจ านวนครัง้การเข้าประชมุเป็นรายบคุคล 
6.  เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงาน และการลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอยา่งชดัเจน 
7.  เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็น

รายบคุคล 
8.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู  รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และ

จ านวนคา่ตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
9.  เปิดเผยนโยบายการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 
10.  รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
11.  เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส าคัญต่าง  ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้
ถือหุ้น นกัลงทนุ สือ่มวลชน และผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูที่ถกูต้อง ทัว่ถึง และโปร่งใส  

 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้รับสว่นแบง่ก าไรของกิจการ สทิธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สทิธิ ออกเสยีงในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบั การลดทนุหรือเพิ่มทนุ เป็นต้น  

บริษัทฯ มีนโยบายไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐาน
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสนิใจในทกุ ๆ เร่ือง คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดนโยบายดงันี  ้
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1) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาเร่ืองที่ส าคญัตามที่กฎหมายก าหนด
หรือเร่ืองที่อาจมีกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมลูอยา่งครบถ้วนก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุ โดยจะก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสง่ค าถามและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบน website 
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อน าค าถามที่ส าคญัไปสอบถามในท่ีประชมุตอ่ไป 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอ
วาระการประชมุเพิ่มเติมได้ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน และเปิดเผย
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า และจะแจ้งเหตผุลที่ไม่น าข้อเสนอวาระการประชุมของผู้
ถือหุ้นบรรจเุป็นวาระการประชมุของบริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้ ๆ 

4) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที่
ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือ
จัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว โดยจะแจ้งรายช่ือพร้อมข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

5) บริษัทฯ มีการจดัท าหนงัสือนดัประชุมพร้อมข้อมลูประกอบการประชุมทัง้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษเพื่อ
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

6) ด าเนินการให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว๊บไซต์อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนั
ประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูระเบียบวาระการประชมุได้อยา่งสะดวก และครบถ้วน  

7) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชุมทัง้ในเร่ืองสถานที่ และ
เวลาที่เหมาะสม 

8) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา 
และลงคะแนนเรียงตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมลูที่เป็นสาระส าคญั หรือเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่จ าเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะตา่ง ๆ 

9) ใช้บตัรลงคะแนนในวาระท่ีส าคญั และจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระ อาทิเช่นผู้สอบบญัชีภายนอก ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสยีงในท่ีการประชมุ 

10) บริษัทฯ จะสง่เสริมให้กรรมการทกุท่านและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซกัถามจาก  
ผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

11) จดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบนัทึกรายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
ประชุม วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซกัถามและ
ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน  14 
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วนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัให้มีการบนัทึกวีดีทศัน์ภาพการประชุม 
เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง  และบริษัทฯ จะน าสง่รายงานการประชุมดงักลา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงน ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา 

 

ทัง้นีบ้ริษัทได้จัดท านโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.singerthai.co.th 

 


