
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 
ของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
 



 

 

ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2562 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 302,399              289,264                98,710                155,324                

ลูกหนีการคา้ 3, 4 11,839                12,734                  322,129              131,575                

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีครบกาํหนด

     ชาํระภายในหนึงปี 5 1,091,929           1,116,084             -                  -                    

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์

     ทคีรบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 180,498              206,533                -                  -                    

ลูกหนีอืน 3, 7 218,252              253,251                193,169              198,372                

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                  -                    2,796,432           2,895,544             

สินคา้คงเหลือ 8 658,445              640,448                655,465              634,520                

รายไดค้า้งรับ 3 5,589                  7,639                    15,173                49,633                  

สินทรัพยร์อการขาย 1,248                  3,174                    -                  -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,470,199           2,529,127             4,081,078           4,064,968             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 5 1,118,883           1,169,540             -                  -                    

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ 6 836,398              802,176                -                  -                    

เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                  -                    1,458,990           1,458,990             

เงนิลงทุนระยะยาวอืน 2,000                  2,000                    -                  -                    

ทดิีน อาคาร และอุปกรณ์ 10 438,165              429,808                425,735              415,480                

ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ 6,665                  7,270                    6,665                  7,270                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 56,323                54,874                  51,603                49,988                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 80,301                83,867                  -                  2,618                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 13,751                13,876                  13,021                13,107                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,552,486           2,563,411             1,956,014           1,947,453             

รวมสินทรัพย์ 5,022,685           5,092,538             6,037,092           6,012,421             

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

    จากสถาบนัการเงิน 12 220,072              364,003                220,069              309,000                

เจา้หนีการคา้ 3 366,123              348,068                429,642              379,729                

เจา้หนีอืน 3, 13 183,328              189,133                339,540              275,541                

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 800,000              800,000                800,000              800,000                

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการอืน 12 292,503              287,023                292,503              287,023                

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 28,110                28,110                  28,110                28,110                  

หนีสินหมุนเวยีนอืน 5,000                  5,000                    5,000                  5,000                    

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,895,136           2,021,337             2,114,864           2,084,403             

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หุน้กู ้ 12 1,350,000           1,350,000             1,350,000           1,350,000             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                          -                            5                         -                            

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 145,322              139,170                123,562              118,473                

เงนิประกนัพนกังาน 4,131                  1,714                    2,424                  -                    

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 53,683                56,553                  52,973                55,921                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,553,136           1,547,437             1,528,964           1,524,394             

รวมหนีสิน 3,448,272           3,568,774             3,643,828           3,608,797             

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

     ทุนจดทะเบียน 270,000 270,000                270,000 270,000                

     ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 270,000 270,000                270,000 270,000                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 225,000 225,000                225,000 225,000                

สาํรองจากการรวมธุรกิจ

    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                    974,118              974,118                

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27,000 27,000                  27,000 27,000                  

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 822,038 781,297                666,771 687,039                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10, 16 230,375 220,467                230,375 220,467                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,574,413 1,523,764 2,393,264 2,403,624

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,022,685 5,092,538 6,037,092 6,012,421

-                          -                          

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 333,639              377,303                333,486              383,969                

ดอกเบยีรับจากสญัญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื 191,198              135,972                -                  -                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 25,698                30,256                  21,747                30,464                  

รายไดค้่าบริหารจดัการ 3 -                  -                    16,855                12,505                  

รายไดอื้น 3 52,821                36,700                  42,398                15,089                  

รวมรายได้ 603,356              580,231                414,486              442,027                

ค่าใช้จ่าย 3

ตน้ทุนขาย 175,495              225,565                178,826              244,335                

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 17,488                25,076                  9,064                  17,502                  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 167,899              193,816                149,004              128,417                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 93,260                84,982                  57,413                50,122                  

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 71,051                201,621                4,361                  4,890                    

ตน้ทุนทางการเงนิ 37,198                15,480                  36,805                15,481                  

รวมค่าใช้จ่าย 562,391              746,540                435,473              460,747                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 40,965                (166,309)               (20,987)               (18,720)                 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงนิได้ 16 916                     18,173                  (27)                      7,369                    

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 40,049                (184,482)               (20,960)               (26,089)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

    ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 10 10,600                -                    10,600                -                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี 10,600                -                    10,600                -                    

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 50,649                (184,482)               (10,360)               (26,089)                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.15                    (0.68)                     (0.08)                   (0.10)                     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561                    270,000                    225,000                    27,000                  832,028                    223,655                 1,577,683

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุนสาํหรับงวด         -                 -                  - (184,482)                       -                  (184,482)

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน         -                 -                  -          -          -          -

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -                 -                  -                 (184,482)          -                  (184,482)

โอนไปกาํไรสะสม         -                 -                  -                         797                         (797)         -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561                    270,000                    225,000                    27,000                  648,343                    222,858                 1,393,201

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562                    270,000                    225,000                    27,000                  781,297                    220,467                 1,523,764

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด         -                 -                  - 40,049         - 40,049

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 10         -                 -                  -         -                      10,600 10,600

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -                 -                  -                    40,049                      10,600                      50,649

โอนไปกาํไรสะสม         -         -         -                         692                         (692)         -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562                    270,000                    225,000                    27,000                  822,038                    230,375                 1,574,413

                             -                                -                                - 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561            270,000            225,000                  974,118              27,000                575,508                   223,655           2,295,281

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ขาดทุนสาํหรับงวด         -                 -                  -                 - (26,089)                        - (26,089)             

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน         -                 -                  -                 -          -          -          -

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         -         -                 (26,089)          -              (26,089)

โอนไปกาํไรสะสม         -                 -                  -                 -                       797                        (797)          -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561            270,000            225,000                  974,118              27,000                550,216                   222,858           2,269,192

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562            270,000            225,000                  974,118              27,000                687,039                   220,467           2,403,624

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ขาดทุนสาํหรับงวด         -         -         -         - (20,960)                       - (20,960)             

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 10         -         -         -         -          -                     10,600 10,600

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         -         -                 (20,960)                     10,600              (10,360)

โอนไปกาํไรสะสม         -                 -                  -                 -                       692                        (692)          -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562            270,000            225,000                  974,118              27,000                666,771                   230,375           2,393,264

                           -                               -                          - 

กาํไรสะสม

 (พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 40,049                 (184,482)              (20,960)                (26,089)                

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 916                      18,173                 (27)                       7,369                   

ตน้ทุนทางการเงิน 37,198                 15,480                 36,805                 15,481                 

ค่าเสือมราคา 6,194                   5,947                   4,233                   4,648                   

ค่าตดัจาํหน่าย 3,812                   4,248                   3,646                   4,191                   

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (131)                     -                       (131)                     -                       

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,646                   4,500                   6,406                   3,895                   

สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน 358                      510                      280                      589                      

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 71,051                 201,621               4,361                   4,890                   

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (5,363)                  10,123                 (5,495)                  (2,637)                  

ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้ 40,221                 19,370                 -                       -                       

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14)                       (4)                         (8)                         (4)                         

ดอกเบียรับ (7)                         (26)                       (35,705)                (13,537)                

201,930               95,460                 (6,595)                  (1,204)                  

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (2,234)                  (5,416)                  (193,684)              (406,073)              

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (27,684)                (96,029)                -                       -                       

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ (8,834)                  (92,372)                -                       -                       

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืระยะสัน -                       4,123                   -                       -                       

ลูกหนีอืน 35,689                 (21,798)                3,970                   (19,247)                

รายไดค้า้งรับ 2,051                   17,413                 34,459                 12,567                 

สินคา้คงเหลือ (12,635)                (15,297)                (15,449)                (5,879)                  

ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ (835)                     (1,638)                  (835)                     (1,638)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 125                      403                      86                        80                        

เจา้หนีการคา้ 18,055                 34,782                 49,913                 51,957                 

เจา้หนีอืน (5,487)                  17,747                 64,316                 76,419                 

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (1,494)                  (578)                     (1,317)                  (200)                     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

เงินประกนัพนกังาน 2,417                   2,354                   2,424                   2,255                   

จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (3,228)                  (2,828)                  (3,228)                  (2,828)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 197,836               (63,674)                (65,940)                (293,791)              

จ่ายภาษีเงินได้ (4,544)                  (1,470)                  -                       (1,203)                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 193,292               (65,144)                (65,940)                (294,994)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 7                          26                        35,705                 13,537                 

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (410)                     (5,171)                  (1,113)                  (2,786)                  

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 32                        88                        14                        45                        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันลดลง -                       5,000                   99,112                 234,000               

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,819)                  (22,270)                (3,819)                  (22,213)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (4,190)                  (22,327)                129,899               222,583               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (32,036)                (22,451)                (31,642)                (22,486)                

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

    จากสถาบนัการเงินลดลง (143,931)              (85,824)                (88,931)                (85,825)                

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                       950,000               -                       950,000               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (175,967)              841,725               (120,573)              841,689               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 13,135                 754,254               (56,614)                769,278               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 289,264               277,104               155,324               140,040               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 302,399               1,031,358            98,710                 909,318               

(พนับาท)

 31 มีนาคม  31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

13 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
6 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์
7 ลูกหน้ีอ่ืน  
8 สินคา้คงเหลือ  
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13 เจา้หน้ีอ่ืน 
14 ส่วนงานด าเนินงาน 
15 รายได ้
16 ภาษีเงินได ้
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
18   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ 
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2527 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 24.99) เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ และอ่ืนๆ 
 
รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินขอ้ 3 และ 9 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั 
 
โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (“TFRS 15”) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 
18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18                   
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินค้าท่ีมี
นัยส าคัญไปให้กับผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี
ความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21 
 

 (ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ     
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร    
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.99 ใน
บริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เจมาร์ท โมบาย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค  
    เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั บีนส์แอนดบ์ราวน ์จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั คาเฟ่ ซพัพลาย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจพี ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

             
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาตลาด - ราคาเงินสด 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ อตัราร้อยละตามท่ีตกลงกนั 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

   รายไดค่้านายหนา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ ราคาคงท่ีก าหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์
รายไดค่้าบริหารจดัการ ร้อยละ 15 ของรายได ้(จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561) 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
   ค่าบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการติดตามหน้ี อตัราร้อยละของหน้ีท่ีติดตามได ้
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
อตัราร้อยละคงท่ีก าหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่        
ค่าบริหารจดัการ 1,038  900  1,038  900 
        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  293,469  286,776 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  16,855  12,505 
ดอกเบ้ียรับ -  -  35,705  13,519 
ซ้ือสินคา้ -  -  44,046  24,911 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  9,952  17,886 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  51,428  - 
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขาย 852  200  842  196 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 936  7,008  936  7,008 
รายไดค่้านายหนา้ 11  14,840  -  - 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 29,026  -  89  - 
รายไดอ่ื้น 2,421  600  -  - 
ซ้ือสินคา้ 479  22,723  479  22,723 
ค่าบริการติดตามหน้ี 6,605  6,384  32  63 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  -  334 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,422  99  271  18 
        
        
 
     

   

        



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 16,503  19,186  12,325  11,855 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 898  560  747  476 

รวม 17,401  19,746  13,072  12,331 
  

 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีกำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย -  -  314,619  118,926 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,317  446  -  - 
รวม 2,317  446  314,619  118,926 
        

ลกูหน้ีอื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัยอ่ย -  -  5,495  14,202 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,586  18,927  5,027  14,060 
รวม 5,586  18,927  10,522  28,262 
        

รำยได้ค้ำงรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  14,653  46,889 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 281  1,195  270  988 
รวม 281  1,195  14,923  47,877 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม 
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม  
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม 
 2562  2561 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่ 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

   

       
บริษทัยอ่ย 4.01 - 5.64  4.01 - 5.37 -  -  2,796,432  2,895,544 
รวม    -  -  2,796,432  2,895,544 

 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ  
2561 มีดงัน้ี 

 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  2,895,544  1,345,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  101,082  11,000 
ลดลง -  -  (200,194)  (240,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  -  2,796,432  1,116,000 

        
 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  98,691  83,677 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,321  81,225  34,321  81,225 
รวม 34,321  81,225  133,012  164,902 

        
เจ้ำหนีอ้ื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  194,395  131,416 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,973  9,438  18  14 
รวม 5,973  9,438  194,413  131,430 

        

สัญญำส ำคัญที่ท ำกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญำกำรโอนธุรกจิ 
 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้ าสญัญาการโอนธุรกิจกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั โดยบริษทัตกลงท่ีจะ
โอนธุรกิจเช่าซ้ือใหบ้ริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั           
ตกลงท่ีจะด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 

สัญญำบริกำร 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทัตกลงท่ีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอ่ืน ๆ แก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ในการน้ีบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการตามตน้ทุนบริการบวกก าไรให้แก่บริษทั สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุ
โดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ เม่ือวนัท่ี      
1 มกราคม 2561 บริษทั และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดต้กลงเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมบริการ โดยบริษทั 
เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทัตกลงท่ีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอ่ืนๆ แก่บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ในการน้ีบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 
1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้ าสญัญาบริการกบับริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั
ตกลงท่ีจะใหบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อ่ืนๆ แก่บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั ในการน้ีบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทัตกลงท่ีจะขอใชบ้ริการความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหาร
จดัการ และอ่ืนๆ ในการน้ีบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
จะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนสญัญาหมดอาย ุ

 

สัญญำบริกำรบริหำรลกูหน้ีและติดตำมหน้ี 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ในการขอใช้บริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ีตามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี 
แคปปิตอล จ ากดั จะมอบหมายใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ี 29 กนัยายน 2558 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสัญญาเป็นหนงัสือจากคู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสญัญากบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ภายใตส้ญัญา
ดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงว่าจา้งบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ในการติดตามทวงถามหน้ีของ
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะจ่ายผลตอบแทนตามผลส าเร็จของงานตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา มีก าหนดช าระภายใน 45 วนั หลงัจากวนัท่ีตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าจา้งเสร็จส้ิน โดยสญัญาน้ี
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดจะยกเลิกให้แจง้บอกเลิกสัญญาล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนัก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษทั เอสจี 
แคป ปิตอล  จ า กัด  ไ ด้บอก เ ลิ กสัญญาดัง ก ล่ า วกับบ ริษัท  เ อส จี  เ ซอ ร์ วิ สพลัส  จ า กัด  มี ผ ลตั้ ง แ ต่
วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ในการขอใชบ้ริการติดตามหน้ีกลบัเขา้ครอบครองทรัพยต์ามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี 
แคปปิตอล จ ากดั จะมอบหมายใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัหากไม่ไดมี้การแจง้ยกเลิกสญัญาเป็นหนงัสือจากคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
 

สัญญำฝำกขำยสินค้ำ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาฝากขายสินคา้กบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว บริษทัตกลงท่ีจะขายสินคา้ฝากขายของบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการฝากขายใหก้บับริษทัดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ีระบุไวใ้นใบเสนอราคาและใบสั่งซ้ือใน
แต่ละคราวภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญา หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะยกเลิก
ใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ท าการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทั เจมาร์ท โมบาย จ ากดั          
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงการฝากขายในสัญญา    
ฝากขายสินคา้ดงักล่าวดว้ย 
 

สัญญำขอใช้พืน้ที่บริกำร 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดท้ าสญัญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจมาร์ท  จ ากดั 
(มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใชพ้ื้นท่ี เพ่ือติดตั้งและ
ใหบ้ริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตู้
เติมเงินตามท่ีระบุในสญัญา สญัญาน้ีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2561 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้ 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากัด ได้ท าสัญญาขอใช้พ้ืนท่ีบริการกับบริษทั เจเอ็มที 
เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษทั เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั 
(มหาชน) ตกลงอนุญาตใหบ้ริการใชพ้ื้นท่ี เพ่ือติดตั้งและใหบ้ริการตูเ้ติมเงิน โดยบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั   จ ากดั 
ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีก าหนดระยะเวลา 1 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้  30 
วนัก่อนสัญญาหมดอายุ อย่างไรก็ตาม บริษทั เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ไดบ้อกเลิกสัญญา
ดงักล่าวกบับริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดัมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดท้ าสัญญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจเอเอส แอส
เซ็ท จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงอนุญาตให้บริการใช้
พ้ืนท่ี เพ่ือติดตั้งและใหบ้ริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงจ่ายผลตอบแทนจากอตัราร้อยละ
ของรายไดจ้ากตูเ้ติมเงินตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 จนถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญาล่วงหนา้  30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ
 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดท้ าสัญญาเช่าอาคารและใหบ้ริการกบับริษทั เอสจี 
แคปปิตอล จ ากดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ตกลงใหบ้ริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เช่า
พ้ืนท่ีส่วนหนา้ของอาคารคลงัสินคา้ เพ่ือเป็นท่ีตั้งส านกังานและ/หรือประกอบกิจการ สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา
การเช่า 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 และใหคู่้สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิก
การเช่าใหอี้กฝ่ายทราบภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเช่า หากพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีฝ่ายใด
บอกเลิก ใหข้ยายระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าอาคารและให้บริการกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ภายใต้
สัญญาดงักล่าว บริษทัตกลงให้บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เช่าพ้ืนท่ีบางส่วนของอาคารร้านสาขา และพ้ืนท่ี
ภายในส านกังาน เพ่ือเป็นท่ีตั้งส านกังานและ/หรือประกอบกิจการ โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงจ่าย     
ค่าเช่าตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา ซ่ึงสญัญาน้ีมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิกการเช่าให้อีกฝ่ายทราบภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาการเช่า หากพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีฝ่ายใดบอกเลิก ใหข้ยายระยะเวลาการเช่าไปอีก 1 ปี 
 

สัญญำให้บริกำรด้ำนกำรส่งเสริมธุรกจิ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั 
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงใหบ้ริการในดา้นการส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัใหแ้ก่บริษทั 
เอสจี โบรคเกอร์ จ ากัด โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากัด ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการในด้านส่งเสริมธุรกิจ
ประกนัภยัในอตัราร้อยละของรายไดค่้านายหนา้และค่าบริการท่ีบริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั เรียกเก็บจากบริษทั
ประกนั โดยสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะ
ยกเลิกใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 
 

 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล ตกลงใหบ้ริการในดา้นการรับช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั ใหแ้ก่ 
บริษทั เจ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั โดยบริษทั เอสจี แคปปิตอล ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าจา้งบริการรับฝากช าระ
ค่าเบ้ียประกนัภยั โดยสญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถต่อ
อายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีความประสงคจ์ะยกเลิกให้แจง้บอกยกเลิกล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อน
สญัญาหมดอาย ุ
 

เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเร่ืองการอุดหนุนค่าดอกเบ้ียกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล 
จ ากดั ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัตกลงใหเ้งินอุดหนุนค่าดอกเบ้ียใหแ้ก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ในอตัรา
ร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง โดยบนัทึกขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีความประสงคจ์ะยกเลิกใหแ้จง้บอก
ยกเลิกล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนบนัทึกขอ้ตกลงหมดอาย ุ
 

สัญญำจ้ำงด ำเนินกำรจดัหำลกูค้ำ 
 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั บริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั  
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงใหบ้ริการเป็นตวัแทนเพ่ือจดัหาลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคล  
และจดัท าเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจดัส่งให้กบัทางบริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั ในการให้บริการ บริษทั เจ ฟินเทค 
จ ากดัไดต้กลงใหค่้าตอบแทนเป็นค่าบริการใหแ้ก่บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตามผลความส าเร็จของสัญญา ตามท่ี
ระบุไว ้โดยสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีในสัญญาและสามารถต่ออายุไดค้ร้ังละ 1 ปี หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะ
ยกเลิกใหแ้จง้บอกเลิกสญัญาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนสญัญาหมดอาย ุ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 2,317  446  314,619  118,926 
กิจการอ่ืน ๆ  15,283  15,156  13,271  15,517 

รวม  17,600  15,602  327,890  134,443 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (5,761)  (2,868)  (5,761)  (2,868) 

สุทธิ  11,839  12,734  322,129  131,575 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ         
-     ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด        
       วนัท่ี 31 มีนาคม  2,893  -  2,893  - 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4,747  5,678  315,037  124,519 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,851  6,863  1,851  6,863 
3 - 6 เดือน 8,788  264  8,788  264 
6 - 9 เดือน 9  1,617  9  1,617 
9 - 12 เดือน 1,513  392  1,513  392 
มากกวา่ 12 เดือน 692  788  692  788 

 17,600  15,602  327,890  134,443 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,761)  (2,868)  (5,761)  (2,868) 

สุทธิ 11,839  12,734  322,129  131,575 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 

5 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
 

 งบกำรเงนิรวม  
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  1,829,924  1,870,196  1,448,461  1,521,372  3,278,385  3,391,568 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ 
           รอการรับรู้       (596,847)  (599,931)  (305,705)  (334,077)  (902,552)  (934,008) 
 1,233,077  1,270,265  1,142,756  1,187,295  2,375,833  2,457,560 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (141,148)  (154,181)  (23,873)  (17,755)  (165,021)  (171,936) 
สุทธิ 1,091,929  1,116,084  1,118,883  1,169,540  2,210,812  2,285,624 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

28 

 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญรับคืน) ส าหรับ    
- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 61,092  136,989 

          
การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มี
ดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
31 มีนำคม 2562 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ(2)  1,355,717  319,307  1 3,193 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน(2)  379,814  179,897  5 8,994 
3 - 6 เดือน(2)  199,911  146,353  25 36,588 
6 - 9 เดือน(2)  107,923  77,666  35 27,183 
9 - 12 เดือน(2)  69,282  68,676  75 51,507 
มากกวา่ 12 เดือน(2)  24,965  24,676  100 24,676 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติม(3)        6,601 
รวม  2,137,612  816,575   158,742 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
31 ธันวำคม 2561 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ(2)  1,460,185  374,230  1 3,742 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน(2)  389,868  199,077  5 9,954 
3 - 6 เดือน(2)  151,449  104,777  25 26,194 
6 - 9 เดือน(2)  100,068  73,379  35 25,683 
9 - 12 เดือน(2)  75,345  75,345  75 56,509 
มากกวา่ 12 เดือน(2)  28,991  28,991  100 28,991 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติม(3)           15,907 

รวม  2,205,906  855,799   166,980 
    

      (1)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 
         (2)    รวมลูกหน้ีท่ีมีการตกลงกบักลุ่มบริษทัเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ทั้งกรณีมีการท าสญัญาเช่าซ้ือใหม่หรือ 

ยงัใชส้ญัญาเช่าซ้ือเดิม โดยมีการเร่ิมตน้นบัการคา้งช าระค่างวดใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี                               
         (3)    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพ่ิมเติมของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีของกลุ่มบริษทั                                          

เพ่ือการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี กลุ่มบริษทัจึง
ตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยู่เดิมเป็นส าคญั และกลุ่มบริษทัอยู่
ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว และพิจารณาความต่อเน่ืองของการช าระค่างวด
ของลูกหน้ี 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
31 มีนำคม 2562 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่า 
เผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

                                 (พันบาท)                                           (ร้อยละ)                (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  188,865  761  1 8 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  43,135  2,536  2 50 
3 - 6 เดือน  3,379  3,379  100 3,379 
6 - 9 เดือน  1,808  1,808  100 1,808 
9 - 12 เดือน  656  656  100 656 
มากกวา่ 12 เดือน  378  378  100 378 

รวม  238,221  9,518   6,279 
     

      (4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
 
 
 

31 ธันวำคม 2561 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  195,966  1,478  1 15 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  50,826  3,924  2 79 
3 - 6 เดือน  3,312  3,312  100 3,312 
6 - 9 เดือน  1,104  1,104  100 1,104 
9 - 12 เดือน  446  446  100 446 
รวม  251,654  10,264   4,956 

 
      (4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีของลกูหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 
งบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 
 ก่อน

เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ช าระหน้ี 

 หลงั
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ช าระหน้ี 

 ก่อน
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ช าระหน้ี 

 หลงั
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ช าระหน้ี 

   (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรอการรับรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการช าระหน้ี - 

 

- 

 
 

12,939 

 
 

13,140 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินสดท่ีรับช าระหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
31 มีนาคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

  
  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม      
เงินสดท่ีรับช าระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี                                          9,843                 42,683 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีมี
ยอดคงคา้งดงัน้ี  

 

  งบกำรเงินรวม 
  31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี (1) 

  
19,266 

  
42,965 

 
         (1)          ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติมของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 6.60 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 15.91 ล้านบาท)  เพ่ือการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลง
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี กลุ่มบริษทัจึงตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งช าระ
หน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยู่เดิมเป็นส าคญั และกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระหน้ีของ
ลูกหน้ีดงักล่าว  และพิจารณาความต่อเน่ืองของการช าระค่างวดของลูกหน้ี 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมจ ำน ำทะเบียนรถยนต์ 
 

 งบกำรเงนิรวม  
 ส่วนท่ีครบก าหนด  ส่วนท่ีครบก าหนด   

 ช าระภายในหน่ึงปี  ช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน า 
    ทะเบียนรถยนต ์ 178,791  204,261  838,247  803,885  1,017,038  1,008,146 
 บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       3,542  3,600  -  -  3,542  3,600 
 182,333  207,861  838,247  803,885  1,020,580  1,011,746 
 หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,835)  (1,328)  (1,849)  (1,709)  (3,684)  (3,037) 
 สุทธิ 180,498  206,533  836,398  802,176  1,016,896  1,008,709 

 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  646  1,120 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
31 มีนำคม 2562 

 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 
จ าน าทะเบียน
รถยนตแ์ละ 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

  
ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ(1) 

  
อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

                             (พันบาท)                                             (ร้อยละ)                (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  956,694  2,859  1 29 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  60,474  12,150  2 243 
3 - 6 เดือน  1,072  1,072  100 1,072 
6 - 9 เดือน  1,147  1,147  100 1,147 
9 - 12 เดือน  78  78  100 78 
มากกวา่ 12 เดือน  1,115  1,115  100 1,115 

รวม  1,020,580  18,421   3,684 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

 

 

31 ธันวำคม 2561 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 
จ าน าทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ
ท่ีใชใ้นการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสยัจะ

สูญ(1) 

  

อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสูญ 

  

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สูญ 

 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  943,915  11,261  1  113 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 65,033  6,292  2  126 

3 - 6 เดือน 1,605  1,605  100  1,605 
7 - 9 เดือน 78  78  100  78 
9 - 12 เดือน 1,115  1,115  100  1,115 

รวม   1,011,746  20,351    3,037 
          (1) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีอ่ื้น  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 5,586  18,927  10,522  28,262 
อดีตพนกังานขาย  109,404  111,425  109,404  111,425 
กิจการอ่ืนๆ         

-   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  4,350  899  4,350  899 
- เงินทดรองจ่ายพนกังาน  4,552  4,479  3,374  3,814 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม  19,596  24,272  5,040  1,288 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ  20,137  21,835  20,137  21,835 
- ลูกหน้ีส่วนลดการคา้  45,096  37,620  45,096  37,620 
- รายไดส่้งเสริมการขายคา้งรับ  33,123  40,641  33,123  40,641 
- อ่ืนๆ  84,820  103,314  70,535  62,749 

รวม  326,664  363,412  301,581  308,533 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -         

อดีตพนกังานขายและอ่ืนๆ 
  

(108,412) 
  

(110,161) 
  

(108,412) 
  

(110,161) 
สุทธิ  218,252  253,251  193,169  198,372 

    
 

   
 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ         
   - งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 1,468  4,890  1,468  4,890 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31  31  31  31 
 มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  545,273  556,117  542,055  550,413 
สินคา้ยึดคืน 149,839  126,031  149,839  126,031 
อะไหล่ส าหรับการใหบ้ริการ 2,934  3,264 - - - - 
 698,046  685,412  691,894  676,444 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลง (39,601)  (44,964)  (36,429)  (41,924) 
สุทธิ  658,445  640,448  655,465  634,520 
        



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

 
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั นายหนา้ขายประกนัชีวิต              
    และประกนัวินาศภยั ประเทศไทย 99.99  99.99  4,000  4,000  3,999  3,999 
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ใหเ้ช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิง

พาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ ใหเ้ช่า
ซ้ือรถยนต ์เงินใหกู้ย้ืมจ าน า
ทะเบียนรถยนต ์และอ่ืน ๆ  

 
 
 

ประเทศไทย    99.99 

 

   99.99 

 

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

 

1,449,997 
บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ใหบ้ริการซ่อมแซมและ 

 บ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ใหบ้ริการติดตามทวงหน้ีของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ประเทศไทย 

99.88  99.88  5,000  5,000  4,994  4,994 
รวม           1,458,990  1,458,990 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 
ในปี 2562 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน
และอาคารดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารไดป้ระมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปล่ียนแทนใหม่หักดว้ยค่า
เส่ือมราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหกัมูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของท่ีดินมีผลท าให้
มูลค่าท่ีดินและอาคารเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 314.59 ลา้นบาท และ 81.89 ลา้นบาทตามล าดบั 

 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์ าหรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม  220,467  223,655 
    

ตีราคาท่ีดิน 12,708  - 
ตีราคาอาคาร 542  - 
การเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - การตีราคา (2,650)  - 
 10,600  - 
    

ค่าเส่ือมราคา (1,001)  (3,985) 
การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 309  797 
 (692)  (3,188) 
    

ณ วนัที่ 31 มนีำคม / 31 ธันวำคม 230,375  220,467 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี  
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

2562 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ16) 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหต ุ10) 

ณ วนัที่ 31
มนีำคม 
  2562 

   (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 47,322  (1,025)  -  46,297 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 8,993  (1,073)  -  7,920 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 26,111 

 
1,229 

 
- 

 
27,340 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 6,673  (221)  -  6,452 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 1,000  -  -  1,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 134 

  
(27) 

 
- 

  
107 

ยอดขาดทุนยกไป 52,390  -  -  52,390 
รวม 142,623  (1,117)  -  141,506 

        
หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 
รวม (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 

สุทธิ 83,867  (916)  (2,650)  80,301 
 
   



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / 
รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

2561 

 
ก าไรหรือขาดทุน 

(หมายเหต ุ16) 

ณ วนัที่ 31
มนีำคม 
  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 79,870   (17,974)  61,896 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 6,620               2,025  8,645 
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือ 18,704          -  18,704 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 29,532                  784  30,316 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,890  (178)  10,712 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 600          -  600 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 134 

 
        -  134 

รวม 146,350  (15,343)  131,007 

      
หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (59,531)  188  (59,343) 
รวม (59,531)  188  (59,343) 

สุทธิ 86,819  (15,155)  71,664 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

2562 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน  

(หมายเหต ุ16) 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหต ุ10) 

ณ วนัที่ 31
มนีำคม 
  2562 

   (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 21,503  229          -  21,732 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 8,385  (1,099)          -  7,286 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

23,695  1,017          -  24,712 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 6,658  (295)          -  6,363 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 1,000    -          -  1,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 133 

  
(26) 

         -   
107 

รวม 61,374  (174)          -  61,200 

        
หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 
รวม (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 

        
สุทธิ 2,618  27  (2,650)  (5) 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / 
รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

2561 

 
ก าไรหรือขาดทุน  
(หมายเหต ุ16) 

ณ วนัที่ 31
มนีำคม 
  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี       
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 33,949  (7,588)  26,361 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 6,620  (527)  6,093 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 27,556  739  28,295 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,837  (181)  10,656 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 600          -  600 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 133 

 
        -  133 

รวม 79,695  (7,557)  72,138 

      

หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (59,531)  188  (59,343) 
รวม (59,531)  188  (59,343) 

สุทธิ 20,164  (7,369)  12,795 

 
 

 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ส ารองจากการรวมธุรกิจภายใต ้        
   การควบคุมเดียวกนั     73,059  77,929  -  - 

 
บริษทัย่อยประเมินผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวน 52.39 ลา้นบาทจาก                 
ผลขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวโดยใช้ประมาณการจากผลประกอบการจริงและการคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตซ่ึงอาศยัการประมาณการขอ้สมมติของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการเติบโตของรายไดแ้ละการ
เพ่ิมข้ึนของก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนทางภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตัดบัญชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้มาใช้
ประโยชน์ไดซ่ึ้งเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีสามารถท าก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนในอนาคต การ
ประมาณการดงักล่าวและขอ้สมมติท่ีจะส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี อย่างไรก็ตาม ผล
ขาดทุนทางภาษียกมาทั้งหมดจะส้ินอายุในปี 2566 ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้่าผลขาดทุนทางภาษียกมาบางส่วน หรือ
ทั้งหมดอาจหมดอายแุละไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชนใ์นทา้ยท่ีสุด 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมนุเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น            
      จากสถาบนัการเงิน          
      - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 220,072  364,003  220,069  309,000 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
      - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 800,000  800,000  800,000  800,000 
เงินกูร้ะยะสั้นอ่ืนๆ        
      ตัว๋แลกเงินสุทธิ 292,503  287,023  292,503  287,023 
 1,312,575  1,451,026  1,312,572  1,396,023 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
หุน้หุน้กู ้- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 

 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 

รวม 2,662,575  2,801,026  2,662,572  2,746,023 
 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ตั๋วแลกเงิน    
ตัว๋แลกเงิน 300,000  300,000 
หัก ส่วนลดของตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (6,182)  (10,688) 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (1,315)  (2,289) 
ตัว๋แลกเงนิสุทธิ 292,503  287,023 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 6.87 
ถึงร้อยละ 7.12 ต่อปี (2561: ร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.20 ต่อปี)  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 87 ลา้นบาท 
(2561: 87 ล้านบาท)    
 
หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  หุน้กูข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2,150,000  2,150,000  2,150,000  2,150,000 
หัก ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด        
      ช าระภายในหน่ึงปี 800,000  800,000  800,000  800,000 
หุ้นกู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนด        
      ช ำระภำยในหนึ่งปี 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 

 
กำรออกหุ้นกู้โดยบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มี 
หลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 500 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และจะครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมไดมี้มติให้บริษทัไดอ้อกหุ้นกู ้โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. หุน้กูชุ้ดท่ี 1 อาย ุ2 ปีมูลค่า 300 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.30 ต่อปี  เป็น
ตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และครบก าหนดในเดือนตุลาคม 2562 

2. หุน้กูชุ้ดท่ี 2 อาย ุ3 ปี มูลค่า 400 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี เป็น
ตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  ครบก าหนดในเดือนตุลาคม 2563 และ
ใหสิ้ทธิผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัใหค้วามเห็นชอบส าหรับการเตรียมออกหุน้
กูส้ าหรับปี 2561 ภายใตจ้ านวนวงเงินหุ้นกูไ้ม่เกิน 950 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทัออกหุ้นกูมู้ลค่า 
950 ล้านบาท ราคาตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั หุน้กูด้งักล่าวครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 

 
13 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 5,973  9,438  194,413  131,430 
รายไดรั้บล่วงหนา้  27,125  31,232  27,125  31,232 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  26,564  22,928  19,873  16,783 
ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และ         
    เคร่ืองหมายการคา้คา้งจ่าย  17,760  16,239  17,760  16,239 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย         
    คา้งจ่าย  10,222  15,598  10,222  15,598 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  11,938  12,256  11,938  12,256 
เงินประกนัค่าสินคา้  7,379  7,379  7,379  7,379 
ค่าสวสัดิการพนกังานคา้งจ่าย  5,061  7,024  2,695  4,860 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย  6,422  2,590  5,659  799 
โบนสัคา้งจ่าย  2,423  -  1,727  - 
อ่ืนๆ  62,461  64,449  40,749  38,965 

รวม  183,328  189,133  339,540  275,541 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

 งบกำรเงินรวม 

   ให้เช่ำซ้ือ  ให้บริกำร     
 ขำยสินค้ำ  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,626  323,339  1,674  -  333,639 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 324,860  -  -  (324,860)  - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,693  239,519  23,505  -  269,717 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 52,560  -  10,313  (62,873)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 392,739  562,858  35,492  (387,733)  603,356 

          
ตน้ทุนทางการเงิน 36,804  36,099  -  (35,705)  37,198 
          
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำน 
    ก่อนภำษีเงินได้ (20,987)  61,658  294  -  40,965 

          
สินทรัพย์ส่วนงำน          
   ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 1,781,670  3,821,540  48,270  (628,795)  5,022,685 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

   ให้เช่ำซ้ือ  ให้บริกำร     
 ขำยสินค้ำ  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2561 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 72,283  303,817  1,203  -  377,303 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 311,687  24,911  -  (336,598)  - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 25,026  168,340  9,562  -  202,928 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 26,024  -  27,294  (53,318)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 435,020  497,068  38,059  (389,916)  580,231 

          
ตน้ทุนทางการเงิน 15,481  13,396  121  (13,518)  15,480 
          
ขำดทุนตำมส่วนงำน 
    ก่อนภำษีเงินได้ (18,720)  (142,339)  (5,250)  - 

 
(166,309) 

          
สินทรัพย์ส่วนงำน          
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,657,887  3,778,402  61,439  (405,190)  5,092,538 

 
15 รำยได้ 
 

การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั 
ไดม้าจาก การขายซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ ใหเ้ช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
สินคา้เชิงพาณิชย์ โทรศพัท์มือถือ ให้เช่าซ้ือรถยนต์ เงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ ให้บริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใหบ้ริการติดตามทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงการเป็นนายหนา้ขายประกนั
ชีวิตและประกนัวินาศภยั 

 
การจ าแนกรายได้  

 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

49 

ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการหลกั  
 

การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 
 
จังหวะเวลาเวลาในการรับรู้รายได้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

16 ภำษเีงินได้ 
 

ภำษเีงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด  หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 
   วนัที ่31 มีนำคม          
   (พันบาท) 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั   -  3,019  -  - 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 11         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   916  15,154  (27)  7,369 
รวม (รำยได้) ภำษีเงนิได้   916    18,173  (27)  7,369 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภำษเีงินได้ที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
กำรกระทบยอดเพือ่หำอัตรำภำษทีี่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 2562  2561 

  วันที่ 31 มีนำคม อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   40,965    (166,309) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  8,193  20  (33,262) 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (228)    (626) 
  การใชสิ้นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเดิม  

ไม่ไดบ้นัทึก 
  

(4,871) 
    

(4,871) 
ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   (3,286)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ   1,108    56,932 
รวม 2.2  916  10.9  18,173 

 
 
   

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 2562  2561 

    วันที่ 31 มีนำคม ก่อนภาษีเงิน
ได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้
(หมายเหต ุ11)  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 
 (พันบาท) 
การตีราคาท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 13,250  (2,650)  10,600  -  -  - 

รวม 13,250  (2,650)  10,600  -  -  - 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรกระทบยอดเพือ่หำอัตรำภำษทีี่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 2562  2561 

  วันที่ 31 มีนำคม อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (20,987)    (18,720) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (4,197)  20  (3,744) 
ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   4,115    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   264    11,739 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (209)    (626) 
รวม 0.1  (27)  39.4  7,369 

 
17 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

17.1  มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการ
แสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
  (พันบาท) 
31 มนีำคม 2562     
ท่ีดินและอาคาร 396,480 - 396,480 396,480 
     
31 ธันวำคม 2561     
ท่ีดินและอาคาร 384,101 - 384,101 384,101 

 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ โดยอา้งอิงราคาจากมูลค่าหน่วยลงทุน
ท่ีประกาศโดยกองทุนนั้น ๆ  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์
ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารได้
ประมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหัก
มูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของท่ีดิน มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารถูกประเมินโดย              
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว 
 

17.2   มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   (พันบาท) 
31 มนีำคม 2562        
หุน้กู ้ 2,150,000  2,143,596  2,150,000  2,143,596 
        
31 ธันวำคม 2561        
หุน้กู ้ 1,200,000  2,143,583  1,200,000  2,143,583 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์ อา้งอิงราคาจาก
ธนาคาร 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
ซอฟตแ์วร์ 3,150  4,475  2,580  3,905 
รวม 3,150  4,475  2,580  3,905 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำ        

     ด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 45,285  44,331  43,632  42,941 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 38,254  42,018  35,807  39,846 
หลงัจากหา้ปี 2,295  2,387  2,295  2,387 
รวม 85,834  88,736  81,734  85,174 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารส านกังาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ส านกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัอื่น        
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

       ตกลงกนัแลว้ 
 

559,993 
  

294,651 
  

554,958 
  

294,607 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 4,180  1,180  4,020  1,020 
รวม 564,173  295,831  558,978  295,627 

  
บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค ้ าประกันการซ้ือสินค้ากับบริษทัใน
ประเทศและการใชบ้ริการไปรษณีย์กบัรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเม่ือจะท า
ธุรกรรมดว้ย 

 

สัญญำที่ส ำคัญ 
 

สัญญำค่ำธรรมเนียมช่ือกำรค้ำและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัได้ท าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.1 และ
สญัญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซ่ึงสญัญาใหม่ชุดน้ีอา้งอิงสิทธิจากสัญญาใหใ้ชสิ้ทธิ
ฉบับหลักระหว่าง Singer Asia Limited กับ The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใชช่ื้อการคา้เท่ากบั 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีให้กบั Singer Company Limited S.a.r.1 และการ
จ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อยละ 0.5 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสญัญาใหก้บั  Singer Asia Limited 
สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะ
บอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ 12 เดือน โดยให้มีผลเร่ิมนบัการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป
ส าหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้า และตั้ งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปส าหรับสัญญา
ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้ 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีคดีความท่ีถูกยื่นฟ้องดงัต่อไปน้ี 
 

           คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบัตร 
 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัแห่งหน่ึง (โจทก)์ ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ่ื้นอีก 3 ราย ในคดีร่วมกนั
ละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ของผูอ่ื้น ซ่ึงตามค าฟ้องอา้งตนว่าเป็นเจา้ของสิทธิบตัรการประดิษฐ์  เก่ียวกบัอุปกรณ์
ช้ินหน่ึงท่ีอยู่ในผลิตภณัฑท่ี์บริษทัจา้งจ าเลยท่ี 1 ท าการผลิต ภายใตส้ญัญาซ้ือขายตูจ้  าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั
และเรียกเงินค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 100 ลา้นบาท  
 

ตามสญัญาซ้ือขายตูจ้  าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั บริษทัเป็นเพียงผูซ้ื้อจากจ าเลยท่ี 1 และตามขอ้สญัญาจ าเลยท่ี 1 
ไดย้ืนยนัว่าเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ไดรั้บอนุญาตหรือเป็นตวัแทนถูกตอ้งตามกฎหมายจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรท่ีแทจ้ริงในสินคา้และอุปกรณ์ส่วนประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจ าเลยท่ี 1 จะ
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียวในความเสียหายใดๆ ต่อบริษทัหรือลูกคา้ของบริษทั หรือบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีการ
กล่าวอา้งวา่สินคา้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
 

บริษทัไดม้อบหมายใหท้นายความด าเนินการยื่นค าใหก้ารเพ่ือต่อสู้คดีดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และ
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ศาลนดัช้ีสองสถานเพ่ือก าหนดประเด็นขอ้พิพาทแลว้ และศาลไดก้ าหนดนดัสืบพยาน
โจทกแ์ละจ าเลยในเดือนกรกฎาคม 2562 
 
ทั้งน้ี คดีดงักล่าวยงัไม่มีการน าพยานหลกัฐานเขา้สืบ ผลและแนวโนม้ของคดีจึงยงัมีความไม่แน่นอนวา่จะเป็นไปใน
ทิศทางใด  ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการผล
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย  400 วันกลุ่มบริษัท จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เ ม่ือเกษียณแก่พนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีต
เพ่ิมข้ึนส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 14.98 ลา้นบาท 
 
การออกหุ้นโดยบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562  บริษทัไดรั้บช าระเงินจ านวน 643 ลา้นบาท จากการออกหุน้สามญัและจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุน 131,505,235 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยบริษทัไดเ้สนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยการใหสิ้ทธ์ิ
ซ้ือหุน้ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 4 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.89 บาท การออกหุน้เพ่ิมทุนคร้ัง
น้ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นบริษัท เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีได้อนุมติัให้บริษัทเพ่ิมทุน                     
จดทะเบียนในจ านวนไม่เกิน 432 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 432,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท ทั้งน้ีใหจ้ดัสรรเป็นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 216,000,000 หุน้ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และจดัสรร
หุ้นสามญั 108,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(“SINGER-W1”) และจดัสรรหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 108,000,000 หุน้ จดัสรรเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (“SINGER-W2”) บริษทัไดจ้ดัสรรสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัหุ้นท่ีออกใหม่ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีไดรั้บ
จดัสรรต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง  

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่า
ระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงาน   

 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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