
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด           
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
(นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม 2562 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 435,297              289,264                205,797              155,324                

ลูกหนีการคา้ 4,5 5,260                  12,734                  253,445              131,575                

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีครบกาํหนด

     ชาํระภายในหนึงปี 6 1,127,413           1,116,084             -                  -                    

ลูกหนีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์

     ทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 210,732              206,533                -                  -                    

ลูกหนีอืน 4 174,144              253,251                165,597              198,372                

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                  -                    2,701,242           2,895,544             

สินคา้คงเหลือ 597,266              640,448                593,559              634,520                

รายไดค้า้งรับ 4 5,235                  7,639                    25,127                49,633                  

สินทรัพยร์อการขาย 1,413                  3,174                    -                  -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,556,760           2,529,127             3,944,767           4,064,968             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 6 1,063,299           1,169,540             -                  -                    

ลูกหนีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ 7 774,161              802,176                -                  -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                  -                    1,458,990           1,458,990             

เงินลงทุนระยะยาวอืน 2,000                  2,000                    -                  -                    

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9 433,015              429,808                422,099              415,480                

ค่าเช่าร้านคา้จา่ยล่วงหนา้ 6,059                  7,270                    6,059                  7,270                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,750                54,874                  50,199                49,988                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 81,808                83,867                  -                  2,618                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 14,287                13,876                  13,322                13,107                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,429,379           2,563,411             1,950,669           1,947,453             

รวมสินทรัพย์ 4,986,139           5,092,538             5,895,436           6,012,421             

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

    จากสถาบนัการเงิน 11 220,218              364,003                220,215              309,000                

เจา้หนีการคา้ 4 142,977              348,068                158,270              379,729                

เจา้หนีอืน 4 179,117              189,133                344,361              275,541                

หุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 300,000              800,000                300,000              800,000                

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการอืน 11 304,133              287,023                304,133              287,023                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 426                     28,110                  -                  28,110                  

หนีสินหมุนเวียนอืน -                  5,000                    -                  5,000                    

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,146,871           2,021,337             1,326,979           2,084,403             

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 11 1,350,000           1,350,000             1,350,000           1,350,000             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 -                  -                    211                     -                    

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 165,386              139,170                143,287              118,473                

เงินประกนัพนกังาน 5,269                  1,714                    3,537                  -                    

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 50,177                56,553                  49,594                55,921                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 1,570,832           1,547,437             1,546,629           1,524,394             

รวมหนสิีน 2,717,703           3,568,774             2,873,608           3,608,797             

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

     ทุนจดทะเบียน 702,000 270,000                702,000 270,000                

     ทุนทีออกและชาํระแลว้ 13 401,505 270,000                401,505 270,000                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 13 735,023 225,000                735,023 225,000                

สาํรองจากการรวมธุรกิจ

    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                  -                    974,118              974,118                

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

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

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 875,341 781,297                654,615 687,039                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 9 229,567 220,467                229,567 220,467                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,268,436 1,523,764 3,021,828 2,403,624

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,986,139 5,092,538 5,895,436 6,012,421

-                          -                          

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 411,518            510,976             345,720            511,629             

ดอกเบียรับจากสญัญาเช่าซือและเงินให้กูย้มื 184,895            148,105             -                    -                     

รายไดจ้ากการให้บริการ 4 19,748              33,244               17,205              23,238               

รายไดค้่าบริหารจดัการ 4 -                    -                     17,157              14,764               

รายไดอื้น 4 64,896              67,410               44,091              39,994               

รวมรายได้ 681,057            759,735             424,173            589,625             

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 202,349            297,979             210,645            294,595             

ตน้ทุนการให้บริการ 20,359              15,413               8,033                10,461               

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 183,647            249,692             133,662            122,848             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,323              35,612               50,098              63,495               

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 105,101            93,651               4,633                3,538                  

ตน้ทุนทางการเงิน 33,170              29,682               33,165              29,675               

รวมค่าใช้จ่าย 632,949            722,029             440,236            524,612             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 48,108              37,706               (16,063)            65,013               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 (4,387)              (4,678)                (3,099)              3,844                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 52,495              42,384               (12,964)            61,169               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

    ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -                    -                     -                    -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี -                    -                     -                    -                     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด 52,495                42,384               (12,964)               61,169               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 16 0.14                  0.16                    (0.04)                 0.23                    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 16 0.14                  0.16                    (0.04)                 0.23                    

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน30 มิถุนายน

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 745,157            888,279             627,778            895,598             

ดอกเบียรับจากสญัญาเช่าซือและเงินให้กูย้มื 376,093            284,077             -                    -                     

รายไดจ้ากการให้บริการ 4 45,446              63,500               38,952              53,702               

รายไดค้่าบริหารจดัการ 4 -                    -                     34,012              27,269               

รายไดอื้น 4 117,717            104,110             86,489              55,083               

รวมรายได้ 1,284,413         1,339,966          787,231            1,031,652          

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 377,844            523,544             389,471            538,930             

ตน้ทุนการให้บริการ 37,847              40,489               17,097              27,962               

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 351,546            443,508             231,238            251,265             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 181,583            120,594             107,511            113,617             

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 176,152            295,272             8,994                8,428                  

ตน้ทุนทางการเงิน 70,368              45,162               69,970              45,156               

รวมค่าใช้จ่าย 1,195,340         1,468,569          824,281            985,358             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 89,073              (128,603)            (37,050)            46,294               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 (3,471)              13,495               (3,126)              11,213               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 92,544              (142,098)            (33,924)            35,081               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

    ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 9 10,600              -                     10,600              -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี 10,600              -                     10,600              -                     

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด 103,144            (142,098)            (23,324)            35,081               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 16 0.29                  (0.53)                  (0.11)                 0.13                    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 16 0.29                  (0.53)                  (0.11)                 0.13                    

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การตีราคา รวมส่วนของ

ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทดิีนและอาคาร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุนสาํหรับงวด         -         -         - (142,098)                         -                   (142,098)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -                 -                 -                   (142,098)         -                   (142,098)

โอนไปกาํไรสะสม         -         -         - 1,793 (1,793)                             -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561                    270,000                    225,000                      27,000                    691,723                    221,862                 1,435,585

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทดิีนและอาคาร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

    เพมิหุน้สามญั 13                    131,505                    510,023         -         -         -                    641,528

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น                    131,505                    510,023         -         -         -                    641,528

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด         -         -         - 92,544         -                      92,544

     กาํไรเบด็เสร็จอืน         -         -         -                      10,600                      10,600

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -                 -                 -                      92,544                      10,600                    103,144

โอนไปกาํไรสะสม         -         -         -                        1,500                       (1,500)         -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562                    401,505                    735,023                      27,000                    875,341                    229,567                 2,268,436

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุนจาก

ทอีอกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง การตีราคา รวมส่วนของ

ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทดิีนและอาคาร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561           270,000           225,000                 974,118              27,000                575,508                  223,654          2,295,280

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด         -         -         -         - 35,081         -               35,081

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         -         -                  35,081         -               35,081

โอนไปกาํไรสะสม         -         -         -         -                    1,793                    (1,793)         -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561           270,000           225,000                 974,118              27,000                612,382                  221,861          2,330,361

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุนจาก

ทอีอกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง การตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทดิีนและอาคาร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

    เพมิหุน้สามญั 13 131,505 510,023         -         -         -         - 641,528

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น           131,505           510,023         -         -         -         -             641,528

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุนสาํหรับงวด         -         -         -         - (33,924)                      -              (33,924)

     กาํไรเบด็เสร็จอืน         -         -         -         -         - 10,600 10,600

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         -         -                (33,924)                    10,600              (23,324)

โอนไปกาํไรสะสม         -         -         -         -                    1,500                    (1,500)         -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562           401,505           735,023                 974,118              27,000                654,615                  229,567          3,021,828

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 92,544                (142,098)             (33,924)               35,081                

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (3,471)                 13,495                (3,126)                 11,213                

ตน้ทุนทางการเงิน 70,368                45,162                69,970                45,156                

ค่าเสือมราคา 12,348                12,007                8,391                  9,208                  

ค่าตดัจาํหน่าย 6,366                  10,347                6,031                  10,236                

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 29,537                9,061                  27,469                7,790                  

(กลบัรายการ) สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน 471                     (13,655)               521                     (12,370)               

กาํไรจากเงินลงทุนชวัคราวทียงัไม่เกิดขึน -                      (884)                    -                      (884)                    

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 176,152              292,849              8,994                  8,428                  

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (21,425)               8,054                  (20,892)               (1,260)                 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (131)                    -                      (131)                    -                      

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (794)                    (35)                      (729)                    (9)                        

ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้ 65,398                34,209                -                      -                      

ดอกเบยีรับ (488)                    (1,538)                 (71,736)               (27,274)               

426,875              266,974              (9,162)                 85,315                

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 1,807                  (6,605)                 (127,538)             79,503                

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (137,835)             (310,527)             -                      -                      

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ 24,011                (216,277)             -                      -                      

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืระยะสนั -                      4,123                  -                      -                      

ลูกหนีอนื 79,035                (20,395)               31,078                (27,298)               

รายไดค้า้งรับ 2,404                  18,636                24,506                730                     

สินคา้คงเหลือ 64,606                (98,248)               61,853                (89,927)               

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 1,761                  (2,772)                 -                      -                      

ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ (6)                        (2,844)                 (6)                        (2,844)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (411)                    300                     (216)                    (358)                    

เจา้หนีการคา้ (205,090)             139,587              (221,459)             115,966              

เจา้หนีอนื (6,260)                 (35,305)               72,576                21,247                

หนีสินหมุนเวียนอนื (5,000)                 -                      (5,000)                 -                      

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (3,321)                 (639)                    (2,656)                 (200)                    

เงินประกนัพนกังาน 3,556                  1,309                  3,537                  1,168                  

จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (6,847)                 (6,497)                 (6,846)                 (6,481)                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 239,285              (269,180)             (179,333)             176,821              

จ่ายภาษีเงินได้ (28,845)               (2,964)                 (26,436)               (1,986)                 

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 210,440              (272,144)             (205,769)             174,835              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

12



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบยีรับ 488                     1,538                  71,736                27,274                

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (1,440)                 (9,820)                 (1,635)                 (4,087)                 

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 839                     165                     735                     48                       

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัลดลง (เพมิขึน) -                      5,000                  194,302              (487,127)             

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,024)                 (37,773)               (5,024)                 (37,630)               

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในเงินลงทุนชวัคราว -                      (530,178)             -                      (530,178)             

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (5,137)                 (571,068)             260,114              (1,031,700)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (74,123)               (56,360)               (73,725)               (56,354)               

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

    จากสถาบนัการเงินลดลง (143,785)             (86,147)               (88,785)               (86,148)               

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการอนืเพมิขึน 17,110                -                      17,110                -                      

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                      950,000              -                      950,000              

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหุน้กู้ (500,000)             -                      (500,000)             -                      

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 13 641,528              -                      641,528              -                      

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (59,270)               807,493              (3,872)                 807,498              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 146,033              (35,719)               50,473                (49,367)               

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 435,297              241,385              205,797              90,673                

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
7 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์
8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
13 ทุนเรือนหุน้ 
14 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
15 ภาษีเงินได ้
16 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
18   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายและใหเ้ช่าซ้ือสินคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิง
พาณิชย ์โทรศพัท์มือถือ การให้เช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้เช่าซ้ือรถยนต์ เงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ การ
ใหบ้ริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การใหบ้ริการติดตามทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงการ
เป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 (ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของ     
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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 (ค) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชวิ้จารณญาณเพ่ิมเติม
ในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับ
ลกูค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทั ถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18                   
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมี
นัยส าคัญไปให้กับผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือ
มีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21 
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3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี       
 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
(“TFRS 15”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน 
และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้เพ่ือน ามาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตาม TFRS 15 กิจการควรรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กิจการ
รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคัญไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กิจการจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นยัส าคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น 
 

รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

เงินท่ีจ่ายให้กับลกูค้า 
 

บริษทัจ่ายเงินอุดหนุนค่าดอกเบ้ียใหลู้กคา้ (บริษทัย่อย) ตาม TAS 18 บริษทั รับรู้จ านวนเงินดงักล่าวเป็น ตน้ทุนใน
การจดัจ าหน่าย ตาม TFRS 15 ก าหนดให้บริษทั ตอ้งพิจารณาว่า บริษทัไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ (บริษทั
ย่อย) หรือไม่ หากไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ (บริษทัย่อย) บริษทับนัทึกการจ่ายช าระดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักนั หากบริษทัไม่ไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกค้า 
(บริษทัย่อย) บริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหักจากรายได ้ทั้งน้ี หากจ านวนเงินท่ีจ่ายมีมูลค่าสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหกัจากรายไดซ่ึ้งส่งผลใหร้ายไดแ้ละ
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง  
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ตารางต่อไปน้ีสรุปผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรก 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดอืน 

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 
 

จ านวนเงินท่ี 
รายงาน 

  
 

รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงิน
หากไม่ไดถื้อ
ปฏิบติัตาม 
TFRS 15 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขาย 345,720  62,043  407,763 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  133,662  62,043  195,705 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดหกเดอืน 

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

 
 

จ านวนเงินท่ี 
รายงาน 

  
 

รายการ
ปรับปรุง 

 จ านวนเงิน
หากไม่ไดถื้อ
ปฏิบติัตาม 
TFRS 15 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขาย 627,778  113,471  741,249 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  231,238  113,471  344,709 

 
TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชีของรายไดป้ระเภทอ่ืนของกลุ่มบริษทั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 14) นอกจากน้ี การถือปฏิบติัตาม TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบกระแสเงินสดรวมส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร    
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง/
สัญชำติ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไทย เ ป็นผู ้ถื อ หุ้นราย ใหญ่  ถือ หุ้น ร้อยละ  30.26                 
(31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 24.99) ในบริษทัและ
มีกรรมการร่วมกนั 

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 
บริษทั คาเฟ่ ซพัพลาย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 

จ ากดั (เดิมช่ือ 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) 

             
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่        
รายไดอ่ื้น -  9  -  - 
ค่าบริหารจดัการ 1,038  900  1,038  900 

        

บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  303,144  461,270 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  17,157  14,764 
ดอกเบ้ียรับ -  -  35,704  12,361 
ซ้ือสินคา้ -  -  27,510  18,352 
ตน้ทุนบริการ -  -  17,922  9,972 
 

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั     
   

รายไดจ้ากการขาย 84  70  44  40 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,745  1,688  9,745  1,688 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 802  3,724  802  3,724 
รายไดค่้านายหนา้ 249  8,364  -  - 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 43,858  17,359  -  - 
รายไดอ่ื้น 456  1,797  -  39 
ซ้ือสินคา้ 337  32,691  337  32,691 
ค่าบริการติดตามหน้ี 10,040  13,881  10  82 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,527  540  1,765  197 
 

       

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 15,509  16,068  12,948  16,090 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 898  560  747  560 

รวม 16,407  16,628  13,695  16,650 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่        
รายไดอ่ื้น -  9  -  - 
ค่าบริหารจดัการ 2,076  1,800  2,076  1,800 
        
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  545,185  748,046 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  34,012  27,269 
ดอกเบ้ียรับ -  -  71,409  25,880 
ซ้ือสินคา้ -  -  71,556  43,263 
ตน้ทุนบริการ -  -  27,874  27,858 

 

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขาย 936  70  886  40 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10,681  8,696  10,681  8,696 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 802  3,724  802   3,724 
รายไดค่้านายหนา้ 260  23,204  -  - 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 72,884  17,359  89  - 
รายไดอ่ื้น 2,877  2,397  -  39 
ซ้ือสินคา้ 816  55,414  816  55,414 
ค่าบริการติดตามหน้ี 16,645  20,265  42  145 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,949  639  2,036  215 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 32,012  35,254  25,273  27,945 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,796  1,120  1,494  1,036 

รวม 33,308  36,374  26,767  28,981 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

22 

 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีกำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย -  -  249,877  118,926 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,348  446  944  - 
รวม 1,348  446  250,821  118,926 

        
ลกูหน้ีอื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัยอ่ย -  -  12,222  14,202 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,522  18,927  9,155  14,060 
รวม 9,522  18,927  21,377  28,262 
        

รำยได้ค้ำงรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  24,598  46,889 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 441  1,195  226  988 
รวม 441  1,195  24,824  47,877 

 

 

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
30 

มิถุนายน  
31 

ธนัวาคม 
30 

มิถุนายน  
31 

ธนัวาคม  
30 

มิถุนายน  
31 

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

   

       
บริษทัยอ่ย 4.01 - 5.82  4.01 - 5.37 -  -  2,701,242  2,895,544 
รวม    -  -  2,701,242  2,895,544 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ  
2561 มีดงัน้ี 

 

 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  2,895,544  1,345,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  375,698  872,127 
ลดลง -  -  (570,000)  (380,000) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน -  -  2,701,242  1,837,127 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  17,903  83,677 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,421  81,225  5,372  81,225 
รวม 5,421  81,225  23,275  164,902 

        
เจ้ำหนีอ้ื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 370  -  370  - 
บริษทัยอ่ย -  -  217,431  131,416 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,456  9,438  17  14 
รวม 6,826  9,438  217,818  131,430 

 

 สญัญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวด



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,348  446  250,821  118,926 
กิจการอ่ืน ๆ  12,211  15,156  10,923  15,517 

รวม  13,559  15,602  261,744  134,443 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (8,299)  (2,868)  (8,299)  (2,868) 

สุทธิ  5,260  12,734  253,445  131,575 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ        
-  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2,538  475  2,538  475 

-  งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 5,431  475  5,431  475 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,605  5,678  250,994  124,519 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 481  6,863  107  6,863 
3 - 6 เดือน 4,330  264  4,109  264 
6 - 9 เดือน 4,447  1,617  4,313  1,617 
9 - 12 เดือน 86  392  13  392 
มากกวา่ 12 เดือน 2,610  788  2,208  788 

 13,559  15,602  261,744  134,443 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,299)  (2,868)  (8,299)  (2,868) 

สุทธิ 5,260  12,734  253,445  131,575 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 

6 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
 

 งบกำรเงนิรวม  
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  1,816,970  1,870,196  1,366,672  1,521,372  3,183,642  3,391,568 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ 
           รอการรับรู้       (591,476)  (599,931)  (277,441)  (334,077)  (868,917)  (934,008) 
 1,225,494  1,270,265  1,089,231  1,187,295  2,314,725  2,457,560 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (98,081)  (154,181)  (25,932)  (17,755)  (124,013)  (171,936) 
สุทธิ 1,127,413  1,116,084  1,063,299  1,169,540  2,190,712  2,285,624 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญไดรั้บคืน) ส าหรับ    
- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 98,000  95,668 

- งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 159,092  232,657 
          

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 
2561 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
30 มิถุนำยน 2562 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

  
ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ(1) 

  
อตัราท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

                                 (พันบาท)                                         (ร้อยละ)            (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ(2)  1,332,756  322,418  1 3,224 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน(2)  360,939  143,991  5 7,200 
3 - 6 เดือน(2)  196,203  138,227  25 34,556 
6 - 9 เดือน(2)  161,038  120,605  35 42,212 
9 - 12 เดือน(2)  39,884  39,612  75 29,709 
มากกวา่ 12 เดือน(2)  2,251  2,217  100 2,217 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติม(3)        1,865 
รวม  2,093,071  767,070   120,983 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
31 ธันวำคม 2561 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

  
ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ(1) 

  
อตัราท่ีใชใ้นการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

                                 (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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

28 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
30 มิถุนำยน 2562 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

  
ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ(4) 

  
อตัราท่ีใชใ้น

การตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

                                 (พันบาท)                                           (ร้อยละ)                (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  169,364  359  1 4 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  49,308  2,217  2 44 
3 - 6 เดือน  1,491  1,491  100 1,491 
6 - 9 เดือน  688  688  100 688 
9 - 12 เดือน  803  803  100 803 

รวม  221,654  5,558   3,030 
     

      (4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
 
 
 

31 ธันวำคม 2561 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

  
ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ(4) 

  
อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

                                 (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 าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 าระหน้ีส าหรับ  

 

 

 

 

 

 
- งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -  -  12,939  13,140 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินสดท่ีรับช าระหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

  
  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินสดท่ีรับช าระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 
ส าหรับ                               

    

- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  5,711  39,976 

- งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  15,554  82,659 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีมี
ยอดคงคา้งดงัน้ี  

 

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

  
7,822 

  
42,965 

 
(1)     ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติมของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 

1.87 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 15.91 ล้านบาท)  เพ่ือการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ี
ท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี กลุ่มบริษทัจึงตั้งหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติั
การคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยู่เดิมเป็นส าคญั และกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว  และพิจารณาความต่อเน่ืองของการช าระค่างวดของลูกหน้ี 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมจ ำน ำทะเบียนรถยนต์ 
 

 งบกำรเงนิรวม  
 ส่วนท่ีครบก าหนด  ส่วนท่ีครบก าหนด   

 ช าระภายในหน่ึงปี  ช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน า 
    ทะเบียนรถยนต ์ 209,112  204,261  775,539  803,885  984,651  1,008,146 
 บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       3,086  3,600  -  -  3,086  3,600 
 212,198  207,861  775,539  803,885  987,737  1,011,746 
 หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,466)  (1,328)  (1,378)  (1,709)  (2,844)  (3,037) 
 สุทธิ 210,732  206,533  774,161  802,176  984,893  1,008,709 
  
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ    
- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (761)  1,130 

- งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (115)  2,250 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มี
ดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม 
 
 
 
30 มิถุนำยน 2562 

 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 
จ าน าทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

  
ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ(1) 

  
อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

                             (พันบาท)                                             (ร้อยละ)                (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  905,405  1,014  1 10 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  79,829  16,567  2 331 
3 - 6 เดือน  687  687  100 687 
6 - 9 เดือน  701  701  100 701 
9 - 12 เดือน  -  -  100 - 
มากกวา่ 12 เดือน  1,115  1,115  100 1,115 

รวม  987,737  20,084   2,844 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

 

 

31 ธันวำคม 2561 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 
จ าน าทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

  
ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ(1) 

  

อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

  

 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

 (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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

 
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 
ในปี  2562 บริษ ัทได ้ประเมินราคาที่ดินและอาคารใหม่โดยผู ้ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของท่ีดินและอาคารด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารได้ประมาณมูลค่าโดยใช้
ราคาเปล่ียนแทนใหม่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหกัมูลค่าของอาคารแสดงเป็น
ราคาประเมินของท่ีดินมีผลท าให้มูลค่าท่ีดินและอาคารเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 314.59 ลา้นบาท และ 80.88 ลา้นบาท
ตามล าดบั 

 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 

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

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

ค่าเส่ือมราคา (2,013)  (3,985) 
การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 513  797 
 (1,500)  (3,188) 
    

ส่วนเกนิทุนจำกกำรตรีำคำที่ดินและอำคำร  
  ณ วนัที่ 30 มถุินำยน / 31 ธันวำคม 

 
229,567 

  
220,467 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี  
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

2562 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ15) 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
(หมายเหต ุ9) 

ณ วนัที่ 30 
มถุินำยน 
  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 47,322  238  -  47,560 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 8,993  (4,686)  -  4,307 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 

    ผลประโยชนพ์นกังาน 26,111 
 

6,966 
 

- 
 

33,077 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 6,673  (700)  -  5,973 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 1,000  (1,000)  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 134 

  
(27) 

 
- 
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ยอดขาดทุนยกไป 52,390  -  -  52,390 
รวม 142,623  791  -  143,414 

        
หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (58,756)  201  (2,650)  (61,205) 
อ่ืน ๆ -  (401)  -  (401) 
รวม (58,756)  (200)  (2,650)  (61,606) 

สุทธิ 83,867  591  (2,650)  81,808 
 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / 
รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

2561 

 
ก าไรหรือขาดทุน 

(หมายเหต ุ15) 

ณ วนัที่ 30
มถุินำยน 
  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 79,869  (12,784)  67,085 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 6,620  1,611  8,231 
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือ 18,704  -  18,704 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 

    ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
29,532 

  
1,684 

  
31,216 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,890  (554)  10,336 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 600  -  600 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร  
    และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 134 

 
(1)  133 

รวม 146,349  (10,044)  136,305 

      
หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (59,531)  381  (59,150) 
รวม (59,531)  381  (59,150) 

      
สุทธิ 86,818  (9,663)  77,155 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

2562 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน  

(หมายเหต ุ15) 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
(หมายเหต ุ9) 

ณ วนัที่ 30 
มถุินำยน 
  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 21,503  686          -  22,189 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 8,385  (4,179)          -  4,206 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 

   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
23,695 

  
4,962 

  
- 

  
28,657 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 6,658  (823)          -  5,835 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 1,000    (1,000)          -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 133 

  
(26) 

         
 - 
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รวม 61,374  (380)          -  60,994 

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

        
สุทธิ 2,618  (179)  (2,650)  (211) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / 
รายไดใ้น 

  

 ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

2561 

 
ก าไรหรือขาดทุน  
(หมายเหต ุ15) 

ณ วนัที่ 30
มถุินำยน 
  2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี       
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 33,949  (8,720)  25,229 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 6,620  (252)  6,368 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 

    ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
27,556 

  
1,518 

  
29,074 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 10,837  (559)  10,278 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้ 600  -  600 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร  
    และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 133 

 
-  133 

รวม 79,695  (8,013)  71,682 

      

หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (59,531)  381  (59,150) 
รวม (59,531)  381  (59,150) 

สุทธิ 20,164  (7,632)  12,532 
 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ส ารองจากการรวมธุรกิจภายใต ้        
   การควบคุมเดียวกนั     68,188  77,929  -  - 

 
11 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมนุเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น            
      จากสถาบนัการเงิน          
      - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 220,218  364,003  220,215  309,000 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
      - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 300,000  800,000  300,000  800,000 
เงินกูร้ะยะสั้นอ่ืนๆ        
      ตัว๋แลกเงินสุทธิ 304,133  287,023  304,133  287,023 
 824,351  1,451,026  824,348  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 2,174,351  2,801,026  2,174,348  2,746,023 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ตั๋วแลกเงิน    
ตัว๋แลกเงิน 310,000  300,000 
หัก ส่วนลดของตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (5,109)  (10,688) 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (758)  (2,289) 
ตัว๋แลกเงนิสุทธิ 304,133  287,023 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 
6.87 ถึงร้อยละ 7.12 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.20 ต่อปี)  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 87 ลา้นบาท    
(31 ธันวาคม 2561: 87 ล้านบาท)    
 

หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561  หุน้กูข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด/ปี 1,650,000  2,150,000  1,650,000  2,150,000 
หัก ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด        
      ช าระภายในหน่ึงปี 300,000  800,000  300,000  800,000 
หุ้นกู้ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนด        
      ช ำระภำยในหนึ่งปี 1,350,000  1,350,000  1,350,000  1,350,000 

 
 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 และครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 หุน้กูน้ี้ช าระ
คืนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 

12 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
 

ขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 
 

1) ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 
 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้

1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 7 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ 65,752,617 หุน้ 
วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2564 

 

2) ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 
 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้

1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 14 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ 65,752,617 หุน้ 
วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 เมษายน 2566 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

42 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจากโครงการ SINGER-W1 และ SINGER-W2  

 

13 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด มูลค่าหุน้  2562  2561 

 วันที่ 30 มิถุนำยน ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 
ออกหุน้ทุนใหม่ 

1 
1 

 270,000 
432,000 

 270,000 
432,000 

 270,000 
- 

 270,000 
- 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน          
- หุ้นสำมญั 1  702,000  702,000  270,000  270,000 

  -   -   -   -   

หุ้นที่ออกและช ำระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  270,000  270,000  270,000  270,000 
ออกหุน้ทุนใหม่ 1  131,505  131,505  -  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน          
- หุ้นสำมญั 1  401,505  401,505  270,000  270,000 

 
กำรออกหุ้นสำมัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562  บริษทัไดรั้บช าระเงินจ านวน 643 ลา้นบาท จากการออกหุน้สามญัและจดัสรรหุน้สามญั
เพ่ิมทุน 131,505,235 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยการให้สิทธ์ิซ้ือหุ้นใน
อตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 4 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.89 บาท ท าใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั
เพ่ิมข้ึนรวมเป็นจ านวน 510 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายเพ่ิมทุนจ านวน 1.53 ลา้นบาท) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
บริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 อนุมติัใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจ านวนไม่เกิน 432 ลา้นบาท โดยออกหุน้
สามญัจ านวนไม่เกิน 432 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้ งน้ีให้จัดสรรเป็นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน          
216 ลา้นหุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และจดัสรรหุ้นสามญั 108 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“SINGER-W1”) และจัดสรร       



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 108 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (“SINGER-W2”) บริษทัไดจ้ดัสรรสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้โดยไม่คิดมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัหุน้ท่ีออกใหม่ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหม่และทุนท่ีออกและช าระแลว้ใหม่ดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 
  

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

 งบกำรเงินรวม 

   ให้เช่ำซ้ือ  ให้บริกำร     
 ขำยสินค้ำ  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 22,145  388,806  567  -  411,518 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 323,575  -  -  (323,575)  - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,387  239,580  21,572  -  269,539 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 52,861  -  59,259  (112,120)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 406,968  628,386  81,398  (435,695)  681,057 

          
ตน้ทุนทางการเงิน 33,166  35,702  6  (35,704)  33,170 
          
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนภำษีเงินได้ (16,063)  62,634  1,537  -  48,108 

          

   สินทรัพย์ส่วนงำน ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 1,735,203  3,721,988  54,198  (525,250)  4,986,139 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

   ให้เช่ำซ้ือ  ให้บริกำร     
 ขำยสินค้ำ  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2561 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 63,039  444,569   3,368  -  510,976 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 448,589  9,605  -  (458,194)  - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 49,184  189,345  10,230  -  248,759 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 27,124  -    12,323  (39,447)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 587,936  643,519  25,921  (497,641)  759,735 

          
ตน้ทุนทางการเงิน 29,676  12,055  313  (12,362)  29,682 
          
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนภำษีเงินได้ 65,015  (27,146)           (163)  -  37,706 

          

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

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

   ให้เช่ำซ้ือ  ให้บริกำร     
 ขำยสินค้ำ  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 30,771  712,145  2,241  -  745,157 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 597,007  -  -  (597,007)  - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 15,080  479,099  45,077  -  539,256 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 105,421  -  69,572  (174,993)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 748,279  1,191,244  116,890  (772,000)  1,284,413 

          
ตน้ทุนทางการเงิน 69,970  71,801  6  (71,409)  70,368 
          
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนภำษีเงินได้ (37,050)  124,292  1,831  -  89,073 

          

   สินทรัพย์ส่วนงำน ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 1,735,203  3,721,988  54,198  (525,250)  4,986,139 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

   ให้เช่ำซ้ือ  ให้บริกำร     
 ขำยสินค้ำ  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2561 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 135,322  748,386  4,571  -     888,279 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 760,276  34,516  -  (794,792)  - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 74,210  357,685  19,792  -  451,687 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 53,148  -  39,617  (92,765)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 1,022,956  1,140,587  63,980  (887,557)  1,339,966 

          
ตน้ทุนทางการเงิน 45,157  25,451  434  (25,880)      45,162 
          
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนก่อนภำษีเงินได้ 46,295  (169,485)  (5,413)  -     (128,603) 

          

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

 
การจ าแนกรายได้  
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 
จังหวะเวลาเวลาในการรับรู้รายได้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภำษเีงินได้ 
 

ภำษเีงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
    วนัที ่30 มิถุนำยน 

หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 

   (พันบาท) 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั   (2,878)  812  (3,304)  3,582 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   (1,509)  (5,490)  205  262 
รวม   (4,387)  (4,678)  (3,099)  3,844 

          
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
    วนัที ่30 มิถุนำยน 

         

          
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั   (2,880)  3,832  (3,305)  3,581 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 10         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   (591)  9,663  179  7,632 
รวม   (3,471)  13,495  (3,126)  11,213 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภำษเีงินได้ที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
กำรกระทบยอดเพือ่หำอัตรำภำษทีี่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30  มิถุนำยน 2562  2561 

    อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   89,073    (128,603) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  17,815  20  (25,721) 
ผลกระทบจากภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย   -    235 
การตดัรายการในงบการเงินรวม   (19,867)    - 
การใชสิ้นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเดิม
ไม่ไดบ้นัทึก 

   
(9,741) 

    
(9,741) 

ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   (10,034)    2,082 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,419    16,955 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (500)    (452) 
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทึกสูงไป   (3,304)    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์         
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

   
20,741 

    
30,137 

รวม (3.90)  (3,471)  (10.49)  13,495 

 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 2562  2561 

   วันที่ 30 มิถุนำยน 
    

ก่อนภาษี
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้
(หมายเหต ุ9)  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 
 (พันบาท) 
การตีราคาท่ีดิน อาคาร  
    และอุปกรณ์ 13,250  (2,650)  10,600  -  -  - 
รวม 13,250  (2,650)  10,600  -  -  - 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กำรกระทบยอดเพือ่หำอัตรำภำษทีี่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561 

    อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   (37,050)    46,294 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (7,410)  20  9,259 
ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   93    220 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   676    2,156 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (349)    (422) 
ภาษีงวดก่อนท่ีบนัทึกสูงไป   (3,304)    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์         
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

   
7,168 

    
- 

รวม 8.44  (3,126)  24.22  11,213 
 

16 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/  พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั                 
   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐำน) 52,495  42,384  (12,964)  61,169 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 270,000  270,000  270,000  270,000 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้                  
    ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 131,505  -  131,505  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก        
    (ขั้นพื้นฐำน) 369,713  270,000  369,713  270,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.14  0.16  (0.04)  0.23 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/  พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั                 
   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐำน) 92,544  (142,098)  (33,924)  35,081 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 270,000  270,000  270,000  270,000 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้                  
    ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 131,505  -  131,505  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก        
   (ขั้นพื้นฐำน) 320,132  270,000  320,132  270,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.29  (0.53)  (0.11)  0.13 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ค านวณจาก
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่ง
งวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/  พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั                 
   ของบริษทั  (ปรับลด) 52,495  42,384  (12,964)  61,169 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 270,000  270,000  270,000  270,000 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้               
    ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 131,505  -  131,505  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 

 
 

   (ปรับลด) 369,713  270,000  369,713  270,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.14  0.16  (0.04)  0.23 
 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/  พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั                 
   ของบริษทั (ปรับลด) 92,544  (142,098)  (33,924)  35,081 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 270,000  270,000  270,000  270,000 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้                  
    ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 131,505  -  131,505  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก        
   (ปรับลด) 320,132  270,000  320,132  270,000 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.29  (0.53)  (0.11)  0.13 
 

บริษทัไม่น าจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมารวมค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เน่ืองจากราคาตลาดของหุน้สามญัถวัเฉล่ียในระหวา่งงวดต ่ากวา่ราคาใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

 

17 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 

17.1  มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการ
แสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
  (พันบาท) 
30 มถุินำยน 2562     
ท่ีดินและอาคาร 395,469 - 395,469 395,469 
     
31 ธันวำคม 2561     
ท่ีดินและอาคาร 384,101 - 384,101 384,101 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 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 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   (พันบาท) 
30 มถุินำยน 2562        
หุน้กู ้ 1,650,000  1,644,400  1,650,000  1,644,400 
        

31 ธันวำคม 2561        
หุน้กู ้ 2,150,000  2,143,583  2,150,000  2,143,583 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์ อา้งอิงราคาจาก
ธนาคาร 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
ซอฟตแ์วร์ 1,375  4,475  1,375  3,905 
รวม 1,375  4,475  1,375  3,905 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำ        

     ด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 44,017  44,331  42,055  42,941 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 31,878  42,018  29,618  39,846 
หลงัจากหา้ปี 2,201  2,387  2,201  2,387 
รวม 78,096  88,736  73,874  85,174 

 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารส านกังาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ส านกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัอื่น        
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
       ตกลงกนัแลว้ 

 
440,778 

  
294,651 

  
440,481 

  
294,607 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 4,020  1,180  4,180  1,020 
รวม 444,798  295,831  444,661  295,627 

  
บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค ้ าประกันการซ้ือสินค้ากับบริษทัใน
ประเทศและการใชบ้ริการไปรษณีย์กบัรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเม่ือจะท า
ธุรกรรมดว้ย 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัของสญัญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และเคร่ืองหมายการคา้ในงวดน้ี 
 

19 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้   
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 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 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดม้อบหมายใหท้นายความด าเนินการยื่นค าใหก้ารเพ่ือต่อสู้คดีดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และ
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ศาลนดัช้ีสองสถานเพ่ือก าหนดประเด็นขอ้พิพาทแลว้ และศาลไดก้ าหนดนดัสืบพยาน
โจทกแ์ละจ าเลย 
 

ในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562  เป็นวนัสืบพยานโจทกน์ดัแรก  จ าเลยท่ี 1 และจ าเลยท่ี 2 ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกและเป็น
ผูข้ายสินคา้ใหก้บับริษทั ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลว่าโจทกใ์นคดีน้ีไดด้ าเนินคดีอาญาในความผิดฐานละเมิดสิทธิบตัรต่อ
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาอนัเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีน้ีจึงขอใหศ้าลจ าหน่ายคดีน้ีออกจากสารบบความเพ่ือรอผลอนั
ถึงท่ีสุดในคดีอาญา ก่อนศาลพิจารณาเห็นแลว้เพ่ือใหทุ้กฝ่ายมีโอกาสต่อสูค้ดีกนัอย่างเต็มท่ี จึงใหจ้ าหน่ายคดีน้ีออก
จากสารบบความเป็นการชัว่คราวก่อน ยกเลิกวนันดัสืบพยานโจทกจ์ าเลยทั้งหมด  
 

ทั้งน้ี คดีดงักล่าวยงัไม่มีการน าพยานหลกัฐานเขา้สืบและศาลไดจ้ าหน่ายคดีน้ีออกจากสารบบความเป็นการชัว่คราว
เพ่ือรอฟังผลอนัถึงท่ีสุดในคดีอาญาก่อน  ผลและแนวโนม้ของคดีจึงยงัมีความไม่แน่นอนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด  
ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการผลเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
 

20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การออกหุ้นกู้โดยบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 51 ไดมี้มติอนุมติัใหค้วามเห็นชอบส าหรับการ
เตรียมออกหุน้กูส้ าหรับปี 2562 ภายใตจ้ านวนวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทั
ออกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั มูลค่า 1,500 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 6.00 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
 

21 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
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