
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  และของเฉพาะบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย  จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดับ ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค          
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 9 และ 10 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์
จ านวน 3,527.84 ล้านบาท ประมาณร้อยละ60 ของ
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือการให้เช่าช้ือและการให้
สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต ์โดยมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าช้ือและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ มี
นัยส าคญัต่องบการเงิน อีกทั้งลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว
ประกอบดว้ยลูกหน้ีรายใหญ่และลูกหน้ีรายย่อยจ านวน
มากแต่มีมูลค่าแต่ละรายนอ้ย 
 
มูลค่าของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม
จ าน าทะเบียนรถยนต์ เก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจอย่าง
มากต่อความไม่แน่นอนของการประมาณการโดยฝ่าย
บริหาร และการคาดการณ์เก่ียวกบัความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ีและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ทดสอบออกแบบระบบควบคุมเพื่อประเมินความ

เหมาะสมของมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และลูกหน้ี
เงินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ รวมถึงการท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัใช้ในการประมาณการและรับรู้ค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญของลูกหน้ี 

• ทดสอบความน่าเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของขอ้มูล
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจ าน า
ทะเบียนรถยนต ์จากระบบบญัชี 

•  สุ่มเลือกตัวอย่างรายการในรายงานลูกหน้ีคา้งช าระ 
และทดสอบวา่รายการลูกหน้ีมีการจดัประเภทในแต่ละ
ช่วงอายอุยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

• พิจารณาความน่าเช่ือถือของนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญโดยพิจารณาขอ้มูลในอดีตของกลุ่มบริษทั
และข้อมูลภายหลังวันส้ินปี รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อมูลการรับช าระเงินของลูกหน้ีหลังวันส้ินปีเพื่อ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการของกลุ่ม
บริษทั 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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มูลค่าของลูกหน้ีอดีตพนกังานคา้งนานของการน าส่งเงิน 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 และ 11 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
บริษทัให้พนกังานขายท าหน้าท่ีเก็บเงินกบัลูกคา้จากการ
ผ่อนช าระ พนักงานขายมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการน าส่ง
เงินให้บริษทั มีรายการอดีตลูกหน้ีพนักงานท่ีคา้งนาน
ของการน าส่งเงิน 
 
มูลค่าของลูกหน้ีอดีตพนกังานคา้งน าส่งเงินเก่ียวขอ้งกบั
ความไม่แน่นอนของการประมาณการอย่างมากโดยการ
วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบั
การช าระหน้ีในอนาคตของพนักงาน ขา้พเจ้าจึงเห็นว่า
เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ทดสอบการออกแบบระบบควบคุมเพื่อประเมินความ

เหมาะสมของมูลค่าลูกหน้ีอดีตพนักงานคา้งน าส่งเงิน
รวมถึงการท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและวิธีการท่ี
ฝ่ายบริหารของบริษทัใช้ในการประมาณการและรับรู้
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

• พิจารณาความน่าเช่ือถือของนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญโดยพิจารณากับขอ้มูลในอดีตของบริษทั
และขอ้มูลภายหลงัวนัท่ีส้ินปี รวมถึงการทดสอบขอ้มูล
การรับช าระเงินของลูกหน้ีหลงัวนัส้ินปีเพื่อพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของประมาณการของบริษทั 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  



 

4 

 
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 และ 12 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือ
จ านวน 686.24 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 12 ของ
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั 
 
ธุร กิจสินค้า เทคโนโลยีและอิ เลคทรอนิคส์  มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ประกอบกับมี
ความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงต่อความไม่แน่นอนใน
มูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีอาจแสดงมูลค่าสูงเกินกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 
บริษทัพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ สินคา้ลา้สมยั
รวมถึงสินคา้ยึดคืนโดยการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร 
ซ่ึงมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ขา้พเจา้จึงเห็น
วา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ทดสอบการออกแบบระบบควบคุมความเหมาะสม

และเพียงพอของประมาณการเก่ียวกับการพิจารณา
ปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้ายึดคืน
รวมถึงการท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและวิธีการท่ี
กลุ่มบริษทัใช ้

• การท าความเขา้ใจในลักษณะของระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ
และสินคา้ยดึคืน และเขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนบั
และสุ่มทดสอบสภาพของสินค้าคงเหลือและสินค้า   
ยดึคืน 

• สุ่มเลือกตวัอย่างรายการในรายงานอายุสินคา้คงเหลือ 
และทดสอบกับเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องเพื่อพิจารณาว่า
สินคา้คงเหลือและสินคา้ยึดคืนมีการจดัประเภทในแต่
ละช่วงอายอุยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

• พิจารณาความน่าเช่ือถือของการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ี
คาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือและสินคา้ยดึคืนจาก
ข้อมูลในอดีต สถานการณ์ปัจจุบันและแผนการขาย 
เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีใชใ้นปี
ปัจจุบนั 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นางสาวพรรณทิพย ์กุลสันติธ ารงค)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพนัธ์ 2563 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 552,103,972       289,263,844     358,195,264        155,324,119       

เงินลงทุนชวัคราว 7 318,664,178       -                    318,664,178        -                      

ลูกหนีการคา้ 5, 8 3,986,944           12,734,324       412,821,674        131,574,507       

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีครบกาํหนด

     ชาํระภายในหนึงปี 9 1,188,230,499    1,116,083,851  -                       -                      

ลูกหนีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์

     ทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 299,766,674       206,533,079     -                       -                      

ลูกหนีอืน 5, 11 214,275,124       253,250,712     176,986,756        198,371,419       

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                      -                    2,608,688,656     2,895,543,965    

สินคา้คงเหลือ 12 686,240,968       640,447,633     681,935,837        634,520,276       

รายไดค้า้งรับ 5 12,425,440         7,639,045         48,202,136          49,633,117         

สินทรัพยร์อการขาย 3,418,000           3,174,000         -                       -                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,279,111,799    2,529,126,488  4,605,494,501     4,064,967,403    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 9 1,072,185,763    1,169,539,571  -                       -                      

ลูกหนีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ 10 967,658,249       802,175,977     -                       -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                      -                    1,458,990,400     1,458,990,400    

เงินลงทุนระยะยาวอืน 14 2,000,000           2,000,000         -                       -                      

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 425,772,172       429,808,182     418,093,799        415,480,290       

ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ 5,649,270           7,270,252         5,649,270            7,270,252           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 50,090,907         54,874,751       46,145,213          49,987,940         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29 90,018,697         83,866,590       241,616               2,618,304           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 14,081,687         13,876,134       13,068,062          13,106,428         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,627,456,745    2,563,411,457  1,942,188,360     1,947,453,614    

รวมสินทรัพย์ 5,906,568,544    5,092,537,945  6,547,682,861     6,012,421,017    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

    จากสถาบนัการเงิน 17 -                      364,002,633     -                       309,000,000       

เจา้หนีการคา้ 5, 18 269,416,477       348,067,815     341,238,944        379,729,102       

เจา้หนีอืน 5, 19 214,244,607       189,133,554     231,988,699        275,541,116       

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 400,000,000       800,000,000     400,000,000        800,000,000       

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการอืน 17 -                      287,022,739     -                       287,022,739       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 425,584              28,110,268       -                       28,110,268         

หนีสินหมุนเวียนอืน -                      5,000,000         -                       5,000,000           

รวมหนีสินหมุนเวยีน 884,086,668       2,021,337,009  973,227,643        2,084,403,225    

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หุน้กู้ 17 2,450,000,000    1,350,000,000  2,450,000,000     1,350,000,000    

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 175,577,049       139,170,130     151,758,046        118,473,015       

เงินประกนัพนกังาน 4,951,042           1,713,675         3,304,264            -                      

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 21 48,412,773         56,553,242       47,801,313          55,921,298         

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,678,940,864    1,547,437,047  2,652,863,623     1,524,394,313    

รวมหนีสิน 3,563,027,532    3,568,774,056  3,626,091,266     3,608,797,538    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 22

     ทุนจดทะเบียน

     หุ้นสามัญ 702,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น

     (2561 : หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 702,000,000       270,000,000     702,000,000        270,000,000       

     ทุนทีออกและชาํระแลว้

     หุ้นสามัญ 401,505,235 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น

     (2561 : หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 401,505,235       270,000,000     401,505,235        270,000,000       

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 735,023,364       225,000,000     735,023,364        225,000,000       

สาํรองจากการรวมธุรกิจ

    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                    974,117,594        974,117,594       

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 27,000,000         27,000,000       27,000,000          27,000,000         

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 950,419,592       781,296,601     554,352,581        687,038,597       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15, 24 229,592,821       220,467,288     229,592,821        220,467,288       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,343,541,012 1,523,763,889 2,921,591,595 2,403,623,479

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,906,568,544 5,092,537,945 6,547,682,861 6,012,421,017

(บาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 1,529,385,198    1,876,283,079  1,273,282,855     1,881,678,933    

ดอกเบียรับจากสัญญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื 753,399,585       647,355,851     -                       -                      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 77,679,509         98,728,157       66,003,169          80,817,700         

รายไดค่้าบริหารจดัการ 5 -                      -                    66,203,293          52,846,889         

รายไดอื้น 5 249,903,165       265,657,026     178,590,204        198,300,821       

รวมรายได้ 2,610,367,457    2,888,024,113  1,584,079,521     2,213,644,343    

ค่าใช้จ่าย 5

ตน้ทุนขาย 12, 27 819,149,608       1,133,466,769  837,745,373        1,147,563,784    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 27 65,099,974         85,756,740       28,844,733          46,620,679         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 27 647,167,815       740,207,583     468,150,474        526,362,517       

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 27 351,211,975       424,289,082     210,721,753        242,255,149       

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 409,124,248       446,218,258     14,101,861          14,507,913         

ตน้ทุนทางการเงิน 28 163,209,904       107,447,549     162,817,190        107,112,003       

รวมค่าใช้จ่าย 2,454,963,524    2,937,385,981  1,722,381,384     2,084,422,045    

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 155,403,933       (49,361,868)      (138,301,863)       129,222,298       

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 29 (10,490,662)        31,404,722       (2,387,451)           45,540,488         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 165,894,595       (80,766,590)      (135,914,412)       83,681,810         

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 7 2,191,959           -                    2,191,959            -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 29 (438,392)             -                    (438,392)              -                      

รวมรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

     กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,753,567           -                    1,753,567            -                      

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 15 13,250,452         -                    13,250,452          -                      

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่

     ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 20 -                      33,559,826       -                       30,826,974         

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่                                                        

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 29 (2,650,090)          (6,711,965)        (2,650,090)           (6,165,395)          

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

     กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 10,600,362         26,847,861       10,600,362          24,661,579         

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 12,353,929         26,847,861       12,353,929          24,661,579         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี 178,248,524 -53,918,729 -123,560,483 108,343,389

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 30 0.46                    (0.30)                 (0.38)                    0.31                     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 30 0.46                    (0.30)                 (0.38)                    0.31                     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

(บาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 270,000,000 225,000,000 27,000,000 832,028,082 223,654,536 1,577,682,618 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุนสาํหรับปี -                  -                  -                  (80,766,590)       -                            (80,766,590)

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 29 -                  -                  -                  26,847,861        -                            26,847,861         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                  (53,918,729)       -                            (53,918,729)

โอนไปกาํไรสะสม 15 -                  -                  -                  3,187,248          (3,187,248)                -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 270,000,000 225,000,000 27,000,000 781,296,601 220,467,288 1,523,763,889 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน รวมองค์

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง เงนิลงทุน จากการตีราคา ประกอบอนืของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย สินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 270,000,000      225,000,000      27,000,000        781,296,601       -                     220,467,288      220,467,288      1,523,763,889       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

      เพมิหุน้สามญั 22 131,505,235      510,023,364      -                     -                      -                     -                     -                     641,528,599          

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 131,505,235      510,023,364      -                     -                      -                     -                     -                     641,528,599          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                     -                     -                     165,894,595       -                     -                     -                     165,894,595          

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื 29 -                     -                     -                     -                      1,753,567          10,600,362        12,353,929        12,353,929            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                     -                     165,894,595       1,753,567          10,600,362        12,353,929        178,248,524          

โอนไปกาํไรสะสม 15 -                     -                     -                     3,228,396           -                     (3,228,396)         (3,228,396)         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 401,505,235      735,023,364      27,000,000        950,419,592       1,753,567          227,839,254      229,592,821      2,343,541,012       

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรพัย์ ผูถื้อหุน้

(บาท)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 575,507,960 223,654,536 2,295,280,090

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                    -                    -                        -                    83,681,810 -                          83,681,810

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 29 -                    -                    -                        -                    24,661,579 -                          24,661,579

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                        -                    108,343,389 -                          108,343,389

โอนไปกาํไรสะสม 15 -                    -                    -                        -                    3,187,248          (3,187,248)              -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 270,000,000 225,000,000 974,117,594 27,000,000 687,038,597 220,467,288 2,403,623,479

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

15



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน รวมองค์

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง เงินลงทุน จากการตีราคา ประกอบอนืของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 270,000,000       225,000,000      974,117,594          27,000,000        687,038,597      -                      220,467,288       220,467,288       2,403,623,479   

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

      เพมิหุน้สามญั 22 131,505,235       510,023,364      -                          -                     -                     -                      -                      -                       641,528,599      

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 131,505,235       510,023,364      -                          -                     -                     -                      -                      -                       641,528,599      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุนสาํหรับปี -                       -                     -                          -                     (135,914,412)     -                      -                      -                       (135,914,412)     

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 29 -                       -                     -                          -                     -                     1,753,567           10,600,362         12,353,929          12,353,929        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                     -                          -                     (135,914,412)     1,753,567           10,600,362         12,353,929          (123,560,483)     

โอนไปกาํไรสะสม 15 -                       -                     -                          -                     3,228,396          -                      (3,228,396)         (3,228,396)          -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 401,505,235       735,023,364      974,117,594          27,000,000        554,352,581      1,753,567           227,839,254       229,592,821       2,921,591,595   

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 165,894,595          (80,766,590)          (135,914,412)       83,681,810          

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (10,490,662)           31,404,722           (2,387,451)           45,540,488          

ตน้ทุนทางการเงิน 163,209,904          107,447,549         162,817,190        107,112,003        

ค่าเสือมราคา 24,009,933            26,188,272           16,686,086           17,984,878          

ค่าตดัจาํหน่าย 15,843,787            21,165,890           15,168,670           21,165,890          

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 44,136,189            17,999,413           39,632,809           15,580,291          

สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน (กลบัรายการ) 2,050,977              (12,878,089)          1,845,801             (11,830,740)         

กาํไรจากการขายเงินลงทุน (6,472,219)             -                        (6,472,219)           -                       

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 409,124,248          446,218,258         14,101,861           14,507,913          

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (24,796,540)           11,863,195           (25,183,449)         8,823,646            

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (131,264)                -                        (131,264)              -                       

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,592,465)             613,406                (2,907,017)           (9,128)                  

ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้ 49,260,972            95,226,837           -                        -                       

ดอกเบียรับ (1,119,735)             (3,063,159)            (138,873,347)       (84,214,807)         

827,927,720          661,419,704         (61,616,742)         218,342,244        

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 1,078,643              (948,919)               (288,915,905)       134,577,885        

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (422,023,730)         (904,787,707)        -                        -                       

ลูกหนีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ (256,292,817)         (807,670,670)        -                        -                       

ลูกหนีเงินให้กูย้มืระยะสัน -                         4,123,139             -                        -                       

ลูกหนีอืน 39,056,937            (118,519,703)        14,952,665           (93,664,934)         

รายไดค้า้งรับ (4,786,395)             48,040,472           1,430,981             5,194,002            

สินคา้คงเหลือ (20,996,795)           (340,600,069)        (22,232,113)         (339,566,637)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (244,000)                -                        -                        -                       

ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ (3,460,376)             (9,309,700)            (3,460,376)           (9,309,700)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (205,553)                1,610,073             38,366                  (235,913)              

เจา้หนีการคา้ (78,651,338)           213,163,997         (38,490,158)         242,873,195        

เจา้หนีอืน 15,088,630            (64,929,462)          (53,574,840)         31,553,092          

หนีสินหมุนเวียนอืน (5,000,000)             2,000,000             (5,000,000)           2,000,000            

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (7,729,270)             (5,840,007)            (6,347,778)           (4,592,991)           

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เงินประกนัพนกังาน 3,237,367              (1,092,569)            3,304,264             (1,175,482)           

จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (10,191,447)           (12,234,377)          (9,965,786)           (12,218,519)         

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 76,807,576            (1,335,575,798)     (469,877,422)       173,776,242        

จ่ายภาษีเงินได้ (33,202,165)           (7,782,669)            (26,435,735)         (1,629,527)           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 43,605,411            (1,343,358,467)     (496,313,157)       172,146,715        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 1,119,735              3,063,159             138,873,347        84,214,807          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 1,740,000,000       -                        1,740,000,000     -                       

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (2,050,000,000)     -                        (2,050,000,000)    -                       

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (6,080,872)             (17,193,608)          (6,145,420)           (5,973,165)           

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,238,708              218,692                3,134,573             29,159                 

เงินให้กูย้มืระยะสันลดลง (เพมิขึน) -                             5,000,000             286,855,309        (1,545,543,965)    

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,358,600)             (44,057,737)          (6,244,600)           (43,404,737)         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (318,081,029)         (52,969,494)          106,473,209        (1,510,677,901)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (153,187,481)         (106,388,295)        (152,794,767)       (106,058,824)       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

    จากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 17 (364,002,633)         277,853,192         (309,000,000)       222,851,676        

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการอืน 

    เพมิขึน (ลดลง)    17 (287,022,739)         287,022,739         (287,022,739)       287,022,739        

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู้ 17 (800,000,000)         -                        (800,000,000)       -                       

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 17 1,500,000,000       950,000,000         1,500,000,000     950,000,000        

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 22 641,528,599          -                        641,528,599        -                       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 537,315,746          1,408,487,636      592,711,093        1,353,815,591     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึนสุทธิ 262,840,128          12,159,675           202,871,145        15,284,405          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 289,263,844          277,104,169         155,324,119        140,039,714        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 6 552,103,972          289,263,844         358,195,264        155,324,119        

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

19 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
10 ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์
11 ลูกหน้ีอ่ืน  
12 สินคา้คงเหลือ  
13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 เจา้หน้ีอ่ืน 
20 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
21 กองทุนเงินสะสมพนกังาน 
22 ทุนเรือนหุน้ 
23 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
24 ส ารอง 
25 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
26 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
27 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
28 ตน้ทุนทางการเงิน 
29 ภาษีเงินได ้
30 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33 หน้ีสินท่ีอาจะเกิดขึ้น 
34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดน้ ามาปฏิบติั 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

21 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2527 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้ งอยู่ เลขท่ี 72  
อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30.26) (2561: ร้อยละ 24.99) 
เป็นนิติบุคคลจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายและให้เช่าซ้ือสินคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิง
พาณิชย ์โทรศพัท์มือถือ การให้เช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้เช่าซ้ือรถยนต์ เงินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ การ
ให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การให้บริการติดตามทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึง 
การเป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
และ 13 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1  มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เวน้แต่การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 34 
 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
  

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใชว้ิจารณญาณ   
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 3 (ท) และ 25 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้  
• การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึก                                        

รายการแยกจากกนัไดห้รือไม่ 
• การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้       

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
• ค่านายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการค้าท่ีกลุ่มบริษัทท ารายการนั้ นมี

ลกัษณะการเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ   
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 8 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
หมายเหตุขอ้ 9 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
หมายเหตุขอ้ 10 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์
หมายเหตุขอ้ 11 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 
หมายเหตุขอ้ 12 การวดัมูลค่าค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพและเสียหายของสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 20 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับขอ้

สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตุขอ้ 29 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
(“TFRS 15”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 ก าหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจ านวนเงิน 
และจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้ เพื่อน ามาใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บท่ีไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ
การควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้ นหรือมีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น 
 

รายละเอียดและจ านวนเงินของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 
เงินท่ีจ่ายให้กับลูกค้า 
 
บริษทัจ่ายเงินอุดหนุนค่าดอกเบ้ียให้ลูกคา้ (บริษทัย่อย) ตาม TAS 18 บริษทั รับรู้จ านวนเงินดงักล่าวเป็นตน้ทุนใน
การจดัจ าหน่าย ตาม TFRS 15 ก าหนดให้บริษทั ตอ้งพิจารณาว่าบริษทัไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ (บริษทั
ย่อย) หรือไม่ หากไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ (บริษทัย่อย) บริษทับนัทึกการจ่ายช าระดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
เม่ือได้รับประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักัน หากบริษทัไม่ได้รับสินคา้หรือบริการจากลูกค้า 
(บริษทัย่อย) บริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหักจากรายได ้ทั้งน้ี หากจ านวนเงินท่ีจ่ายมีมูลค่าสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหักจากรายไดซ่ึ้งส่งผลให้รายไดแ้ละ
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง  
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ตารางต่อไปน้ีสรุปผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 เป็นคร้ังแรก 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2562 

 
 
จ านวนเงินท่ี 
รายงาน  

 
 

รายการ
ปรับปรุง  

จ านวนเงิน
หากไม่ไดถื้อ
ปฏิบติัตาม 
TFRS 15 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 1,273,283  249,942  1,523,225 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  468,150  249,942  718,092 

 
TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชีของรายไดป้ระเภทอ่ืนของกลุ่มบริษทั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 25) นอกจากน้ี การถือปฏิบติัตาม TFRS 15 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
(ก) เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
กิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 

(ข) เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีอื่นและลูกหน้ีอดีตพนักงำน 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา  
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  
 

(จ)     ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงดว้ยมูลค่าแรกเร่ิมตามสัญญาเช่าซ้ือ หักดว้ยเงินรับจากค่างวดผ่อนช าระ ดอกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีค้างช าระ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับรอการรับรู้) และหลักประกัน ซ่ึง
หลกัประกนัสินคา้ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ ค านวณมูลค่าประมาณร้อยละ 50 ถึง 100 
ของราคาเงินสดของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีท าสัญญา ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจ าน าทะเบียนรถยนต์ท่ีคา้งช าระ
มากกว่า 3 เดือนจะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ มีดงัน้ี   
 

  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

และอ่ืนๆ 
 

รถยนต ์
  (ร้อยละ) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  1 1 
คา้งช าระ   

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5 2 
3 - 6 เดือน 25 100 
6 - 9 เดือน 35 100 
9 - 12 เดือน 75   100 
มากกวา่ 12 เดือน 100 100 
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วิธีการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษัทแตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เร่ืองการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค 
(Consumer Finance) วิธีปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวก าหนดให้กลุ่มบริษัทตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวน
ส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 3 งวดขึ้นไปโดยไม่น าหลกัประกนัมาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณา
การตั้งค่าเผื่อทัว่ไปส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระน้อยกวา่ 3 งวด อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนัซ่ึงจะครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั 
 

 (ฉ)    ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจ ำน ำทะเบียนรถยนต์ และลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแสดงยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีคา้ง
ช าระ (รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) โดยพิจารณาหลกัประกนัเฉพาะลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ ลูกหน้ีท่ีคา้ง
ช าระมากกว่า 3 เดือนจะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ มีดงัน้ี 
 

  (ร้อยละ) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  1 
คา้งช าระ  

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2 
มากกวา่ 3 เดือน 100 

 

วิธีการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีให้กูย้มืจ าน าทะเบียนรถยนตแ์ละลูกหน้ีเงินให้กูย้มืระยะสั้นของ
กลุ่มบริษทัแตกต่างไปจากวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ฯ เร่ืองการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวก าหนดให้กลุ่ม
บริษัทตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนส าหรับลูกหน้ีท่ีค้างช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวดขึ้ นไปโดยไม่น า
หลกัประกนัมาหักจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณาการตั้งค่าเผื่อทัว่ไปส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระน้อยกว่า 3 งวด 
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหักหลกัประกนัซ่ึงจะ
ครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั  
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(ช)     สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือรวมสินคา้ยดึคืนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

สินคา้ยดึคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยดึคืนจากลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ และตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่
ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

(ซ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
ก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม 
และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็น    
ตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
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ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ฌ)  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินและ
อาคารท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑ์การใชง้านของสินทรัพย์
ท่ีมีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่า
เผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
  
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี
ราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มขึ้นจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ส่วนเกินจากการตีราคา
ทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่กับค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับเพิ่มบญัชีก าไรสะสม  ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตี
ราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยงัก าไร
สะสมและไม่รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

32 

ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
 
อาคาร  50 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์  5 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
  
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายสุัญญาเช่า 
 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดั
จ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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ค่าตัดจ าหน่าย  
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจคือ 5 - 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฏ) กำรด้อยค่ำ 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์  
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ฐ)       สินทรัพย์รอกำรขำย 
 

สินทรัพยร์อการขายซ่ึงประกอบดว้ยยานพาหนะและเคร่ืองจักรจะแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น เม่ือสินทรัพยร์อการขายเกิดการดอ้ยค่า
ทางกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายทั้งหมด 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยร์อการขาย โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฑ) หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้นั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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กองทุนเงินสะสมพนักงาน 
 
กองทุนเงินสะสมพนักงานค านวณโดยการหักจากรายได้ค่านายหน้าท่ีพนักงานได้รับในอัตราท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบกองทุนเงินสะสมพนกังาน รวมทั้งเงินสมทบของบริษทัเท่ากบัจ านวนเงินท่ีหักจากพนกังานดงักล่าว ภาระ
หน้ีสินน้ีจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบตามเง่ือนไขของกองทุน      
(ดูหมายเหตุ 21) 

 
(ด) ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้แก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจาก
ประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหาย
ดงักล่าว 
 

(ต) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ นนอกเหนือจาก 

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

(ถ)      ส ำรองจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 
 
ส ารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เกิดขึ้นจากการรวมกิจการหรือธุรกิจท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัของบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดสุ้ทธิ ณ 
วนัท่ีรวมธุรกิจ บริษทัรับรู้ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะไม่
จ าหน่ายและจะคงอยู ่จนกระทัง่กิจการหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกขายหรือจ าหน่ายออกไป 
 

(ท)     รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

นโยบำยบัญชีส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ในปี 2562 
 
รายไดท่ี้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้
และส่วนลดตามปริมาณ  
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รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายไดจ้ากการให้บริการประกอบดว้ย รายไดค้่าตอบแทนจากการฝากขาย ส่วนแบ่งรายไดแ้ละอ่ืน ๆ รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนักลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หาก
สินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกันไดแ้ละลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่าง
กนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุ
ไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ส าหรับรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3 
 
นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ในปี 2561 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
รายไดจ้ากการขายประกอบดว้ยการขายเงินสด การขายเช่ือและการขายตามสัญญาเช่าซ้ือ รายไดรั้บรู้ในงบก าไร
ขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะ
ไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญั
ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้และ
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
 
รายไดจ้ากการให้บริการประกอบดว้ย รายไดค้่าตอบแทนจากการฝากขาย ส่วนแบ่งรายไดแ้ละอ่ืน ๆ รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
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(ธ) รำยได้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือและดอกเบีย้จำกกำรให้กู้ยืมเงิน 
 
การขายตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นการขายภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงหน้ีสินจากการผ่อนช าระค ้าประกนัโดยสินคา้ท่ีขาย 
รายไดจ้ากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือประกอบดว้ยราคาขายเงินสดและดอกเบ้ีย รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือมี
การเซ็นสัญญาและบริษทัไดรั้บช าระเงินงวดแรกแลว้ ส่วนดอกเบ้ียบนัทึกเป็นดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือและรับรู้
เป็นรายไดต้ามงวดท่ีถึงก าหนดช าระ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากการขายตามสัญญาเช่าซ้ือ ในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 
 
ดอกเบีย้รับจากลูกหนีเ้งินกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ตามเกณฑ์คง
คา้งโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา 
 
กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื ในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 
 

(น) รำยได้จำกกำรลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(บ) ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น 
 

(ป) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
 
ณ วนัท่ีเร่ิมต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 

(ผ)     ภำษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ี เก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ  กลุ่มบริษทั 
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ
อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่  การ
เปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ฝ) ก ำไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออก
จ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุน้สามญัท่ีปรับปรุงดว้ยผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหลาย 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

42 

(พ) บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
  

(ฟ)     รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 
ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชำติ 
ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไทย เ ป็นผู ้ ถื อ หุ้นราย ใหญ่  ถือ หุ้น ร้อยละ  30.26                 
(2561 : ร้อยละ 24.99) ในบริษทัและมีกรรมการ
ร่วมกนั 

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

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
บริษทั บีนส์แอนดบ์ราวน์ จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
บริษทั คาเฟ่ ซพัพลาย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั เจ อินชวั
รันซ์ 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 าหรับรายการบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาตลาด - ราคาเงินสด 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ อตัราร้อยละตามท่ีตกลงกนั 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่านายหนา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนบริการ ราคาคงท่ีก าหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ์ 
รายไดค้่าบริหารจดัการ ร้อยละ 15 ของรายไดแ้ละตน้ทุนบริการบวกก าไร/ 

 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริการติดตามหน้ี อตัราร้อยละของหน้ีท่ีติดตามได ้
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ียบวกส่วนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียจ่าย ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ีย 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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        รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่        
รายไดจ้ากการขาย -  38  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  9  -  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4  4  4  4 
ค่าบริหารจดัการ 4,152  3,600  4,152  3,600 
        

บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  1,128,456  1,611,683 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  66,203  52,846 
ดอกเบ้ียรับ -  -  138,102  81,479 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี -  -  -  42,311 
ซ้ือสินคา้ -  -  139,580  118,831 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  50,702  46,008 
        

กิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 
       

รายไดจ้ากการขาย 510  192  461  87 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 19,108  10,906  19,108  10,906 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 3,209  3,742  3,209  3,742 
รายไดค้่านายหนา้ 2,352  30,646  -  - 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 147,949  67,729  89  21,373 
รายไดอ่ื้น 3,563  5,506  -  1,341 
ซ้ือสินคา้ 2,057  217,459  2,057  217,459 
ค่าบริการติดตามหน้ี 24,968  27,463  48  251 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,978  1,683  2,165  244 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561 

(พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 66,353  71,335  49,375  54,845 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,593  2,240  2,988  1,905 

รวม 69,946  73,575  52,363  56,750 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกำรค้ำ   
บริษทัยอ่ย -  -  411,848  118,926 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 585  446  440  - 
รวม 585  446  412,288  118,926 
    

ลูกหน้ีอื่น         
บริษทัยอ่ย -  -  4,836  14,202 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  16,469  18,927  16,083  14,060 
รวม 16,469  18,927  20,919  28,262 

        

รำยได้ค้ำงรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  43,314  46,889 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,302  1,195  1,890  988 
รวม 2,302  1,195  45,204  47,877 
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 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน           
บริษทัยอ่ย 5.25 - 6.04  4.01 - 5.37 -  -  2,608,689  2,895,544 
รวม -  -  2,608,689  2,895,544 
           

 
 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    

2562          
บริษทัยอ่ย 5.25 - 6.04  2,895,544  943,391  (1,230,246)  2,608,689 
สุทธ ิ   2,895,544      2,608,689 
          

2561          
บริษทัยอ่ย 4.01 - 5.37  1,345,000  2,217,425  (666,881)  2,895,544 

สุทธ ิ   1,345,000      2,895,544 

          
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ   
บริษทัยอ่ย -  -  74,694  83,677 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  149  81,225  2  81,225 
รวม 149  81,225  74,696  164,902 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562    2561    2562    2561 

 (พันบาท) 

เจ้ำหนีอ้ื่น         
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 370  -  370  - 
บริษทัยอ่ย -  -  92,315  131,416 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,611  9,438  9  14 
รวม 1,981  9,438  92,694  131,430 
 

สัญญำส ำคัญที่ท ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญำกำรโอนธุรกิจ 
 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาการโอนธุรกิจกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั โดยบริษทัตกลงท่ีจะ
โอนธุรกิจเช่าซ้ือให้บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั  
ตกลงท่ีจะด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา บริษทับนัทึกส ารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัจ านวน 974 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สัญญำที่ท ำภำยในกลุ่มบริษัท 
 

กลุ่มบริษทัท าสัญญาหลายฉบบัภายในกลุ่มบริษทัซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี และสามารถต่ออายุ
อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า รายละเอียดค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขต่าง ๆ 
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ขอบเขตการบริการและเช่าอาคารมีดงัน้ี 

1.1 ความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน การเงินและบญัชี บุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และอ่ืนๆ 
1.2 ความช่วยเหลือทางดา้นการใหบ้ริการ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสินคา้ใหม่และสินคา้ยดึคืน 
1.3 บริการการติดตามทวงถามหน้ี 
1.4 บริการดา้นการส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั 
1.5 ใหเ้งินอุดหนุนค่าดอกเบ้ีย 
1.6 เช่าอาคารและใหบ้ริการ 
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สัญญำที่ท ำระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น 
 

สัญญาบริการ 
 

บริษัทได้ท าสัญญาบริการกับบริษัท เจมาร์ท จ ากัด (มหาชน) เร่ืองขอใช้บริการความช่วยเหลือทางด้านการ
ด าเนินงาน การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหารจดัการ และอ่ืนๆ ในการน้ีบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 
1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
 

สัญญาบริการบริหารลูกหนีแ้ละติดตามหนี ้
 

บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ใน
การขอใชบ้ริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ีตามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะมอบหมายให้โดยมี
การคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
 

บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสัญญากบับริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ใน
การขอใชบ้ริการติดตามหน้ีกลบัเขา้ครอบครองทรัพยต์ามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะมอบหมาย
ใหโ้ดยมีการคิดค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ
โดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
 

สัญญาฝากขายสินค้า 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาฝากขายสินคา้กบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัตกลงท่ีจะขาย
สินคา้ฝากขายของบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการ
ฝากขายใหก้บับริษทัดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถ
ต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
 

บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ท าการโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษทั เจมาร์ท โมบาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามขอ้ตกลงการฝากขายในสัญญาฝากขายสินคา้
ดงักล่าวดว้ย 
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สัญญาขอใช้พืน้ท่ีบริการ 
 

บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดท้ าสัญญาขอใชพ้ื้นท่ีบริการกบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เพื่อติดตั้งและ
ให้บริการตู้เติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ี
ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทั เอสจี 
เซอร์วิส พลสั จ ากดั ไม่ไดต้่อสัญญาดงักล่าวในปี 2561 
 

บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ไดท้ าสัญญาขอใช้พื้นท่ีบริการกบับริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
ติดตั้งและให้บริการตูเ้ติมเงิน โดย บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากัด ตกลงจ่ายผลตอบแทนตามท่ีระบุในสัญญา 
สัญญาน้ีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษทั 
เอสจี เซอร์วิส พลสั จ ากดั ไม่ไดต้่อสัญญาดงักล่าวในปี 2561 
 

สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั เพื่อใหบ้ริการใน
ดา้นการรับช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั ให้แก่ บริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั เง่ือนไขและผลตอบแทน
เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี 
เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
 

สัญญาจ้างด าเนินการจัดหาลูกค้า 
 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั บริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั เพื่อตกลงใหบ้ริการเป็นตวัแทน
เพื่อจัดหาลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคล และจัดท าเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจัดส่งให้กับทางบริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั 
เง่ือนไขและผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ
โดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา 
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6         เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 297  218  200  153 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 402,602  113,761  331,793  60,307 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 148,854  175,134  25,851  94,713 
เงินสดระหวา่งทาง - กระแสรายวนั/          

ออมทรัพย ์ 351  151 
 

351  151 
รวม 552,104  289,264  358,195  155,324 

 
7 เงินลงทุนช่ัวครำว 
 
 เงินลงทุนชัว่คราวท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 
ราคาทุน 

 มูลค่า
ยติุธรรม 

 
ราคาทุน 

 มูลค่า 
ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวครำว    

หลักทรัพย์เผ่ือขำย    

หน่วยลงทุน 316,472  318,664  -  - 

บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,192  -  - 
 - 

รวมหลักทรัพย์เผ่ือขำย 318,664  318,664  -  - 
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รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวครำว  
หลักทรัพย์เผ่ือขำย  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  - 
ซ้ือระหวา่งปี 2,050,000  - 

ขายระหวา่งปี (1,733,528)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 2,192  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 318,664  - 

 
8 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 585  446  412,288  118,926 
กิจการอ่ืน ๆ  14,129  15,156  10,789  15,517 
รวม  14,714  15,602  423,077  134,443 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (10,727)  (2,868)  (10,255)  (2,868) 
สุทธ ิ  3,987  12,734  412,822  131,575 

         
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
      ส าหรับปี 7,859  1,613  7,387  1,613 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,630  5,678  412,496  124,519 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 346  6,863  327  6,863 
3 - 6 เดือน 15  264  -  264 
6 - 9 เดือน 34  1,617  11  1,617 
9 - 12 เดือน 4,278  392  4,228  392 
มากกวา่ 12 เดือน 6,411  788  6,015  788 

 14,714  15,602  423,077  134,443 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (10,727)  (2,868)  (10,255)  (2,868) 
สุทธ ิ 3,987  12,734  412,822  131,575 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 

9 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
 

 งบกำรเงินรวม  
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  1,839,322  1,870,196  1,365,047  1,521,372  3,204,369  3,391,568 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ 
           รอการรับรู้       (582,480)  (599,931)  (277,835)  (334,077)  (860,315)  (934,008) 
 1,256,842  1,270,265  1,087,212  1,187,295  2,344,054  2,457,560 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (68,612)  (154,181)  (15,026)  (17,755)  (83,638)  (171,936) 
สุทธิ 1,188,230  1,116,084  1,072,186  1,169,540  2,260,416  2,285,624 
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 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญรับคืน) ส าหรับปี 386,365  361,990 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดท้ าการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญเป็นจ านวนเงิน 481.29 ลา้นบาท และ 
478.85 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 
 
 

 
31 ธันวำคม 2562 

 ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ-
สุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ี
สุทธิท่ีใชใ้น

การ 
ตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 
 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

           (พันบาท)                                            (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ(2)  1,318,115  326,187  1 3,262 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน(2)  444,576  196,236  5 9,812 
3 - 6 เดือน(2)  146,834  95,714  25 23,929 
6 - 9 เดือน(2)  184,370  125,486  35 43,920 
9 - 12 เดือน(2)  2,053  2,047  75 1,535 
มากกว่า 12 เดือน(2)  432  425  100 425 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติม(3)  666 
รวม  2,096,380  746,095   83,549    

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
 
 
 

 

31 ธันวำคม 2561 

 ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ-
สุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ี
สุทธิท่ีใชใ้น

การ 
ตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 
 
 

ค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

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

นอ้ยกว่า 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 
มากกว่า 12 เดือน(2)  28,991  28,991  100 28,991 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติม(3)  15,907 
รวม  2,205,906  855,799   166,980 

 
      (1)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

         (2)    รวมลูกหน้ีท่ีมีการตกลงกบักลุ่มบริษทัเพื่อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ทั้งกรณีมีการท าสัญญาเช่าซ้ือใหม่หรือ 
ยงัใชส้ัญญาเช่าซ้ือเดิม โดยมีการเร่ิมตน้นบัการคา้งช าระค่างวดใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี                               

         (3)    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติมของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีของกลุ่มบริษัท                                          
เพื่อการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี กลุ่มบริษทัจึง
ตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยู่เดิมเป็นส าคญั และกลุ่ม
บริษทัอยูร่ะหวา่งติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว และพิจารณาความต่อเน่ืองของ
การช าระค่างวดของลูกหน้ี 

 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
 
 
 

31 ธันวำคม 2562 

 ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ 

                                (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  195,335  504  1 5 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน  52,280  1,253  2 25 
มากกว่า 12 เดือน  59  59  100 59 

รวม  247,674  1,816   89 

 

  งบกำรเงินรวม 
 
 
 

31 ธันวำคม 2561 

 ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ-สุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี
ใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใชใ้น
การตั้งค่า 
เผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ 

                                 (พันบาท)                                      (ร้อยละ)               (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  195,966  1,478  1 15 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่า 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)์ 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ี
ตอ้งจ่ายตามการผอ่นช าระ แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
   มูลค่าปัจจุบนั    มูลค่าปัจจุบนั 
 ผลรวมของเงิน  ของจ านวนเงิน  ผลรวมของเงิน  ของจ านวนเงิน 
 ลงทุนขั้นตน้  ขั้นต ่าท่ีลูกหน้ี  ลงทุนขั้นตน้  ขั้นต ่าท่ีลูกหน้ี 
 ตามสัญญา  ตอ้งจ่ายตาม  ตามสัญญา  ตอ้งจ่ายตาม 
 เช่าซ้ือ  การผอ่นช าระ  เช่าซ้ือ  การผอ่นช าระ 
 (พันบาท) 

ภายในหน่ึงปี 1,839,322  1,256,842  1,870,196  1,270,265 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี   1,365,047  1,087,212  1,521,372  1,187,295 
 3,204,369  2,344,054  3,391,568  2,457,560 

หัก  รายไดด้อกเบ้ียรับรอการ
รับรู้ (860,315)    (934,008)   

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น                            
ตำมสัญญำเช่ำซ้ือสุทธิ 2,344,054    2,457,560   

           
            



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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กำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคมไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 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) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรอการรับรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการช าระหน้ี 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

12,939 

  
 

13,140 
 

เงินสดท่ีรับช าระหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  
  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินสดท่ีรับช าระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี             20,102  124,900 
     

 

                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีมียอดคงคา้งดงัน้ี  
 

  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี (5) 

  
1,687 

  
42,965 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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         (5)          ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติมของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 
0.67 ลา้นบาท (2561: 15.9 ล้านบาท) เพื่อการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการช าระหน้ี กลุ่มบริษทัจึงตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ี
ท่ีมีอยู่เดิมเป็นส าคญั และกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว  
และพิจารณาความต่อเน่ืองของการช าระค่างวดของลูกหน้ี 

 

10 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจ ำน ำทะเบียนรถยนต์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนท่ีครบก าหนด 
ช าระภายในหน่ึงปี  

ส่วนท่ีครบก าหนด 
ช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน า

ทะเบียนรถยนต ์ 295,618  204,261  968,064  803,885  1,263,682  1,008,146 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       4,358  3,600  -  -  4,358  3,600 
 299,976  207,861  968,064  803,885  1,268,040  1,011,746 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (209)  (1,328)  (405)  (1,709)  (614)  (3,037) 
สุทธิ 299,767  206,533  967,659  802,176  1,267,426  1,008,709 

 

 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 (พันบาท) 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสุทธิส าหรับปี (1,029)  3,037 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

 
 

31 ธันวำคม 2562 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 
จ าน าทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ
ท่ีใชใ้นการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ(1) 

  
อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ 

  
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ 

 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)                                     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  1,171,429  10,395  1  104 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 96,206  5,254  2  105 
มากกว่า 12 เดือน 405  405  100  405 

รวม   1,268,040  16,054    614 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

 
 

31 ธันวำคม 2561 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 
จ าน าทะเบียน
รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ
ท่ีใชใ้นการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ(1) 

  
อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ 

  
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ 
 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)                                     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  943,915  11,261  1  113 
เกินก าหนดช าระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 65,033  6,292  2  126 
3 - 6 เดือน 1,605  1,605  100  1,605 
6 - 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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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11 ลูกหนีอ่ื้น  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 16,469  18,927  20,919  28,262 
อดีตพนกังาน  107,863  111,425  107,863  111,425 
กิจการอ่ืนๆ         

- ลูกหน้ีส่วนลดการคา้  75,037  64,326  75,037  64,326 
- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  32,792  19,524  20,302  13,706 
- ตน้ทุนทางการเงินจ่ายล่วงหนา้  15,014  -  15,014  - 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ  11,808  21,835  11,808  21,835 
- รายไดส่้งเสริมการขายคา้งรับ  10,935  38,089  10,935  38,089 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1,005  24,272  208  1,288 
- อ่ืนๆ  52,992  65,014  23,717  29,601 

รวม  323,915  363,412  285,803  308,532 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอดีต

พนกังานและอ่ืนๆ 
  

(109,640) 
  

(110,161) 
  

(108,816) 
  

(110,161) 
สุทธ ิ  214,275  253,251  176,987  198,371 
 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี 
 

7,539  12,895  6,715  12,895 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดลูกหน้ีอดีตพนักงานค้างนานของการน าส่งเงินจ านวน 107.86 ล้านบาท  
(2561: 111.43 ล้านบาท) และตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 97.08 ลา้นบาท (2561: 98.05 ล้านบาท) 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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12       สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  514,303  550,413  514,303  550,413 
สินคา้ยดึคืน 189,294  131,735  184,374  126,031 
อะไหล่ส าหรับการให้บริการ 2,811  3,264  -  - 
 706,408  685,412  698,677  676,444 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลง (20,167)  (44,964)  (16,741)  (41,924) 
สุทธ ิ  686,241  640,448  681,936  634,520 

  
 

 
 

 
 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก        
   เป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
-  ตน้ทุนขาย 843,947  1,121,604  862,928  1,138,741 
-  (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า 
      สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   (24,797) 

 
11,863  (25,183) 

 
8,823 

สุทธ ิ 819,150  1,133,467  837,745  1,147,564 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

 
สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ใหเ้ช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้

เชิงพาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ   
ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์เงินใหกู้ย้ืม
จ าน าทะเบียนรถยนต ์และอ่ืนๆ  

 
 
 

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 
บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั นายหนา้ขายประกนัชีวิต              
    และประกนัวินาศภยั ประเทศไทย 99.99  99.99  4,000  4,000  3,999  3,999 

รวม           1,458,990  1,458,990 
 

ในปี 2562 และ 2561 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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14 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินฝากประจ า - ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)  2,000  2,000  -  - 
รวม 2,000  2,000  -  - 

 
เงินฝากประจ าใชเ้ป็นหลกัประกนัขั้นต ่าตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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15 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ    ส่วน  เคร่ืองใช ้  เคร่ืองมือ    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  ส านกังาน  และ    ระหว่าง   
 ปรุงท่ีดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

รำคำทุน/รำคำประเมินใหม่                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 302,414  134,856  60,954  97,621  2,046  11,429  850  610,170 
เพ่ิมขึ้น -  -  5,310  10,963  12  -  909  17,194 
โอน -  -  -  850  -  -  (850)  - 
จ าหน่าย -  -  -  (270)  -  -  -  (270) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 302,414  134,856  66,264  109,164  2,058  11,429  909  627,094 
เพ่ิมขึ้น -  -  1,323  5,277  9  250  -  6,859 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา (กลบัรายการ) 12,708  (1,231)  -  -  -  -  -  11,477 
โอน -  -  909  -  -  -  (909)  - 
จ าหน่าย -  -  -  (876)  -  (2,400)  -  (3,276) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 315,122  133,625  68,496  113,565  2,067  9,279  -  642,154 

 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ    ส่วน  เคร่ืองใช ้  เคร่ืองมือ    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  ส านกังาน  และ    ระหว่าง   
 ปรุงท่ีดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่ำเส่ือมรำคำและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 665  48,511  43,733  67,043  1,058  10,210  -  171,220 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,993  9,370  12,084  343  399  -  26,189 
จ าหน่าย -  -  -  (123)  -  -  -  (123) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 665  52,504  53,103  79,004  1,401  10,609  -  197,286 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  4,035  6,953  12,310  288  423  -  24,009 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสมของ                
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคา -  (1,773)  -  -  -  -  -  (1,773) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (131)  -  -  -  -  -  -  (131) 
จ าหน่าย -  -  -  (831)  -  (2,178)  -  (3,009) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 534  54,766  60,056  90,483  1,689  8,854  -  216,382 
                

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 301,749  86,345  17,221  30,587  988  1,219  850  438,950 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 301,749  82,352  13,161  30,160  657  820  909  429,808 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 314,588  78,859  8,440  23,082  378  425  -  425,772 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและ    ส่วน  เคร่ืองใช ้    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  ส านกังาน    ระหว่าง   
 ปรุงท่ีดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

รำคำทุน/รำคำประเมินใหม่              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 302,414  134,856  56,638  86,798  11,429  850  592,985 
เพ่ิมขึ้น -  -  903  5,070  -  -  5,973 
โอน -  -  -  850  -  (850)  - 
จ าหน่าย -  -  -  (97)  -  -  (97) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561              

และ 1 มกรำคม 2562 302,414  134,856  57,541  92,621  11,429  -  598,861 
เพ่ิมขึ้น -  -  745  5,151  250  -  6,146 
(กลบัรายการ) ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 12,708  (1,231)  -  -  -  -  11,477 
โอน -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  -  (735)  (2,400)  -  (3,135) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 315,122  133,625  58,286  97,037  9,279  -  613,349 

 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและ    ส่วน  เคร่ืองใช ้    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  ส านกังาน    ระหว่าง   
 ปรุงท่ีดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่ำเส่ือมรำคำและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 665  48,511  42,606  63,479  10,212  -  165,473 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,993  5,530  8,063  399  -  17,985 
จ าหน่าย -  -  -  (77)  -  -  (77) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 665  52,504  48,136  71,465  10,611  -  183,381 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  4,035  4,463  7,764  423  -  16,685 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนเกินทุนจากการตีราคา -  (1,773)  -  -  -  -  (1,773) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (131)  -  -  -  -  -  (131) 
จ าหน่าย -  -  -  (729)  (2,178)  -  (2,907) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 534  54,766  52,599  78,500  8,856  -  195,255 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 301,749  86,345  14,032  23,319  1,217  850  427,512 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 301,749  82,352  9,405  21,156  818  -  415,480 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 314,588  78,859  5,687  18,537  423  -  418,094 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคา
เต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 233.18 ลา้นบาทและ 229.10 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2561: 227.21 ล้านบาทและ 225.53 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 

ล าดับช้ันมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสม
และมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 

ในปี 2562 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน
และอาคารดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารไดป้ระมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปล่ียนแทนใหม่หักดว้ยค่า
เส่ือมราคาของอาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหักมูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของท่ีดินมีผลท าให้
มูลค่าท่ีดินและอาคารเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 314.59 ลา้นบาท และ 78.86 ลา้นบาทตามล าดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 การวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารจ านวนสุทธิ 393.45 ลา้นบาท (2561: 384.10 
ล้านบาท) ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในเทคนิคการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของ ท่ีดินและ
อาคารแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ 
ท่ีดิน 
-     ราคาตลาดรวมหกัมูลค่าของอาคาร  
 
อาคาร  
-     ราคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาของอาคาร 

 
• ราคาตลาด 
 
 
• ราคาเปล่ียนแทนใหม่ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์ าหรับปี 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม  220,467  223,654 
    
ตีราคาท่ีดิน 12,708  - 
ตีราคาอาคาร 542  - 
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - การตีราคา (2,650)  - 
 10,600  - 
    
ค่าเส่ือมราคา (4,035)  (3,984) 
การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 807  797 
 (3,228)  (3,187) 
    
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 227,839  220,467 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  งบกำรเงินรวม   
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 62,471  5,330  67,801 
เพิ่มขึ้น 42,483  1,575  44,058 
โอน 5,130  (5,130)  - 
จ าหน่าย (9,561)  -  (9,561) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 100,523  1,775  102,298 
เพิ่มขึ้น 2,744  3,615  6,359 
โอน 2,400  (2,400)  - 
จ าหน่าย (32,370)  (380)  (32,750) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 73,297  2,610  75,907 

      

ค่ำตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 41,092  -  41,092 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,892  -  15,892 
จ าหน่าย (9,561)  -  (9,561) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 47,423  -  47,423 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 10,762  -  10,762 
จ าหน่าย (32,369)  -  (32,369) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 25,816  -  25,816 

      
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 21,379  5,330  26,709 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 53,100  1,775  54,875 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 47,481  2,610  50,091 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์ระหวา่ง

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 61,292  1,110  62,402 
เพิ่มขึ้น 41,830  1,575  43,405 
โอน 1,290  (1,290)  - 
จ าหน่าย (9,561)  -  (9,561) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 94,851  1,395  96,246 
เพิ่มขึ้น 2,630  3,615  6,245 
โอน 2,400  (2,400)  - 
จ าหน่าย (32,370)  -  (32,370) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 67,511  2,610  70,121 

      

ค่ำตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 40,612  -  40,612 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,207  -  15,207 
จ าหน่าย (9,561)  -  (9,561) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 46,258  -  46,258 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 10,088  -  10,088 
จ าหน่าย (32,370)  -  (32,370) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 23,976  -  23,976 

      

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 20,680  1,110  21,790 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 48,593  1,395  49,988 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 43,535  2,610  46,145 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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17 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  364,003  364,003 

หุ้นกูท่ี้ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี  -  400,000  400,000  -  800,000  800,000 

เงินกูร้ะยะส้ันอ่ืนๆ 
ตัว๋แลกเงินสุทธิ   -  -  -  -  287,023  287,023 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            
หุ้นกู ้ -  2,450,000  2,450,000  -  1,350,000  1,350,000 

รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ -  2,850,000  2,850,000  -  2,801,026  2,801,026 

 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  309,000  309,000 

หุ้นกูท่ี้ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี  -  400,000  400,000  -  800,000  800,000 

หุ้นกูร้ะยะส้ันอ่ืนๆ 
   ตัว๋แลกเงินสุทธิ   -  -  -  -  287,023  287,023 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน            
หุ้นกู ้ -  2,450,000  2,450,000  -  1,350,000  1,350,000 

รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 -  2,850,000  2,850,000  -  2,746,023  2,746,023 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ตั๋วแลกเงิน    
ตัว๋แลกเงิน -  300,000 
หัก ส่วนลดของตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย -  (10,688) 
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย -  (2,289) 
ต๋ัวแลกเงินสุทธ ิ -  287,023 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 6.75 ถึงร้อยละ 
6.88 ต่อปี (2561: ร้อยละ 6.87 ถึงร้อยละ 7.20 ต่อปี)  
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 466 ลา้นบาท 
(2561: 87 ล้านบาท)    
 
กำรออกหุ้นกู้โดยบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มี 
หลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 500 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
บริษทัออกหุ้นกูด้ังกล่าวในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และจะครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 หุ้นกู้น้ี
ช าระคืนเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูจ้  านวนรวมทั้งส้ิน 
700 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 อายุ 2 ปีมูลค่า 300 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.30 ต่อปี 
เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้  บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวในวนัท่ี 
20 ตุลาคม 2560 และครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2562 หุ้นกูน้ี้ช าระคืนเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2562 

2. หุ้นกูชุ้ดท่ี 2 อายุ 3 ปีมูลค่า 400 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 
เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้  บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวในวนัท่ี 
20 ตุลาคม 2560 และครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563  

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมไดมี้มติให้ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มี 
หลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 950 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี 
บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 และครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564  
 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 51 ไดมี้มติอนุมติัใหค้วามเห็นชอบส าหรับการ
เตรียมออกหุน้กูส้ าหรับปี 2562 ภายใตจ้ านวนวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทั
ออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 1,500 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี หุ้นกูด้งักล่าวครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565  

   
18 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 149  81,225  74,696  164,902 
กิจการอ่ืน ๆ  269,267  266,843  266,543  214,827 
รวม  269,416  348,068  341,239  379,729 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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19 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,981  9,438  92,694  131,430 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  20,204  -  -  - 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  30,074  22,928  23,702  16,783 
รายไดรั้บล่วงหนา้  23,374  31,232  23,374  31,232 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  22,278  12,256  22,278  12,256 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย         
    คา้งจ่าย  18,336  15,598  18,336  15,598 
ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และ         
    เคร่ืองหมายการคา้คา้งจ่าย  13,957  16,239  13,957  16,239 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  11,496  14,864  11,496  14,864 
อ่ืนๆ  72,545  66,579  26,152  37,139 
รวม  214,245  189,134  231,989  275,541 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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20 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 139,170  160,571  118,473  137,781 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 25,069  14,031  21,220  12,166 
ตน้ทุนบริการในอดีต 15,457  -  15,306  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,610  3,968  3,107  3,414 
 44,136  17,999  39,633  15,580 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ก าไรจากการประมาณตามหลกั        
คณิตศาสตร์ประกนัภยั        
- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  (19)  -  (18) 
- ขอ้สมมติทางการเงิน -  2,214  -  1,858 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (35,755)  -  (32,666) 

 -  (33,560)  -  (30,826) 

อ่ืนๆ        
ผลประโยชน์จ่ายจากการโอนพนกังานไปยงั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 

  
- 

  
531 

ผลประโยชน์จ่าย (7,729)  (5,840)  (6,348)  (4,593) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 175,577  139,170  151,758  118,473 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 

 

 
ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.50  ร้อยละ 2.50 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต     
     - พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือน ร้อยละ 5.0   ร้อยละ 5.0 
     - พนกังานท่ีไดรั้บค่านายหนา้ ตารางประมาณการคา่

นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 
เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 ตารางประมาณการคา่
นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 
เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 8 ปี 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (12,969)  (10,488)  14,909  12,055 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   14,014  11,334  (12,458)  (10,077) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ผลกระทบต่อภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (10,965)  (8,806)  12,584  10,106 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   11,772  9,454  (10,481)  (8,417) 

 

21 กองทุนเงินสะสมพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 56,553  81,666  55,921  79,971 
 ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป        
     - บริษทัและดอกเบ้ีย (7,684)  (8,803)  (7,468)  (8,796) 
     - พนกังาน (2,507)  (3,752)  (2,498)  (3,742) 
 ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น        
     - บริษทัและดอกเบ้ีย 1,526  2,006  1,458  1,925 
     - พนกังาน 525  691  388  651 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน        
     - บริษทัและดอกเบ้ีย -  (15,255)  -  (14,088) 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 48,413  56,553  47,801  55,921 

 
กองทุนเงินสะสมพนักงาน เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งภายใตก้ารก ากบัดูแลของกลุ่มบริษทั กองทุนน้ีจดัตั้งเพื่อประโยชน์
ของพนักงานบนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุนดว้ยการหักจากรายไดท่ี้พนักงาน
ไดรั้บในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกองทุน เงินสะสมพนกังาน โดยกลุ่มบริษทัจะสมทบใหเ้ท่ากบัจ านวนเงินท่ีหัก
จากพนกังานดงักล่าว ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีเป็นพนกังานท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอนเหมือนกบัพนกังานท่ีมีเงินเดือนจึงท า
ให้ไม่สามารถท่ีจะสมคัรเขา้ไปเป็นกลุ่มสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัได ้
ดังนั้ นกองทุนจึงจัดตั้ งขึ้ นโดยความสมัครใจและบริหารจัดการโดยกลุ่มบริษัท ซ่ึงกลุ่มบริษัทมีการก าหนด
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในเร่ืองการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนและผลประโยชน์ การจ่ายเงินสมทบขึ้นอยู่กบัจ านวนปีท่ี
เป็นสมาชิก และอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกองทุนเงินสะสมพนกังาน 
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22 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
         
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม  702,000  702,000  270,000  270,000 
         

หุ้นที่ออกและช ำระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 
ออกหุน้ใหม่ 1 131,505  131,505  -  - 
ณ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมัญ 1 401,505  401,505  270,000  270,000 

 
 การออกหุ้นสามัญ 

 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562  บริษทัไดรั้บช าระเงินจ านวน 643 ลา้นบาท จากการออกหุ้นสามญัและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุน 131,505,235 หุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยการให้สิทธ์ิซ้ือหุ้นใน
อตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 4 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.89 บาท ท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั
เพิ่มขึ้นรวมเป็นจ านวน 510 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายเพิ่มทุนจ านวน 1.53 ลา้นบาท) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
บริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 อนุมติัใหบ้ริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนในจ านวนไม่เกิน 432 ลา้นบาท โดยออกหุ้น
สามัญจ านวนไม่เกิน 432 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้ งน้ีให้จัดสรรเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน          
216 ลา้นหุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และจดัสรรหุ้นสามญั 108 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 1 (“SINGER-W1”) และจัดสรร       
หุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 108 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (“SINGER-W2”) บริษทัไดจ้ดัสรรสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัหุ้นท่ีออกใหม่ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่และทุนท่ีออกและช าระแลว้ใหม่ดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

23 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 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ 

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 7 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ 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 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ 

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

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

81 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีผู ้มาใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญจากโครงการ  
SINGER-W1 และ SINGER-W2  

 

24 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

กำรจัดสรรก ำไรและ/หรือก ำไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขำย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินและอาคารท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือ
จ าหน่าย 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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25 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
• ส่วนงาน 1 ขายสินคา้ 
• ส่วนงาน 2 ใหเ้ช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้มื  
• ส่วนงาน 3 ให้บริการและอ่ืนๆ 

 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงาน
การจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการ
ใช้ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคา
ระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

 

 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 

   ให้เช่ำซ้ือ  ให้บริกำร     
 ขำยสินค้ำ  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน          
รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับ          

จากสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูยื้ม          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      43,907  2,235,835  3,043                  -  2,282,785 
- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน    1,229,376                  -                  -  (1,229,376)                  - 
รายไดอ้ื่น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 98,525  209,492  19,565                  -  327,582 
- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 212,271  55,404  49,097  (316,772)                  - 
รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 1,584,079  2,500,731  71,705  (1,546,148)  2,610,367 

          
ตน้ทุนทางการเงิน     162,817  138,480  15  (138,102)  163,210 
          
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (138,302)  93,973  3,953        195,780  155,404 

          
สินทรัพย์ส่วนงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 6,547,683  3,996,709  60,270  (4,698,093)  5,906,569 

          

หนีสิ้นส่วนงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 3,626,091  3,338,892  32,114  (3,434,069)  3,563,028 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 

   ให้เช่ำซ้ือ  ให้บริกำร     
 ขำยสินค้ำ  และเงินให้กู้ยืม  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน          
รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับ          
จากสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูยื้ม          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 185,681  2,329,970  7,988  -  2,523,639 
- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,695,998  34,516  -  (1,730,514)  - 
รายไดอ้ื่น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 197,640  150,161  16,584  -  364,385 
- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 134,325  -  81,125  (215,450)  - 
รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 2,213,644  2,514,647  105,697  (1,945,964)  2,888,024 

          
ตน้ทุนทางการเงิน 107,112  80,755  1,060  (81,479)  107,448 

          
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 129,222  (178,984)  1,177  (777)  (49,362) 

          
สินทรัพย์ส่วนงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 6,012,421  3,778,402  61,439  (4,759,724)  5,092,538 

          

หนีสิ้นส่วนงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,608,798  3,222,779  37,120  (3,299,923)  3,568,774 

 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 

 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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26 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 282,897  278,287  138,080  187,630  
ค่านายหนา้ 257,806  332,853  203,368  210,655 
เงินสนบัสนุนการขาย 86,284  106,151  84,571  108,846  
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 44,136  17,999  39,633  15,580  
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 21,767  24,212  13,567  16,362 
อ่ืนๆ 6,576  27,255  5,449  19,782 
รวม 699,466  786,757  484,668  558,855 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ  5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 
งานระหวา่งท า 

 
795,035 

 
1,114,036 

  
811,514 

  
1,126,644 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 26 699,466  786,757  484,668  558,855 
ค่าพาหนะ  80,067  88,544  46,236  56,065 
ค่าเช่าจ่าย  60,345  61,219  51,512  56,759 
ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้  49,261  95,227  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสินคา้  38,283  35,399  21,458  20,086 
ค่าใชจ่้ายจดัการ  33,664  21,895  23,029  25,146 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 15 24,009  26,189  16,685  17,985 
ค่าขนส่ง  20,247  27,722  20,239  27,722 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 10,762  15,892  10,088  15,207 
ส่วนลดการคา้  8,146  32,815  -  - 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  4,871  6,264  28,618  27,195 
หน้ีสูญไดรั้บคืน  (31,336)  (45,242)  (18,250)  (28,898) 
อ่ืนๆ  89,809  117,004  49,665  60,037 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนกำรให้บริกำร  

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำร 

 
     

1,882,629 

 
      

2,383,721 

 

1,545,462 

 

1,962,803  

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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28 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงินกบั         
หุน้กู ้  135,634  97,617  135,634  97,617 
เงินกูย้มืจากธนาคารและเงิน 
  เบิกเกินบญัชี 

  
7,569 

  
4,314 

  
7,171 

  
3,981 

ตัว๋แลกเงิน  16,377  1,726  16,377  1,726 
อ่ืนๆ  3,630  3,791  3,635  3,788 

รวม  163,210  107,448  162,817  107,112 

 
29 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั   -  35,518  -  34,159 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (1,251)  (353)  (1,675)  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี           
การเปล่ียนแปลงของผลต่าง            
   ชัว่คราว   (9,240)  (3,760)  (712)  11,381 
รวม (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   (10,491)  31,405  (2,387)  45,540 

 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 
 
ภำษีเงินได้ 

ก่อนภาษี
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 7, 15)  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้
(หมายเหตุ 20)  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

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

การวดัมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย 2,192  (438)  1,754  -  -  - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  33,560  (6,712)  26,848 

รวม 15,442  (3,088)  12,354  33,560  (6,712)  26,848 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 
 

ภำษีเงินได้ 

ก่อนภาษี
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 7, 15)  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้
(หมายเหตุ 20)  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

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

การวดัมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย 2,192  (438)  1,754  -  -  - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  30,826  (6,165)  24,661 

รวม 15,442  (3,088)  12,354  30,826  (6,165)  24,661 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรกระทบยอดเพือ่หำอัตรำภำษีที่แท้จริง 2562  2561  2562  2561 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   155,404    (49,362)    (138,302)    129,222 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  31,081  20  (9,873)  20  (27,660)  20  25,844 
ผลกระทบจากภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย   -    1,030    -    - 
การตดัรายการในงบการเงินรวม   (39,156)    -    -    - 
ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   (30,636)    (778)    779    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   5,001    42,332    1,595    20,495 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (4,289)    (953)    (4,116)    (799) 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   (1,251)    (353)    (1,675)    - 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้                
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   28,759    -    28,690    - 

รวม 6.75  (10,491)  63.62  31,405      1.73  (2,387)  35.24  45,540 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท)  (พันบาท) 
รวม 151,757  142,623  (61,738)  (58,756)  61,980  61,374  (61,738)  (58,756) 
การหกักลบรายการของภาษี  (61,738)  (58,756)  61,738  58,756  (61,738)  (58,756)  61,738  58,756 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีสุทธิ  

 
90,019 

  
83,867 

 
- 

 
- 

  
242 

  
2,618 

 
- 

  
- 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2562   

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  47,322  (7,502)  -  39,820 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  8,993  (4,958)  -  4,035 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,111  9,005  -  35,116 
รายไดร้อรับรู้ -  38,908  -  38,908 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน  6,673  (989)  -  5,684 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  1,000  (1,000)  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร  134  -  (106)  28 
ยอดขาดทุนยกไป  52,390  (24,224)  -  28,166 
รวม  142,623  9,240  (106)  151,757 
         

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (58,756)  -  (2,544)  (61,300) 
เงินลงทุนเผื่อขาย  -  -  (438)  (438) 
รวม  (58,756)  -  (2,982)  (61,738) 

         
สุทธ ิ  83,867  9,240  (3,088)  90,019 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินรวม 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 31
ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2561   

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  79,870  (32,548)  -  47,322 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  6,620  2,373  -  8,993 
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือ  18,704  (18,704)  -  - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์

พนกังาน 
  

29,532 
  

3,291 
 

(6,712) 
  

26,111 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน  10,890  (4,217)  -  6,673 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  600  400  -  1,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร  134  -  -  134 
ยอดขาดทุนยกไป  -  52,390  -  52,390 
รวม  146,350  2,985  (6,712)  142,623 

         
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (59,531)  775  -  (58,756) 
สุทธ ิ  86,819  3,760  (6,712)  83,867 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 31  
ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2562   

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  21,503  1,209  -  22,712 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  8,385  (5,037)  -  3,348 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์

พนกังาน     
  

23,695 
  

6,657 
 

- 
  

30,352 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน  6,658  (1,117)  -  5,541 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  1,000  (1,000)  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร  133  -  (106)  27 
รวม  61,374  712  (106)  61,980 

         
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (58,756)  -  (2,544)  (61,300) 
เงินลงทุนเผื่อขาย  -  -  (438)  (438) 
รวม  (58,756)  -  (2,982)  (61,738) 
         
สุทธ ิ  2,618  712  (3,088)  242 

 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่ 31  
ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2561   
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  33,949  (12,446)  -  21,503 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้  6,620  1,765  -  8,385 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน     

  
27,556 

  
2,304 

 
(6,165) 

  
23,695 

กองทุนเงินสะสมพนกังาน  10,837  (4,179)  -  6,658 
ค่าเผื่อการรับประกนัสินคา้  600  400  -  1,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร  133  -  -  133 

รวม  79,695  (12,156)  (6,165)  61,374 

         

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (59,531)  775                   -  (58,756) 
สุทธิ  20,164  (11,381)  (6,165)  2,618 

         
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ส ารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  58,447  77,929                   -                   - 
ยอดขาดทุนยกไป 28,759                   -  28,690                   - 
รวม 87,206  77,929  28,690                   - 

  
บริษทัมีขาดทุนทางภาษีปี 2562 จะส้ินอายุในปี 2567 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจาก
ยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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30       ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/  พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั                 
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำนและปรับลด) 165,895  (80,767)  (135,914)  83,682 

        
จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 270,000  270,000  270,000  270,000 
ผลกระทบจากหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้                  
    ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 91,153  -  91,153  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
 (ขั้นพื้นฐำน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
361,153 

  
270,000 

  
361,153 

  
270,000 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุ้น 295  -  295  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก        
 (ปรับลด) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 361,448  270,000  361,448  270,000 

        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 0.46  (0.30)  (0.38)  0.31 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บำท) 0.46  (0.30)  (0.38)  0.31 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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31 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 
กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัก าหนดวา่เป็นผลของกิจกรรมการด าเนินงานหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมด 
 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากหุน้กู ้และเงินกูย้มืระยะสั้น (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 

 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดของการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562        

หนี้สินทำงกำรเงิน        
หุน้กู ้ 5.50 - 6.00  400,000  2,450,000  2,850,000 
        
2561        

หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม        
      ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.49 - 5.50   364,003  -  364,003 
หุน้กู ้ 4.00 - 5.50  800,000  1,350,000  2,150,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ        
      กิจการอ่ืน 7.50 - 8.00  287,023  -  287,023 
รวม   1,451,026  1,350,000  2,801,026 

 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 อตัราดอกเบ้ีย    หลงัจาก 1 ปี   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.25 - 6.04  2,608,689  -  2,608,689 
        
หนี้สินทำงกำรเงิน        
หุน้กู ้ 5.50 - 6.00  400,000  2,450,000  2,850,000 
        

2561        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี        
      เก่ียวขอ้งกนั 4.01 - 5.37  2,895,544  -  2,895,544 
        
หนี้สินทำงกำรเงิน        
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื        
      ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.49 - 5.53  309,000  -  309,000 
 หุน้กู ้ 4.00 - 5.50  800,000  1,350,000  2,150,000 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือ        
      กิจการอ่ืน 7.50 - 8.00  287,023  -  287,023 
รวม   1,396,023  1,350,000  2,746,023 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงท่ีไม่มีสาระส าคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัและบริษัทตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด  ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน า
ทะเบียนรถยนต์ และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก    
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานของลูกคา้จ านวนมากและหลากหลาย ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคา
ตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 
31.1  มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
 ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล 

 
 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินรวม 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
  (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562     
เงินลงทุนชัว่คราว 318,664 318,664 - 318,664 
     

31 ธันวำคม 2561     
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
  (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562     
เงินลงทุนชัว่คราว 318,664 318,664 - 318,664 
     

31 ธันวำคม 2561     
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 

 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 1 ส าหรับเงินลงทุนชัว่คราวท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย โดยอา้งอิงราคา
ตลาดจากราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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31.2 เคร่ืองมือทางการงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่า 
ยติุธรรม 

 มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่า
ยติุธรรม 

   (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562        
หุน้กู ้ 2,850,000  2,872,897  2,850,000  2,872,897 
        

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

 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพยอ์า้งอิงจากราคาซ้ือขายท่ี
ประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 

 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี                
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 
32 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        
ซอฟตแ์วร์ 860  4,475  290  3,905 
รวม 860  4,475  290  3,905 

 
 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำ        

     ด ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายใน 1 ปี 41,944  44,331  39,784  42,941 
หลงัจาก 1 - 5 ปี 23,542  42,018  21,639  39,846 
หลงัจาก 5 ปี 1,955  2,387  1,955  2,387 
รวม 67,441  88,736  63,378  85,174 

 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารส านักงาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ส านกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31  31  31  31 
 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 

 2562  2561       2562  2561 
 (พันบาท) 

ภำระผูกพนัอื่น        
ค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
 ตกลงกนัแลว้ 428,868  294,651  427,175  294,607 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 4,170  1,180  4,010  1,020 
รวม 433,038  295,831  431,185  295,627 

 
บริษัทมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค ้าประกันการซ้ือสินค้ากับบริษัทใน
ประเทศและการใช้บริการไปรษณียก์บัรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเม่ือจะท า
ธุรกรรมดว้ย 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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สัญญำที่ส ำคัญ 
 

           สัญญำค่ำธรรมเนียมช่ือกำรค้ำและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้ากับ  Singer Company Limited S.a.r.1 และ
สัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้กบั Singer Asia Limited ซ่ึงสัญญาใหม่ชุดน้ีอา้งอิงสิทธิจากสัญญาให้ใชสิ้ทธิ
ฉบับหลักระหว่าง  Singer Asia Limited กับ The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้ช่ือการคา้เท่ากบั 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีให้กบั Singer Company Limited S.a.r.1 และการ
จ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ในจ านวนร้อยละ 0.5 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญาให้กบั Singer Asia Limited 
สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะ
บอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 12 เดือน โดยให้มีผลเร่ิมนับการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป
ส าหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการค้า  และตั้ งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไปส าหรับสัญญา
ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้ 

 
33 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีคดีความท่ีถูกยืน่ฟ้องดงัต่อไปน้ี 
 

คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบัตร 
 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัแห่งหน่ึง (โจทก)์ ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ่ื้นอีก 3 ราย ในคดีร่วมกนั
ละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ของผูอ่ื้น ซ่ึงตามค าฟ้องอา้งตนว่าเป็นเจา้ของสิทธิบตัรการประดิษฐ์  เก่ียวกบัอุปกรณ์
ช้ินหน่ึงท่ีอยู่ในผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจา้งจ าเลยท่ี 1 ท าการผลิต ภายใตส้ัญญาซ้ือขายตูจ้  าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั
และเรียกเงินค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 100 ลา้นบาท  
 
ตามสัญญาซ้ือขายตูจ้  าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั บริษทัเป็นเพียงผูซ้ื้อจากจ าเลยท่ี 1 และตามขอ้สัญญาจ าเลยท่ี 1 
ได้ยืนยนัว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ได้รับอนุญาตหรือเป็นตวัแทนถูกต้องตามกฎหมายจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรท่ีแทจ้ริงในสินคา้และอุปกรณ์ส่วนประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจ าเลยท่ี 1 จะ
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผูเ้ดียวในความเสียหายใดๆ ต่อบริษทัหรือลูกคา้ของบริษทั หรือบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีการ
กล่าวอา้งวา่สินคา้มีการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
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บริษทัไดม้อบหมายให้ทนายความด าเนินการยืน่ค าให้การเพื่อต่อสู้คดีดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และ
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ศาลนัดช้ีสองสถานเพื่อก าหนดประเด็นขอ้พิพาทแลว้ และศาลไดก้ าหนดนัดสืบพยาน
โจทกแ์ละจ าเลย 

 
เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ได้มีค าพิพากษาคดีอาญา 
ระหว่างพนักงานอัยการโจทก์กับบริษัท ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมกับผู ้อ่ืนอีก 3 ราย โดยศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง  
อย่างไรก็ตาม โจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ซ่ึงศาลอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ภายในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563  
หากมีค าตดัสินให้ยกฟ้องในคดีอาญาจะมีผลให้ยกฟ้องในคดีแพ่งดว้ย  ปัจจุบนัคดีแพ่งยงัอยู่ระหว่างจ าหน่ายคดี
ชัว่คราวเพื่อรอผลอนัถึงท่ีสุดในคดีอาญา ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี บริษทัจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 
34 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้น ำมำใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบงัคบัใชก้บั
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึง
หลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผล
บงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือ
จนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 
(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
 ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับ

และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง TFRS 9 จะน ามาใชแ้ทนนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั
ในปัจจุบนัท่ีรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 

 
(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 
 TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงิน ในขณะท่ีปัจจุบนักลุ่มบริษทั ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการ
ช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชว้ิจารณญาณ
ในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นอยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัเป็นเกณฑ ์
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(4) การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน 
 
  TFRS 9 แนะน าวิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทาง

การเงินเป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 
หน้ีสินทางการเงินจะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนไดก็้ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

   

  ตาม TFRS 9 การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีจัดประเภทเป็นหน้ีสินทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนตอ้งแสดงรายการดงัน้ี  
- จ านวนเงินของมูลค่ายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของ

หน้ีสินจะแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 
- จ านวนเงินของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงส่วนท่ีเหลือจะแสดงในก าไรหรือขาดทุน 

 
การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง 
 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงผลกระทบกบั
ก าไรสะสม หรือองค์ประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะไม่น า
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
 
การประเมินผลกระทบเบ้ืองต้นของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน ซ่ึงผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของ
บริษทัย่อย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อก าไรสะสมลดลงประมาณ
ร้อยละ 24 ส าหรับงบการเงินรวม  

 
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้ง
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
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ปัจจุบนักลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
และรับรู้หน้ีสินในกรณีท่ีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16          
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ตามท่ี
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 32 ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่ม
บริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
 
การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง 
 
กลุ่มบริษทัคาดวา่จะถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
ยอ้นหลงั ดงันั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกบัยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะใช้ขอ้ยกเวน้เร่ืองการน าค านิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ี
เปล่ียนแปลงมาตรฐาน โดยจะน า TFRS 16 มาถือปฏิบติักบัทุกสัญญาท่ีท าขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 และเคย
ระบุเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
 
การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัได้
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสินทรัพยร์วมประมาณร้อยละ 1 ส าหรับงบการเงิน
รวม และร้อยละ 2 ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และผลกระทบต่อหน้ีสินรวม ประมาณร้อยละ 1 ส าหรับ            
งบการเงินรวม และร้อยละ 2 ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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