
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563                        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 

ของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั 

(มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(นายโชคชยั  งามวุฒิกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9728 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม 2563 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 471,869               552,104                277,468               358,195                

เงินลงทุนหมุนเวียน 5 45,511                 318,664                45,511                 318,664                

ลูกหนีการคา้ 4, 6 5,841                   3,987                     396,306               412,822                

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีครบกาํหนด

     ชาํระภายในหนึงปี 7 1,027,291            1,188,230             -                       -                        

ลูกหนีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์

     ทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 348,217               299,767                -                       -                        

ลูกหนีอืน 219,077               214,275                164,377               176,987                

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                       -                        2,978,581            2,608,689             

สินคา้คงเหลือ 723,894               686,241                717,778               681,936                

รายไดค้า้งรับ 4 2,676                   12,426                  11,890                 48,202                  

สินทรัพยร์อการขาย 3,922                   3,418                     -                       -                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,848,298            3,279,112             4,591,911            4,605,495             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 7 1,080,109            1,072,186             -                       -                        

ลูกหนีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ 8 1,200,392            967,659                -                       -                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                       -                        1,458,996            1,458,996             

เงินลงทุนระยะยาวอืน 2,000                   2,000                     -                       -                        

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 428,887               425,772                421,480               418,094                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 10 53,964                 -                        50,392                 -                        

ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ 5,475                   5,649                     5,475                   5,649                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,651                 50,091                  46,987                 46,145                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 144,722               90,019                  877                      242                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 14,690                 14,081                  13,436                 13,062                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,980,890            2,627,457             1,997,643            1,942,188             

รวมสินทรัพย์ 5,829,188            5,906,569             6,589,554            6,547,683             

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้ 4 347,046               269,416                363,814               341,239                

เจา้หนีอืน 4 193,779               214,245                256,302               231,989                

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 1,350,000            400,000                1,350,000            400,000                

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 11 29,751                 -                        27,862                 -                        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 426                      426                        -                       -                        

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,921,002            884,087                1,997,978            973,228                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หุน้กู้ 11 1,486,376            2,450,000             1,486,376            2,450,000             

หนีสินตามสัญญาเช่า 3, 11 24,268                 -                        21,961                 -                        

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 181,048               175,577                157,055               151,758                

เงินประกนัพนกังาน 10,265                 4,951                     8,254                   3,304                     

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 47,315                 48,413                  46,718                 47,801                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,749,272            2,678,941             1,720,364            2,652,863             

รวมหนีสิน 3,670,274            3,563,028             3,718,342            3,626,091             

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

     ทุนจดทะเบียน

     หุ้นสามัญ 702,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น 702,000               702,000                702,000               702,000                

     ทุนทีออกและชาํระแลว้

     หุ้นสามัญ 401,505,235 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น 401,505               401,505                401,505               401,505                

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 735,023               735,023                735,023               735,023                

สาํรองจากการรวมธุรกิจ

    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                       -                        974,118               974,118                

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

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

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 768,356               950,420                506,536               554,353                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 227,030               229,593                227,030               229,593                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,158,914 2,343,541 2,871,212 2,921,592

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,829,188 5,906,569 6,589,554 6,547,683

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 515,292               333,639                419,011               282,058                

ดอกเบียรับจากสัญญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื 206,360               191,198                -                       -                        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 16,274                 25,698                  11,212                 21,747                  

รายไดค่้าบริหารจดัการ 4 -                       -                        14,587                 16,855                  

รายไดอื้น 4 65,149                 52,821                  42,451                 42,398                  

รวมรายได้ 803,075               603,356                487,261               363,058                

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 286,697               175,495                292,461               178,826                

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 17,249                 17,488                  6,047                   9,064                     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 187,055               167,899                134,340               97,576                  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 97,517                 93,260                  61,414                 57,413                  

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ -                       71,051                  -                       4,361                     

รวมค่าใช้จ่าย 588,518               525,193                494,262               347,240                

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 214,557               78,163                  (7,001)                  15,818                  

ตน้ทุนทางการเงิน 43,311                 37,198                  43,268                 36,805                  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 70,916                 -                        359                      -                        

(ผลกาํไร) ขาดทุนสะสมจากการจดัประเภทใหม่

     ของสินทรัพยท์างการเงินทีเคยรับรู้ไวใ้นกาํไร

     ขาดทุนเบด็เสร็จอืน 3 (51)                       -                        (51)                       -                        

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 100,381               40,965                  (50,577)                (20,987)                 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 15 13,487                 916                        (197)                     (27)                        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 86,894                 40,049                  (50,380)                (20,960)                 

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

    ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ 10 -                       13,250                  -                       13,250                  

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       (2,650)                   -                       (2,650)                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน

     กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       10,600                  -                       10,600                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี -                       10,600                  -                       10,600                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 86,894                 50,649                  (50,380)                (10,360)                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 16 0.22                     0.15                       (0.13)                    (0.08)                     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 16 0.22                     0.15                       (0.13)                    (0.08)                     

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

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

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                  -                        40,049 -                         40,049

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

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

โอนไปกาํไรสะสม -                         -                         -                                                692                         (692) -                         

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

                 595,008               (1,928,539)                1,574,413 

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน รวมองค์

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง เงินลงทุน จากการตีราคา ประกอบอืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย สินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน                   401,505                   735,023                   27,000                 950,420                    1,754                   227,839                   229,593                2,343,541 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี 3 -                         -                         -                       (269,767)              (1,754)                  -                         (1,754)                                    (271,521)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 401,505                 735,023                 27,000                 680,653                -                      227,839                 227,839                 2,072,020              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                  -                       86,894 -                      -                         -                         86,894

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                 -                                  -                       -                       -                      -                         -                         -                         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                 -                                  -                                         86,894 -                      -                         -                                             86,894 

โอนไปกาํไรสะสม -                         -                         -                                              809 -                                             (809)                        (809) -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563                   401,505                   735,023                   27,000                 768,356 -                                        227,030                   227,030                2,158,914 

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

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

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

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

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

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

โอนไปกาํไรสะสม -                         -                          -                               -                                        692                       (692) -                    

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

               439,741             (2,640,837)           2,393,264 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรองจาก ส่วนเกินทุน รวมองค์

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง เงินลงทุน จากการตีราคา ประกอบอืนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผอืขาย สินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน           401,505           735,023                 974,118             27,000               554,353                    1,754                 227,839                 229,593          2,921,592 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี 3 -                 -                 -                      -                 1,754                  (1,754)                  -                       (1,754)                                       -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 401,505         735,023         974,118               27,000            556,107              -                      227,839                227,839                2,921,592         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    ขาดทุนสาํหรับงวด -                 -                 -                      -                 (50,380) -                      -                       -                       (50,380)

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                 -                 -                      -                 -                     -                      -                       -                       -                   

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                      -                                (50,380) -                      -                       -                                   (50,380)

โอนไปกาํไรสะสม -                 -                 -                      -                                      809 -                                            (809)                       (809) -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563           401,505           735,023                 974,118             27,000               506,536 -                                      227,030                 227,030          2,871,212 

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 86,894                  40,049                  (50,380)                (20,960)                

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13,487                  916                       (197)                     (27)                       

ตน้ทุนทางการเงิน 43,929                  37,198                  43,835                  36,805                  

ค่าเสือมราคา 17,005                  6,194                    13,370                  4,233                    

ค่าตดัจาํหน่าย 3,627                    3,812                    3,460                    3,646                    

(ผลกาํไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 70,916                  -                       358                       -                       

ผลขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 114                       (131)                     -                       (131)                     

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,687                    7,646                    6,471                    6,406                    

สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน 234                       358                       212                       280                       

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ -                       71,051                  -                       4,361                    

กาํไรจากการขายเงินลงทุน (51)                       -                       (51)                       -                       

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (3,248)                  (5,363)                  (5,488)                  (5,495)                  

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

    และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -                       (14)                       -                       (8)                         

ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้ 10,451                  40,221                  -                       -                       

ดอกเบียรับ (7)                         (7)                         (38,487)                (35,705)                

251,038                201,930                (26,897)                (6,595)                  

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (1,854)                  (2,234)                  16,516                  (193,684)              

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ (256,926)              (27,684)                -                       -                       

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ (291,882)              (8,834)                  -                       -                       

ลูกหนีอืน (5,753)                  35,689                  11,808                  3,970                    

รายไดค้า้งรับ 9,749                    2,051                    36,313                  34,459                  

สินคา้คงเหลือ (34,404)                (12,635)                (30,354)                (15,449)                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (504)                     -                       -                       -                       

ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ (864)                     (835)                     (864)                     (835)                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (608)                     125                       (369)                     86                         

เจา้หนีการคา้ 77,629                  18,055                  22,575                  49,913                  

เจา้หนีอืน (20,159)                (5,487)                  24,619                  64,316                  

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (1,703)                  (1,494)                  (1,174)                  (1,317)                  

เงินประกนัพนกังาน 5,314                    2,417                    4,950                    2,424                    

จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (1,332)                  (3,228)                  (1,296)                  (3,228)                  

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากการดาํเนินงาน (272,259)              197,836                55,827                  (65,940)                

จ่ายภาษีเงินได้ -                       (4,544)                  -                       -                       

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน (272,259)              193,292                55,827                  (65,940)                

(พันบาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 7                           7                           38,487                  35,705                  

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (8,855)                  (410)                     (7,760)                  (1,113)                  

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                       32                         -                       14                         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (3,263)                  (3,819)                  (3,263)                  (3,819)                  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวยีน 273,205                -                       273,205                -                       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 261,094                (4,190)                  (69,223)                129,899                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (57,241)                (32,036)                (57,199)                (31,642)                

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

    จากสถาบนัการเงินลดลง -                       (143,931)              -                       (88,931)                

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (11,829)                -                       (10,132)                -                       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (69,070)                (175,967)              (67,331)                (120,573)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (80,235)                13,135                  (80,727)                (56,614)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 552,104                289,264                358,195                155,324                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 471,869                302,399                277,468                98,710                  

 31 มีนาคม  31 มีนาคม

(พันบาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

14 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินลงทุนหมุนเวียน 

6 ลูกหน้ีการคา้ 

7 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  

8 ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

12 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

13 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

14 สัญญาเช่า 

15 ภาษีเงินได ้

16 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

18   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

19 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

20   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

21   การจดัประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายและให้เช่าซ้ือสินคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิง

พาณิชย ์โทรศพัท์มือถือ การให้เช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้เช่าซ้ือรถยนต์ เงินให้กู้ยืมจาํนําทะเบียนรถยนต์ การ

ให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การให้บริการติดตามทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึง 

การเป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป

แลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เวน้แต่การใชวิ้จารณญาณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัใหม่ท่ีใช้

ในการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี       

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 

กาํไรสะสม 

- ยงัไม่ได้

จดัสรร  

องคป์ระกอบ

อ่ืน 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 

กาํไรสะสม 

- ยงัไม่ได้

จดัสรร  

องคป์ระกอบ

อ่ืน 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  950,420  229,593  554,353  229,593 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน         

การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก(1) 2,192  (2,192)  2,192  (2,192) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงิน ก(2) (339,272)  -  -  - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  67,313  438  (438)  438 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  680,653  227,839  556,107  227,839 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกับกาํไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น 

กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํเสนอในปี 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

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

ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ

สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ทั้งน้ี  

TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบ

ยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563  
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งบการเงินรวม  

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น 

กาํไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 552,104  -  552,104 

เงินลงทุนหมุนเวียน 318,664  318,664  - 

ลูกหน้ีการคา้ 3,987  -  3,987 

ลูกหน้ีอ่ืน 219,007  -  219,007 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ 1,267,426  -  1,256,726 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 214,275  -  - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,575,463  318,664  2,031,824 

      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 540,825  -  540,825 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - หุน้กู ้ 2,850,000  -  2,850,000 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 3,390,825  -  3,390,825 
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งบการเงินเฉพาะ 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น 

กาํไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 358,195  -  358,195 

เงินลงทุนหมุนเวียน 318,664  318,664  - 

ลูกหน้ีการคา้ 412,822  -  412,822 

ลูกหน้ีอ่ืน 176,987  -  176,987 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,608,689  -  2,608,689 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,875,357  318,664  3,556,693 

      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620,116  -  620,116 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - หุน้กู ้ 2,850,000  -  2,850,000 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 3,470,116  -  3,470,116 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้

กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย เน่ืองจากเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

-  กลุ่มบริษัทและบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้ นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงค์การถือครอง

สินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

-  ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

   

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระ

หน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการ

ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกั ทั้งน้ีการพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบั

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

 

การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญั 

 

การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทัและบริษัทขึ้นอยู่กับแบบจาํลองท่ี

สลับซับซ้อนและชุดข้อมูลสมมติฐานหลายชุด การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญในการ

กาํหนดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้น

ของความเส่ียงดา้นเครดิตและการพฒันาโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการเลือก

ขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นยงัเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ

ของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเครดิตซ่ึงฝ่ายบริหารนาํมาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สัญญา ซ่ึงมา

จากทั้งภายในและภายนอก  

 

การวดัมูลค่า 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บสําหรับ

ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์างการเงิน จาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ คือ ส่วนต่างระหว่าง

กระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสัญญาของสินทรัพย ์

ทางการเงิน 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นคาํนวณโดยปราศจากอคติดว้ยจาํนวนเงินท่ีคาํนึงถึงความน่าจะเป็น

ถ่วงนํ้ าหนัก ซ่ึงพิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ มูลค่าเงินตามเวลา และข้อมูล

สนบัสนุนและสมเหตุสมผล รวมถึงการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

 

สําหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์มีสาระสําคญั ประมาณการของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคาํนวณโดยคูณ

ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดชาํระหน้ี (PD - Probability of default) กับร้อยละของความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given default) กบัยอดหน้ีหรือประมาณ

การยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระ (EAD - Exposure at the time of default) 
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สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณ์ไวถู้กรวมอยูใ่น PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและหาก

มีการระบุถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น อตัราการเติบโตของ GDP อตัราดอกเบ้ียและ

ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั สมมติฐานเหล่าน้ีถูกกาํหนดโดยใชข้อ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนบัสนุนได ้ซ่ึงรวมถึง

การคาดการณ์ท่ีพฒันาขึ้นภายในและสมมติฐานท่ีมีอยู่ภายนอก และท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีใช้ในการวางแผน

ทางการเงินและการวางแผนเงินทุน 

 

สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความ

เป็นไปไดแ้ละสมเหตุสมผลสําหรับพอร์ตการลงทุนทั้งหมดท่ีมีสาระสําคญั ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD 

LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น 

 

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลักประกันนั้นควร

คาํนึงถึงการคาดการณ์จาํนวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการยึดหลกัประกนัท่ีหัก

ตน้ทุนของการไดม้าและการขายหลกัประกนั โดยไม่คาํนึงวา่การยดึทรัพยน์ั้นเป็นไปไดห้รือไม่ 

  

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเม่ือเร่ิมแรกของ

สินทรัพยท์างการเงิน 

 

ลาํดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing) 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของ

ประมาณการจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บจากการผิดนดัชาํระหน้ีท่ีน่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 

เดือนนบัจากวนัท่ีในงบการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นถูกพิจารณาอย่างต่อเน่ืองโดยใช้

หลกัเกณฑ์ดงักล่าวจนกระทัง่เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์าง

การเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากสินทรัพยท์างการเงินไม่มีการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกกลับมา

พิจารณาบนหลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดือน  
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ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) 

 

หากสินทรัพย์ทางการเงินประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (SICR - 

Significant increase in credit risk) นับจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะรับรู้จะเป็นผลมาจากความเป็นไปไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผิดนดัชาํระหน้ี

ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงิน การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงด้านเครดิตถูก

ประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงในการผิดนดัชาํระ ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงดงักล่าว ณ 

วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ความมีสาระสําคญัของการประเมินดงักล่าวถูกพิจารณาโดยใช้ปัจจัยด้าน

ปริมาณและปัจจยัดา้นคุณภาพหลายปัจจยั สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งชาํระ 30 วนัหรือเกินกวา่นั้นและเป็น

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีค้างชําระมากกว่า 30 วนั มากกว่า 3 คร้ังในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมาแต่ยงัไม่ใช่

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกประเมินวา่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต 

 

ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั สินทรัพย์

ทางการเงินจะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปไดว้่า

จะไม่สามารถชาํระคืนไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

หลักฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตครอบคลุมถึงข้อมูลท่ีสังเกตได้จาก

เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

 

- การประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญัของลูกหน้ี 

- การละเมิดสัญญา เช่น การปฏิบติัผิดสัญญาหรือการคา้งชาํระ 

- อยูร่ะหวา่งการพิจารณาลม้ละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อเล่ียงการชาํระ 

- การล่มสลายของตลาดซ้ือขายคล่องของสินทรัพยท์างการเงินเน่ืองจากประสบปัญหาทางการเงิน หรือ 

- การซ้ือหรือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาท่ีมีส่วนลดจาํนวนมากซ่ึงสะทอ้นถึงผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้น 
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ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึง

กิจการคาดว่าจะไดรั้บโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือ

ครองหลกัประกนั ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บ  

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก่์อนการดอ้ยค่าดา้นเครคิ

ตจะเกิดขึ้น  

 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงดา้นเครดิตและไม่มีการตดัรายการ

สินทรัพยท์างการเงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ในผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในงบกาํไรขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและยงัไม่ไดถู้กตดัรายการ 

และไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้าหรือจนกว่าจะเขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ สินทรัพยเ์หล่าน้ีไดรั้บการประเมินเพื่อพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี

เพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัหลงัจากการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 

การตัดจาํหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

ด้านเครดิต 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นตราสารหน้ีท่ีพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได ้ส่วนของมูลค่าตาม

บัญชีขั้นต้นจะถูกตัดจําหน่ายด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวจะถูกตดัจาํหน่ายหลงัจากดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีจาํเป็นทั้งหมดแล้วมี 

การประเมินแล้วว่าไม่มีความน่าจะเป็นในการได้รับคืน และได้พิจารณาถึงจาํนวนเงินท่ีสูญเสียแล้ว  

การไดรั้บคืนในภายหลงัของจาํนวนเงินท่ีเคยตดัจาํหน่ายจะนาํมาลดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต

ในงบกาํไรขาดทุน 

 

ในงวดถดัมา หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตลดลงและการลดลงนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการรับรู้การด้อยค่าดา้นเครดิต เช่น การปรับปรุงอนัดับความน่าเช่ือถือของ

ลูกหน้ี การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีรับรู้ก่อนหนา้ใหรั้บรู้โดยการปรับปรุงกบัค่าเผื่อ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต จาํนวนเงินของการกลบัรายการรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 

 

เม่ือเวลาผ่านพน้ไปเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเขา้สู่ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 และมีการจดัประเภทใหม่กลบัไปเป็น

ชั้นท่ี 1 สําหรับสินทรัพยท์างการเงินชั้นท่ี 2 สามารถปรับชั้นไปยงัชั้นท่ี 1 ไดเ้ฉพาะเม่ือไดรั้บการพิจารณา

แลว้วา่การเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่มีอยูอี่กต่อไป 

 

เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับชั้นจากความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัพิจารณาโดยใชเ้กณฑ์

เชิงปริมาณ เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 โดยอตัโนมติัเม่ือไม่พบเง่ือนไขการปรับตาม

ความน่าจะเป็นท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตจะเกิดขึ้นเดิม ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับไปยงัชั้นท่ี 2 

เน่ืองจากการประเมินปัจจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นท่ีนําไปสู่การจัดประเภทใหม่จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขท่ี

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น จึงจะสามารถจดัประเภทใหม่เป็นชั้นท่ี 1 รวมถึงกรณีท่ีมีขอ้กาํหนดใหด้าํเนินการ

ใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินใหม่เป็นชั้นท่ี 1 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเพ่ิมขึ้น ดงัน้ี 

 

 

 

งบการเงินรวม  

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 (พันบาท) 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    

- ลูกหน้ีการคา้ 10,727  10,255 

- ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  83,638  - 

- ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ 614  - 

- ลูกหน้ีอดีตพนกังานและลูกหน้ีอ่ืน 109,640  108,816 

  204,619  119,071 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีรับรู้เพ่ิมเติม  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 สาํหรับ 

   

- ลูกหน้ีการคา้ -  - 

- ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 328,573  - 

- ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ 10,699  - 

- ลูกหน้ีอดีตหนกังานและลูกหน้ีอ่ืน -  - 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 543,891  119,071 
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กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

 

(3) ดอกเบ้ีย 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอด

อายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อใหไ้ด ้

 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่า

ด้านเครดิต กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับโดยพิจารณา

เง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต  

 

การคาํนวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงรวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ

หรือออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 

 

ราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินคือ มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักดว้ยการชาํระคืนเงินตน้ บวกหรือหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมท่ี

คาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและ

มูลค่า ณ วนัท่ีครบกาํหนดและปรับปรุงดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตสําหรับกรณีของ

สินทรัพยท์างการเงิน มูลคา่ตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินคือ ราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์

ทางการเงินก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
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การคาํนวณดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย  

 

ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายให้ใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ

สินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือรับรู้รายการคร้ังแรก แต่

กลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ให้คาํนวณดอกเบ้ียรับโดยใช้อตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไม่

ดอ้ยค่าอีกต่อไปใหค้าํนวณดอกเบ้ียรับโดยกลบัไปใชมู้ลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 

 

สําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีวนัถือปฏิบติัตามมาตรฐานและมีการเปล่ียนแปลง

จะใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทั ในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบ

แทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท รับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว

เปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 

- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน

การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 65,229  59,388 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 65,229  59,388 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 67,441  63,378 

    

มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม  

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  65,299  59,388 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 65,229  59,388 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  6  6 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        

ค่าบริหารจดัการ 1,071  1,038  1,071  1,038 

        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  388,665  293,469 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  14,587  16,855 

ดอกเบ้ียรับ -  -  38,487  35,705 

รายไดอ่ื้น -  -  822  - 

ซ้ือสินคา้ -  -  29,316  44,046 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  16,846  9,952 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  -  51,428 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดจ้ากการขาย -  852  -  842 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,408  936  3,408  936 

รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 348  -  348  - 

รายไดค้่านายหนา้ 1,272  11  -  - 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 46,875  29,026  -  89 

รายไดอ่ื้น 127  2,421    21  - 

ซ้ือสินคา้ 955  479  955  479 

ค่าบริการติดตามหน้ี 1,622  6,605  1  32 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ  3  -  3  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 457  1,422  106  271 

 

     

   



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 16,134  16,503  11,589  12,325 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 898  898  747  747 

รวม 17,032  17,401  12,336  13,072 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า   

บริษทัยอ่ย -  -  394,846  411,848 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 451  585  401  440 

รวม 451  585  395,247  412,288 

        

ลูกหน้ีอื่น         

บริษทัยอ่ย -  -  2,593  4,836 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18,833  16,469  17,826  16,083 

รวม 18,833  16,469  20,419  20,919 

        

รายได้ค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  13,464  43,314 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 673  2,302  263  1,890 

รวม 673  2,302  13,727  45,204 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม 

31  

ธนัวาคม      

31 

มีนาคม 

 2562  2563 2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย 5.25 - 6.04  5.25 - 6.04 2,608,689  469,892  (100,000)  2,978,581 

สุทธิ    2,608,689  469,892  (100,000)  2,978,581 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า         

บริษทัยอ่ย -  -  28,627  74,694 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,991  149  2,913  2 

รวม 2,991  149  31,540  74,696 

        

เจ้าหน้ีอื่น         

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 382  370  382  370 

บริษทัยอ่ย -  -  109,357  92,315 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,022  1,611  -  9 

รวม 4,404  1,981  109,746  92,694 

 

 สัญญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวด 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

31 

5 เงินลงทุนหมุนเวียน  

 

ผลกระทบของการนาํ TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกกับเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบายไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3 เน่ืองจากการปฏิบติัในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีเลือกในการนาํ TFRS 9 มาถือ

ปฏิบติัจึงไม่ตอ้งปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อใหส้ะทอ้นขอ้กาํหนดใหม่  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนหมุนเวียน         

ตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้ผื่อขาย -  318,664  -  318,664 

ตราสารหน้ี - วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  45,511  -  45,511  - 

รวม 45,511  318,664  45,511  318,664 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ของเงินลงทุนหมุนเวียนมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 

2563   ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง 

มูลค่า

ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

2563 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนหมุนเวียน          

ตราสารหน้ี - วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน  

 

318,664 

  

- 

  

(273,204) 

  

51 

  

45,511 

รวม 318,664  -  (273,204)  51  45,511 

          

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้า  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 451  585  395,247  412,288 

กิจการอ่ืน ๆ  16,064  14,129  11,261  10,789 

รวม  16,515  14,714  406,508  423,077 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน 

      จากการดอ้ยค่า (2562: 

      ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 

(10,674) 

 

(10,727) 

 

(10,202) 

 

(10,255) 

สุทธิ  5,841  3,987  396,306  412,822 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม        

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) (53)  2,893  (53)  2,893 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 2,053  3,630  396,262  412,496 

เกินกาํหนดชาํระ :        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,685  346  45  327 

3 - 6 เดือน 9  15  -  - 

6 - 9 เดือน 17  34  -  11 

9 - 12 เดือน 37  4,278  11  4,228 

มากกวา่ 12 เดือน 10,714  6,411  10,190  6,015 

 16,515  14,714  406,508  423,077 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 

(10,674) 

  

(10,727) 

  

(10,202) 

  

(10,255) 

สุทธิ 5,841  3,987  396,306  412,822 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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7 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ  

 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสองปี 

แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสามปี 

แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 

แต่ไม่เกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,850,642 944,560 379,407 98,628 16,482 3,289,719 

หัก รายไดด้อกเบ้ีย       

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (591,213) (231,597) (58,964) (9,692) (861) (892,327) 

 1,259,429 712,963 320,443 88,936 15,621 2,397,392 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า  

 

(232,138) 

 

(47,133) 

 

(8,869) 

 

(1,848) 

 

(4) 

 

(289,992) 

สุทธิ 1,027,291 665,830 311,574 87,088 15,617 2,107,400 

 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ  

 ภายในหน่ึงปี เกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,839,322  1,365,047 3,204,369 

หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (582,480)    (277,835) (860,315) 

 1,256,842  1,087,212 2,344,054 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (68,612)      (15,026)      (83,638) 

สุทธิ 1,188,230  1,072,186 2,260,416 

 
 
 
         



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ และรถยนต ์แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ รถยนต์ รวม 

 

 

 

 

 ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

  

ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

 ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

  

ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

  

ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

  (พันบาท) 

การจัดช้ัน             

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

(Performing) 

  

 

1,370,747 

  

 

4,574 

  

 

191,397 

  

 

76 

  

 

1,562,144 

  

 

4,650 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

(Under-performing) 

  

 

429,814 

  

 

4,942 

  

 

49,700 

  

 

216 

  

 

479,514 

  

 

5,158 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

(Non-performing) 

  

344,576 

  

273,600 

  

11,158 

  

6,584 

  

355,734 

  

280,184 

รวม  2,145,137  283,116  252,255  6,876  2,397,392  289,992 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ และรถยนต ์มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ  รถยนต์ 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(1) 

 อตัราท่ีใช ้

ในการตั้ง 

ค่าเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะ

สูญ 

 ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ(4) 

 อตัราท่ีใช ้

ในการตั้ง 

ค่าเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ 

 

ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะ

สูญ 

  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ(2)  1,318,115  326,187  1 3,262  195,335  504  1 5 

เกินกาํหนดชาํระ               

นอ้ยกวา่ 3 เดือน(2)  444,576  196,236  5 9,812  52,280  1,253  2 25 

3 - 6 เดือน(2)  146,834  95,714  25 23,929  -  -  25 - 

6 - 9 เดือน(2)  184,370  125,486  35 43,920  -  -  35 - 

9 - 12 เดือน(2)  2,053  2,047  75 1,535  -  -  75 - 

มากกวา่ 12 เดือน(2)  432  425  100 425  59  59  100 59 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ส่วนเพิ่มเติม(3)  

       

666 

       

- 

รวม  2,096,380  746,095   83,549  247,674  1,816   89 
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(1) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

(2) รวมลูกหน้ีท่ีมีการตกลงกบักลุ่มบริษทัเพื่อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี ทั้งกรณีมีการทาํสัญญาเช่าซ้ือใหม่

หรือ ยงัใชสั้ญญาเช่าซ้ือเดิม โดยมีการเร่ิมตน้นบัการคา้งชาํระค่างวดใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 
(3)  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติมของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีของกลุ่มบริษทั

เพื่อการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี กลุ่มบริษทั

จึงตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมีอยู่เดิมเป็นสําคญั และกลุ่ม

บริษทัอยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว และพิจารณาความต่อเน่ืองของการ

ชาํระค่างวดของลูกหน้ี 
(4) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 

 

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ได้รวมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

การชาํระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

   (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  

31 มีนาคม  

 

 

 

 

 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้

ดอกเบ้ียรอการรับรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการชาํระหน้ี 16,620 

 

16,620 

 

- 

 

- 
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เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  

31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม     

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี  1,087  - 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม  2562 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

มียอดคงคา้งดงัน้ี  

 

  งบการเงินรวม 

  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

 

50,392  

  

33,772 
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8 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ 

 

 งบการเงินรวม  

 ส่วนท่ีครบกาํหนด  ส่วนท่ีครบกาํหนด   

 ชาํระภายในหน่ึงปี  ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจาํนาํ 

    ทะเบียนรถยนต ์ 347,683  295,618  1,204,475  968,064  1,552,158  1,263,682 

 บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       5,159  4,358  -  -  5,159  4,358 

 352,842  299,976  1,204,475  968,064  1,557,317  1,268,040 

 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า (2562: ค่า

เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) (4,625)  (209)    (4,083)  (405)  (8,708)  (614) 

 สุทธ ิ 348,217  299,767  1,200,392  967,659  1,548,609  1,267,426 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของลูกหน้ีให้กูย้ืมจาํนํา

ทะเบียนรถยนต ์แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

 

 ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 

จาํนาํทะเบียน

รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

  

ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า 

  (พันบาท) 

การจัดช้ัน     

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

  

1,427,720 

  

310 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 

  

115,863 

  

315 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing)  13,734  7,883 

รวม  1,557,317  8,708 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

 

 

 

 

 ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื 

จาํนาํทะเบียน

รถยนตแ์ละ 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิ

ท่ีใชใ้นการตั้ง 

ค่าเผื่อหน้ี 

สงสัยจะสูญ(1) 

  

อตัราท่ีใชใ้น 

การตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

 

ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ 

                       (พันบาท)                                             (ร้อยละ)                (พันบาท)                                     

31 ธันวาคม 2562        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1,171,429  10,395  1 104 

เกินกาํหนดชาํระ        

        นอ้ยกวา่ 3 เดือน  96,206  5,254  2 105 

มากกวา่ 12 เดือน  405  405  100 405 

รวม    1,268,040  16,054   614 
 

  (1) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

กิจการจดัตั้ง 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ให้เช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้าเชิง

พาณิชย ์โทรศพัท์มือถือ ให้เช่าซ้ือ

รถยนต์ เงินให้กู้ยืมจาํนําทะเบียน

รถยนต ์และอ่ืน ๆ  

 

 

 

ประเทศไทย    99.99 

 

   99.99 

 

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

 

1,449,998 

บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้บริการติดตาม

ทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ประเทศไทย 

99.88  99.88  5,000  5,000  4,998  4,998 

บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั นายหนา้ขายประกนัชีวิต              

    และประกนัวินาศภยั ประเทศไทย 99.99  99.99  4,000  4,000  4,000  4,000 

 รวม           1,458,996  1,458,996 

 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม  227,839  220,467 

    

ตีราคาท่ีดิน -  12,708 

ตีราคาอาคาร -  542 

การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - การตีราคา -  (2,650) 

 -  10,600 

    

ค่าเส่ือมราคา (1,011)  (1,001) 

การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 202  309 

 (809)  (692) 

    

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม  227,030  230,375 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวน 53.9 ลา้นบาท

และ 50.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จาํนวน 11.3 ลา้นบาทและ 8.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11       หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน  

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี  -  1,350,000  1,350,000  -  400,000  400,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  29,751  29,751  -  -  - 

            

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน            

หุน้กู ้ -  1,486,376  1,486,376  -  2,450,000  2,450,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  24,268  24,268  -  -  - 

            

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ -  2,890,395  2,890,395  -  2,850,000  2,850,000 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน            

หุน้กูท่ี้กาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี  -  1,350,000  1,350,000  -  400,000  400,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  27,862  27,862  -  -  - 

            

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน            

หุน้กู ้ -  1,486,376  1,486,376  -  2,450,000  2,450,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  21,961  21,961  -  -  - 

            

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ -  2,886,199  2,886,199  -  2,850,000  2,850,000 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 

6.50 ถึงร้อยละ 6.87 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 6.75 ถึงร้อยละ 6.88 ต่อปี)  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 466 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2562: 466 ล้านบาท)    

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

 

ขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

 

1)  ใบสําคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 

 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ 

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 7 บาท/หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ 65,752,617 หุน้ 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2564 

 

2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 

 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ 

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 14 บาท/หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ 65,752,617 หุน้ 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 เมษายน 2566 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัไม่มีผูม้าใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัจากโครงการ SINGER-W1 และ SINGER-W2  

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั 

ไดม้าจากการขายซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ ให้เช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัท์มือถือ ให้เช่าซ้ือรถยนต์ เงินให้กู้ยืมจาํนําทะเบียนรถยนต์ ให้บริการซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ให้บริการติดตามทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงการเป็นนายหน้าขายประกนั

ชีวิตและประกนัวินาศภยั 

 

 งบการเงินรวม 

   ให้เช่าซ้ือ       

  

ขายสินค้า 

 และเงินให้

กู้ยืม 

 ให้บริการ 

และอ่ืนๆ 

 

การตัดรายการ 

  

รวม 

  (พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ีย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 14,681  706,515  456  -  721,652 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 404,329  -             -  (404,329)   - 

รายไดอ่ื้น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 11,203  65,370  4,850  -  81,423 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 57,048  30,958  16,842  (104,848)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 487,261  802,843  22,148  (509,177)  803,075 

          

ตน้ทุนทางการเงิน 43,268  38,520     10  (38,487)    43,311 

          

กําไร (ขาดทุน)  

   ก่อนหักภาษีเงินได้ (51,015)  86,306  (392)  65,044  99,943 

          

สินทรัพย์ส่วนงาน  

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 6,589,554  4,176,869  66,026  (5,003,261)  5,829,188 

หนีสิ้นส่วนงาน  

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 3,718,342  3,717,794  38,419  (3,804,281)  3,670,274 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

   ให้เช่าซ้ือ       

  

ขายสินค้า 

 และเงินให้

กู้ยืม 

 ให้บริการ 

และอ่ืนๆ 

 

การตัดรายการ 

  

รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ีย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,626  514,537  1,674               -  524,837 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 273,433  -  -  (273,433)  - 

รายไดอ่ื้น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 28,148  44,594  5,777               -  78,519 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 52,851  3,727  10,021  (66,599)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 363,058  562,858  17,472  (340,032)  603,356 

          

ตน้ทุนทางการเงิน 36,805  36,099  -  (35,706)  37,198 

          

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

    ก่อนภาษีเงินได้ (20,987)  61,658  294                -  40,965 

          

สินทรัพย์ส่วนงาน          

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 6,037,092  3,821,540  48,270  (4,884,217)  5,022,685 

หนีสิ้นส่วนงาน  

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 3,643,828  3,253,002  23,557  (3,472,115)  3,448,272 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี

สาระสาํคญั 

 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สัญญาเช่า 

 

 

  

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า   618  567 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวน 12 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

15 ภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนักท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้

แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

คือร้อยละ 13.49 และร้อยละ 0.39 ตามลาํดบั (2562: ร้อยละ 6.75 และร้อยละ 1.73 ตามลาํดับ) การเปล่ียนแปลงใน

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

 

• ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

• การใชข้าดทุนสะสมทางภาษี 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท/  พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                 

ของบริษัท (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) 86,894  40,049  (50,380)  (20,960) 

        

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว ณ วันที่         

 31 มีนาคม (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) 401,505  270,000  401,505  270,000 

        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.22  0.15  (0.13)  (0.08) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.22  0.15  (0.13)  (0.08) 

 

บริษทัไม่นาํจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัมารวมคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เน่ืองจากราคาตลาดของหุ้นสามญัถวัเฉล่ียในระหว่างงวดตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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17       เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หมายเหตุ 

 มูลค่า

ยติุธรรม

ผา่นกาํไร

หรือ

ขาดทุน 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 2 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ทางการเงิน          

เงินลงทุนหมุนเวียน 5  45,511  -  45,511  45,511 

หุน้กู ้ 11  -  (2,836,376)  (2,836,376)  (2,880,844) 

รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น)  

ทางการเงิน 

   

45,511 

  

(2,836,376) 

  

(2,790,865) 

  

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562     

เงินลงทุนหมุนเวียน 318,664 318,664 - 318,664 

หุน้กู ้ 2,850,000 - 2,872,897 2,872,897 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินลงทุนหมุนเวียนซ่ึงเป็นตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนมี

มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 45 ลา้นบาทไดโ้อนจากระดบั 1 ไประดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากราคาเสนอ

ซ้ือขายในตลาดสําหรับตราสารหน้ีดงักล่าวไม่สามารถจดัหาไดเ้ป็นประจาํอีกต่อไป ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารหน้ีดงักล่าว ผูบ้ริหารใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีประกาศปิดกอง 

กระทบยอดดว้ยผลตอบแทนท่ีประกาศจ่ายคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นคร้ัง ๆ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหุน้กูอ้า้งอิงราคาจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสาร

หน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

ใน 12 เดือนขา้งหน้า ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าโดย

อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก  

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ 

ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์าง

การเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – ปรับปรุงใหม่ (ดูหมายเหตุข้อ 3)  543,891  119,071 

รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  (117,045)  359 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  426,846  119,430 
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  งบการเงินรวม  งบเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563     

  (พันบาท) 

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต   

- ลูกหน้ีการคา้  (53)  (53) 

- ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  65,365  - 

- ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์   (2,228)  - 

- ลูกหน้ีอดีตพนกังานและลูกหน้ีอ่ืน  7,832  412 

รวม  70,916  359 

 

18 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        

   ซอฟตแ์วร์ -  290  -  290 

รวม -  290  -  290 

        

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า        

     ดําเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        

ภายใน 1 ปี -  41,944  -  39,784 

หลงัจาก 1 - 5 ปี -  23,542  -  21,639 

หลงัจาก 5 ปี -  1,955  -  1,955 

รวม -  67,441  -  63,378 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์

สาํนกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น        

คาํสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

       ตกลงกนัแลว้ 

 

446,372 

 

428,868 

  

444,960 

 

427,175 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 4,170  4,170  4,010  4,010 

รวม 450,542  433,038  448,970  431,185 

 

บริษัทมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือคํ้าประกันการซ้ือสินค้ากับบริษัทใน

ประเทศและการใช้บริการไปรษณียก์บัรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเม่ือจะทาํ

ธุรกรรมดว้ย 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัของสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และเคร่ืองหมายการคา้ในงวดน้ี 

 

19 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทาํให้ประเทศไทยและหลาย

ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งใหมี้การปิดสถานประกอบการ ลดเวลาการ

ประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว และกาํหนดใหมี้ระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีส่งผลกระทบใน

วงกวา้งทั้งต่อระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ีผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด

เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานของบริษทัปลอดภยั และพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจน้อย

ท่ีสุด 

 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทาํให้กลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถ

ประมาณการผลกระทบทั้งหมดจากเหตุการณ์น้ีได ้

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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20 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40.15 ล้านบาท และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

 

21 การจัดประเภทรายการใหม่  

 

รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอ 

งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

 

   2562 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

รายไดจ้ากการขาย -  -  -  (333,486)  51,428  (282,058) 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 167,899  6,882  174,781  149,004  (51,428)  97,576 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 93,260  (6,882)  86,378  -  -  - 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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