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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 3 4 10 และ 11 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักคือการให้เช่าช้ือและการให้
สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต์ประกอบด้วยลูกหน้ีรายใหญ่
และลูกหน้ีรายยอ่ยจ านวนมากแต่มีมูลค่าแต่ละรายนอ้ย โดย
มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่าช้ือและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจ าน า
ทะเบียนรถยนต์  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวนเงิน 
6,317.65  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ68 ของสินทรัพยร์วมของ
กลุ่มบริษทัโดยประมาณ  
 
กลุ่มบริษัทได้มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เป็นคร้ังแรก ซ่ึง
ก าหนดให้กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ผูบ้ริหารได้ประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตโดยใช้
โมเดลด้านเครดิตใหม่ท่ีมีความซับซ้อน ผูบ้ริหารต้องใช้
วิจารณญาณและการประมาณการท่ีส าคญัในการจดัท าโมเดล
ด้านเครดิตดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการก าหนดเง่ือนไขในการ
พิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้าน
เครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การพฒันาโมเดล
ท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า การ
ก าหนดปัจจยัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีการคาดการณ์ไป
ในอนาคตและการถ่วงน ้ าหนักด้วยความน่าจะเป็นของ
สถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการวดัมูลค่าผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าและการประมาณการเพ่ิมเติมโดยผู ้บริหาร 
(Management overlay) ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันได้เพ่ิมความซับซ้อนให้กับกระบวนการในการ
ประมาณการของผูบ้ริหาร  
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ท าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาการให้ สินเ ช่ือ 

การ รับช าระ คืน  การควบคุมดูแล  รวมถึงนโยบาย 
และวิธีการในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

• พิจารณาว่านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทมีความ
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9) หรือไม่ 

• ประเมินการออกแบบและการน ามาถือปฏิบัติ รวมถึง
ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในหลกัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาการใหสิ้นเช่ือและการตั้ง
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

• ประเมินและทดสอบความเหมาะสมส าหรับการจัดชั้น 
ท่ีกลุ่มบริษทัใช้ในการโอนเปล่ียนความเส่ียงด้านเครดิต 
ประเภทต่าง ๆ โดยการสุ่มตวัอย่างลูกหน้ีเปรียบเทียบกบั
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ให้ผู ้เ ช่ียวชาญความเส่ียงทางด้านเครดิตของ เคพีเอ็มจี
พิ จ ารณา เอกสารประกอบโม เดล ซ่ึ งจัดท า ข้ึนโดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีถูกว่าจา้งโดยผูบ้ริหาร ทดสอบขอ้มูลท่ีส าคญั 
ขอ้สมมติ วิธีการ โมเดล และการค านวณเชิงทฤษฎี รวมถึง
ประเมินความเหมาะสมของตัวแปรในทางเศรษฐกิจท่ี
ผูบ้ริหารใชใ้นโมเดลส าหรับการปรับปรุงอตัราการสูญเสีย
ดว้ยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลท่ีคาดการณ์
ไปในอนาคตโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาดท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงตวัแปรในโมเดลผลขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่าของพอร์ตลูกหน้ี 
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เน่ืองจากความมีสาระส าคญัของรายการและเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชดุ้ลยพินิจ ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 
 

• ทดสอบการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม
จ าน าทะเบียนรถยนต์ รวมถึงทดสอบการค านวณและการ
บนัทึกรายการปรับปรุงส าหรับการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั
เป็นคร้ังแรก 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

 
 
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 และ 13 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือจ านวน 
675.20 ลา้นบาท ประมาณร้อยละ 7 ของสินทรัพยร์วมของ
กลุ่มบริษทั 
 
ธุรกิจสินคา้เทคโนโลยีและอิเลคทรอนิคส์ มีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง ประกอบกบัมีความผนัผวนจากการ
เปล่ียนแปลงในความต้องการของผูบ้ริโภค กลุ่มบริษัทมี
ความเส่ียงต่อความไม่แน่นอนในมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ี
อาจแสดงมูลค่าสูงเกินกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 
บริษทัพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า สินค้าล้าสมัย
รวมถึงสินคา้ยึดคืนโดยการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซ่ึงมี
การใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ทดสอบการออกแบบระบบควบคุมความเหมาะสมและ

เพียงพอของประมาณการเก่ียวกับการพิจารณาปรับลด
มูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้ายึดคืนรวมถึงการท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัใช ้

• การท าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือและสินคา้
ยึดคืน และเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่ม
ทดสอบสภาพของสินคา้คงเหลือและสินคา้ยึดคืน 

• สุ่มเลือกตวัอยา่งรายการในรายงานอายสิุนคา้คงเหลือและ
ทดสอบกับเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องเ พ่ือพิจารณาว่าสินค้า
คงเหลือและสินคา้ยึดคืนมีการจดัประเภทในแต่ละช่วงอายุ
อยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

• พิจารณาความน่าเช่ือถือของการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือและสินคา้ยึดคืนจากขอ้มูล
ในอดีต สถานการณ์ปัจจุบนัและแผนการขาย เพื่อประเมิน
ความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีปัจจุบนั 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอื่น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ี
ระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
กบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับ
การด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ  
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน 
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
ขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
 
จากเ ร่ืองท่ี ส่ือสารกับผู ้มีหน้า ท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเ ร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นายโชคชยั  งามวุฒิกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9728 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 715,192,583       552,103,972       524,620,815       358,195,264       
เงินลงทุนหมุนเวยีน 8, 33 401,477,556       318,664,178       401,477,556       318,664,178       
ลูกหน้ีการคา้ 6, 9 2,640,785           3,986,944           863,733,047       412,821,674       
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,787,943,205    1,188,230,499    -                     -                     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนตท่ี์ครบกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 11 634,671,362       299,766,674       -                     -                     
ลูกหน้ีอ่ืน 6, 12 322,728,466       199,375,008       154,213,322       161,972,640       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     -                     4,772,412,386    2,608,688,656    
สินคา้คงเหลือ 13 675,203,508       686,240,968       672,546,229       681,935,837       
รายไดค้า้งรับ 6 3,931,923           12,425,440         43,083,626         48,202,136         
สินทรัพยร์อการขาย 995,750              3,418,000           -                     -                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,544,785,138    3,264,211,683    7,432,086,981    4,590,480,385    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 10 1,558,137,710    1,072,185,763    -                     -                     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ 11 2,336,894,118    967,658,249       -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                     -                     1,458,995,800    1,458,995,800    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,000,000           2,000,000           -                     -                     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 433,084,919       425,772,172       426,834,609       418,093,799       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 16 74,051,642         -                     55,938,095         -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 48,101,918         49,976,907         44,798,451         46,145,213         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 228,822,070       90,018,697         67,354,738         241,616              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 21,522,944         19,730,957         20,297,019         18,711,932         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,702,615,321    2,627,342,745    2,074,218,712    1,942,188,360    

รวมสินทรัพย์ 9,247,400,459    5,891,554,428    9,506,305,693    6,532,668,745    

(บาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 150,541,526       -                     150,541,526       -                     
เจา้หน้ีการคา้ 6 306,898,070       269,416,477       377,257,731       341,238,944       
เจา้หน้ีอ่ืน 6, 20 397,239,459       214,244,607       377,899,638       231,988,699       
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 950,000,000       400,000,000       950,000,000       400,000,000       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
   หน่ึงปี 3, 19 31,553,408         -                     24,474,769         -                     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 37,681,470         425,584              -                     -                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,873,913,933    884,086,668       1,880,173,664    973,227,643       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หุน้กู ้ 19 4,262,340,775    2,434,985,884    4,262,340,775    2,434,985,884    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3, 19 48,062,193         -                     35,945,869         -                     
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 201,534,085       175,577,049       175,600,806       151,758,046       
เงินประกนัพนกังาน 8,922,083           4,951,042           6,009,227           3,304,264           
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 22 42,504,925         48,412,773         41,848,699         47,801,313         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,563,364,061    2,663,926,748    4,521,745,376    2,637,849,507    

รวมหนีสิ้น 6,437,277,994    3,548,013,416    6,401,919,040    3,611,077,150    

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 23
     ทุนจดทะเบียน 702,000,000       702,000,000       702,000,000       702,000,000       
     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 412,525,208       401,505,235       412,525,208       401,505,235       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 23 801,143,202       735,023,364       801,143,202       735,023,364       
สาํรองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                     -                     974,117,594       974,117,594       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 24 298,611,124       -                     298,611,124       -                     
กาํไรสะสม
     จดัสรรแลว้
          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 27,000,000         27,000,000         27,000,000         27,000,000         
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,046,238,954    950,419,592       366,385,548       554,352,581       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15, 25 224,603,977       229,592,821       224,603,977       229,592,821       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,810,122,465    2,343,541,012 3,104,386,653    2,921,591,595

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,247,400,459    5,891,554,428 9,506,305,693    6,532,668,745

(บาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 6 2,454,795,687    1,529,385,198    2,048,914,309    1,273,282,855    
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้มื 972,360,023       753,031,307       -                     -                     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 71,109,604         77,679,509         50,919,547         66,003,169         
รายไดค้่าบริหารจดัการ 6 -                     -                     79,436,423         66,203,293         
รายไดอ่ื้น 6 160,160,143       249,903,165       211,175,446       178,590,204       
รวมรายได้ 3,658,425,457    2,609,999,179    2,390,445,725    1,584,079,521    

ค่าใช้จ่าย 6
ตน้ทุนขาย 13, 28 1,346,577,540    836,753,144       1,335,387,199    837,335,775       
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 28 36,637,882         47,086,841         24,155,856         28,844,733         
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 28 1,066,157,650    624,318,818       734,034,657       468,150,474       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28 406,072,197       374,102,291       241,974,589       211,131,351       
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                     409,124,248       -                     14,101,861         
รวมค่าใช้จ่าย 2,855,445,269    2,291,385,342    2,335,552,301    1,559,564,194    

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 802,980,188     318,613,837     54,893,424        24,515,327        

ตน้ทุนทางการเงิน 29 224,531,715       163,209,904       223,696,171       162,817,190       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 33 140,799,362       -                     11,046,172         -                     
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวยีน 8 (1,166,206)         -                     (1,166,206)         -                     
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 438,815,317     155,403,933     (178,682,713)    (138,301,863)    
รายไดภ้าษีเงินได้ 30 (4,482,864)         (10,490,662)       (66,674,422)       (2,387,451)         
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 443,298,181     165,894,595     (112,008,291)    (135,914,412)    

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย -                     2,191,959           -                     2,191,959           
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 30 -                     (438,392)            -                     (438,392)            
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
     กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                     1,753,567           -                     1,753,567           

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
   ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 15 -                     13,250,452         -                     13,250,452         
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 30 -                     (2,650,090)         -                     (2,650,090)         
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
     กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                     10,600,362         -                     10,600,362         
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -                     12,353,929         -                     12,353,929         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 443,298,181     178,248,524 (112,008,291)    (123,560,483)    

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 31 1.09                    0.46                    (0.28)                  (0.38)                  

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 31 1.08                    0.46                    (0.27)                  (0.38)                  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน รวมองค์
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง เงินลงทุน จากการตีราคา ประกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผือ่ขาย สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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   

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้น
      เพิม่หุน้สามญั 23 131,505,235  510,023,364   -                 -                   -               -                 -                      641,528,599      
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 131,505,235  510,023,364   -                 -                   -               -                 -                      641,528,599      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร -                 -                 -                 165,894,595    -               -                 -                      165,894,595      
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 30 -                 -                 -                 -                   1,753,567    10,600,362     12,353,929         12,353,929        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                 -                 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 วนัที ่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   

งบการเงินรวม

(บาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน รวมองค์
ที่ออกและ ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ทุนสาํรอง เงินลงทุน จากการตีราคา ประกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ ค่าหุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เผื่อขาย สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในปีก่อน 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   
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 3 -                  -                  -                  -                (269,766,510)  (1,753,567)   -                  (1,753,567)        (271,520,077)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 401,505,235   735,023,364   -                  27,000,000   680,653,082    -               227,839,254   227,839,254      2,072,020,935   

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพิ่มหุน้สามญั 23, 24 11,019,973     66,119,838     -                  -                -                  -               -                  -                    77,139,811        
     เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 24 -                  -                  298,611,124   -                -                  -               -                  -                    298,611,124      
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32 -                  -                  -                  -                (80,947,586)    -               -                  -                    (80,947,586)       
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 11,019,973     66,119,838     298,611,124   -                (80,947,586)    -               -                  -                    294,803,349      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร -                  -                  -                  -                443,298,181    -               -                  -                    443,298,181      
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                  -                443,298,181    -               -                  -                    443,298,181      

โอนไปกาํไรสะสม 15 -                  -                  -                  -                3,235,277        -               (3,235,277)      (3,235,277)        -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 412,525,208   801,143,202   298,611,124   27,000,000   1,046,238,954 -               224,603,977   224,603,977      2,810,122,465   

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรองจาก ส่วนเกินทุน รวมองค์
ที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ เงินลงทุน จากการตีราคา ประกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย จดัสรร เผื่อขาย สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น
     เพิ่มหุ้นสามญั 23 131,505,235     510,023,364     -                           -               -                  -             -                 -                     641,528,599     
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 131,505,235   510,023,364   -                         -              -                -           -               -                   641,528,599     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุน -                    -                    -                           -               (135,914,412)  -             -                 -                     (135,914,412)    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 30 -                    -                    -                           -               -                  1,753,567   10,600,362    12,353,929         12,353,929       
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                           -               (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 วนัที่ 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  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน รวมองค์
ที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ เงินรับล่วงหนา้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ เงินลงทุน จากการตีราคา ประกอบอื่นของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ค่าหุน้ ตามกฏหมาย จดัสรร เผื่อขาย สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในปีก่อน 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  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 3 -                -                -                       -                  -                 1,753,567      (1,753,567)  -                  (1,753,567)        -                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 401,505,235  735,023,364  974,117,594         -                  27,000,000    556,106,148  -              227,839,254    227,839,254      2,921,591,595  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพิ่มหุน้สามญั 23, 24 11,019,973    66,119,838    -                       -                  -                 -                 -              -                  -                    77,139,811       
     เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 24 -                -                -                       298,611,124    -                 -                 -              -                  -                    298,611,124     
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32 -                -                -                       -                  -                 (80,947,586)   -              -                  -                    (80,947,586)     
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 11,019,973    66,119,838    -                       298,611,124    -                 (80,947,586)   -              -                  -                    294,803,349     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุน -                -                -                       -                  -                 (112,008,291) -              -                  -                    (112,008,291)   
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                -                -                       -                  -                 (112,008,291) -              -                  -                    (112,008,291)   

โอนไปกาํไรสะสม 15 -                -                -                       -                  -                 3,235,277      -              (3,235,277)      (3,235,277)        -                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 412,525,208  801,143,202  974,117,594         298,611,124    27,000,000    366,385,548  -              224,603,977    224,603,977      3,104,386,653  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 443,298,181       165,894,595       (112,008,291)     (135,914,412)     
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
รายไดภ้าษีเงินได้ (4,482,864)         (10,490,662)       (66,674,422)       (2,387,451)         
ตน้ทุนทางการเงิน 224,531,715       163,209,904       223,696,171       162,817,190       
ค่าเส่ือมราคา 74,973,123         24,009,933         62,754,433         16,686,086         
ค่าตดัจาํหน่าย 12,668,160         15,843,787         12,039,934         15,168,670         
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 140,799,362       -                      11,046,172         -                      
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                      409,124,248       -                      14,101,861         
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 30,235,118         44,136,189         25,886,098         39,632,809         
สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน 1,620,941           2,050,977           1,469,364           1,845,801           
กาํไรจากการขายเงินลงทุน (1,166,206)         (6,472,219)         (1,166,206)         (6,472,219)         
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) และขาดทุน
    จากการยึดคืนสินคา้ 156,810,881       24,464,432         790,020              (25,183,449)       
 กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคาร และอุปกรณ์ 
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      (131,264)             -                      (131,264)             
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (558,896)             (2,592,465)         (558,896)             (2,907,017)         
ดอกเบ้ียรับ (602,659)             (1,119,735)         (194,339,035)     (138,873,347)     

1,078,126,856    827,927,720       (37,064,658)       (61,616,742)       
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 1,346,159           1,078,643           (450,911,373)     (288,915,905)     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1,691,901,081)  (422,023,730)     -                      -                      
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์ (1,714,839,625)  (256,292,817)     -                      -                      
ลูกหน้ีอ่ืน (108,771,679)     54,071,053         11,288,565         29,966,781         
รายไดค้า้งรับ 8,493,517           (4,786,395)         5,118,510           1,430,981           
สินคา้คงเหลือ (8,909,284)         (20,996,795)       8,599,588           (22,232,113)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,422,250           (244,000)             -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,806,041)         (3,665,929)         (4,599,142)         (3,422,010)         
เจา้หน้ีการคา้ 37,481,593         (78,651,338)       36,018,787         (38,490,158)       
เจา้หน้ีอ่ืน 177,280,672       15,088,630         140,196,760       (53,574,840)       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -                      (5,000,000)         -                      (5,000,000)         
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (4,278,082)         (7,729,270)         (2,043,338)         (6,347,778)         

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
เงินประกนัพนกังาน 3,971,041           3,237,367           2,704,963           3,304,264           
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (7,528,789)         (10,191,447)       (7,421,978)         (9,965,786)         
กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากการดาํเนินงาน (2,231,912,493)  91,821,692         (298,113,316)     (454,863,306)     
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (28,873,981)       (33,202,165)       -                      (26,435,735)       
กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน (2,260,786,474)  58,619,527         (298,113,316)     (481,299,041)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 602,659              1,119,735           194,339,035       138,873,347       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวียน 1,518,352,828    1,740,000,000    1,518,352,828    1,740,000,000    
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนหมุนเวียน (1,600,000,000)  (2,050,000,000)  (1,600,000,000)  (2,050,000,000)  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (28,899,063)       (6,080,872)         (26,206,618)       (6,145,420)         
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 561,300              3,238,708           561,300              3,134,573           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มข้ึน) -                      -                      (2,163,723,730)  286,855,309       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,779,118)         (6,358,600)         (7,679,118)         (6,244,600)         
กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (117,161,394)     (318,081,029)     (2,084,356,303)  106,473,209       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 23 298,611,124       -                      298,611,124       -                      
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (215,203,440)     (153,187,481)     (215,147,069)     (152,794,767)     
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (80,947,586)       -                      (80,947,586)       -                      
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น
    จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 19 150,541,526       (364,002,633)     150,541,526       (309,000,000)     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอ่ืนลดลง 19 -                      (287,022,739)     -                      (287,022,739)     
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 19 2,762,340,775    1,484,985,884    2,762,340,775    1,484,985,884    
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระหุน้กู้ 19 (400,000,000)     (800,000,000)     (400,000,000)     (800,000,000)     
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 23 77,139,811         641,528,599       77,139,811         641,528,599       
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (51,445,731)       -                      (43,643,411)       -                      
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 2,541,036,479    522,301,630       2,548,895,170    577,696,977       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 163,088,611       262,840,128       166,425,551       202,871,145       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 552,103,972       289,263,844       358,195,264       155,324,119       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 7 715,192,583     552,103,972     524,620,815      358,195,264      

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 เงินลงทุนหมุนเวียน 
9 ลูกหน้ีการคา้ 
10 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
11 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์
12 ลูกหน้ีอ่ืน  
13 สินคา้คงเหลือ  
14 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
17 สญัญาเช่า  
18 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
19 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
20 เจา้หน้ีอ่ืน 
21 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
22 กองทุนเงินสะสมพนกังาน 
23 ทุนเรือนหุน้ 
24 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
25 ส ารอง 
26 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
27 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
28 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
29 ตน้ทุนทางการเงิน 
30 ภาษีเงินได ้
31 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
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32 เงินปันผล 
33 เคร่ืองมือทางการเงิน 
34 การบริหารจดัการทุน 
35 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
36 หน้ีสินท่ีอาจะเกิดข้ึน 
37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
39 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2527 โดยมีที่อยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูเ่ลขที่ 72 อาคารกสท 
โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 29.45) (2562: ร้อยละ 30.26) เป็นนิติ
บุคคลจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายและให้เช่าซ้ือสินคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์
โทรศพัทมื์อถือ การใหเ้ช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์เงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์การใหบ้ริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รวมถึง การเป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และ 14 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้เปิดเผยผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจาก
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
  

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและขอ้
สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
  

(1) การใชว้ิจารณญาณ   
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

4(ฌ) และ 17 สญัญาเช่า 
− การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิต่ออายุ

สญัญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผู ้

เป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
4(ด) และ 26 การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้  

− การขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึก                                        
รายการแยกจากกนัไดห้รือไม่ 

− การขายสินคา้และบริการควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ 
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

− ค่านายหนา้ โดยพิจารณาว่ารายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัท ารายการนั้นมีลกัษณะการ
เป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ   
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นยัส าคญัที่จะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงที่มีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 
4(ฌ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
9 และ 33 การวดัมูลค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 
10 และ 33 การวดัมูลค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
11 และ 33 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมจ าน าทะเบียน

รถยนต ์
12 และ 33 การวดัมูลค่าค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอ่ืน 
13 การวดัมูลค่าค่าเผือ่สินคา้เส่ือมคุณภาพและเสียหายของสินคา้คงเหลือ 
21 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกั

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
30 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
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3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
   การบัญชี  

 ก าไร
สะสม - 
ยงัไม่ได้
จดัสรร  

องคป์ระกอบอื่น 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 

 ก าไร
สะสม - 
ยงัไม่ได้
จดัสรร  

องคป์ระกอบอื่น 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 
 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) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

       ทางการเงิน (ก.2) (339,272)  -      -    - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  67,313  438  (438)  438 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  680,653  227,839  556,107  227,839 

 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
กบัก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุง
ข้อมูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และไม่น าข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และขอ้ 4(ญ) ผลกระทบจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดัประเภทตามลกัษณะ
ของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น อยา่งไร
ก็ตาม กลุ่มบริษทัอาจเลือกก าหนดใหว้ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือก าหนด
แลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9  

 
งบกำรเงินรวม  

การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 

มูลค่าตาม 
บญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย - 

สุทธิ 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 552,104  -  552,104  552,104 
เงินลงทุนหมุนเวียน 318,664  318,664  -      318,664 
ลูกหน้ีการคา้ 3,987  -  3,987  3,987 
ลูกหน้ีอ่ืน 219,007  -  219,007  219,007 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียน  
    รถยนต ์ 1,267,426 

 
- 

 
1,256,727 

 
1,256,727 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 214,275  -  214,275  214,275 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 2,575,463  318,664  2,246,100  2,564,764 

        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 540,825  -  540,825  540,825 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - หุน้กู ้ 2,850,000  -  2,850,000  2,850,000 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 3,390,825  -  3,390,825  3,390,825 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 การจดัประเภทตาม TFRS 9 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 

มูลค่าตาม 
บญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย - 

สุทธิ 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 358,195  -  358,195  358,195 
เงินลงทุนหมุนเวียน 318,664  318,664  -        318,664 
ลูกหน้ีการคา้ 412,822  -  412,822  412,822 
ลูกหน้ีอ่ืน 176,987  -  176,987  176,987 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,608,689  -  2,608,689  2,608,689 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 3,875,357  318,664  3,556,693  3,875,357 

        
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620,116  -  620,116  620,116 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - หุน้กู ้ 2,850,000  -  2,850,000  2,850,000 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 3,470,116  -  3,470,116  3,470,116 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์ลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย เน่ืองจากเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
-  กลุ่มบริษทัและบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

-  ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(ก.2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 
   

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ี 
เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์
เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลง 
ของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะ
เป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ีการพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่าย และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เพ่ิมข้ึน ดงัน้ี 
 

 
 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562    
- ลูกหน้ีการคา้ 10,727  10,255 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  83,638  - 
- ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์ 614  - 
- ลูกหน้ีอดีตพนกังานและลูกหน้ีอ่ืน 109,640  108,816 
 204,619  119,071 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับ    
- ลูกหน้ีการคา้ -  - 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 328,573  - 
- ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์ 10,699  - 
- ลูกหน้ีอดีตหนกังานและลูกหน้ีอ่ืน -  - 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 543,891  119,071 

 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพ่ิมข้ึนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
(Modified retrospective approach)  
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน และประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ หากสญัญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสัญญาท่ีไม่เป็นการเช่า และรับรู้รายการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่าย
ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้ว่าสญัญาเป็นสญัญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวนการดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 

ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 65,229  59,388 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 65,229  59,388 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 67,441  63,378 

    
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  65,229  59,388 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 65,229  59,388 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  6  6 

 
4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้ท่ีได้
กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิด 
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี
การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
กบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน 
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 
ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีอดีตพนกังาน ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผู ้
ออก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวก
ตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบั 
การจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ
ทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ได้ถูกก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าด้วยราคาทุน              
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุน
ดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ีสามารถเลือก
ไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึงสินทรัพย์
อนุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดใน
การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึง
เม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ี
จะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

 
- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกับการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดับอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหว่าง
ระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือ
รับรู้กระแส  เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) 
และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการขายซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นหรือไม่  

 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ีคา้ง
ช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้  
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษัทพิจารณา
ข้อก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท าให้ไม่
เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและก าไรและขาดทุน  

 
สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุ ติธรรมผ่ านก าไร
หรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิรวมถึง
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 
 
 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวัดมูลค่าด้วยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย 
ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

 
หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พ่ือคา้ ถือเป็น
อนุพนัธ์หรือก าหนดใหว้ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายในก าไรหรือขาดทุน 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไร
หรือขาดทุน  
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(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้
ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมใน
สินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์
โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  
 
หนีสิ้นทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสญัญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่ม
บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะทอ้น
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย  
(รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
(ง.4) การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกันเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ านวนสุทธิ  
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ลกูหนีก้ารค้า ลกูหนีอ่ื้นและลูกหนีอ้ดีตพนักงาน 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา  
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ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 
 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงดว้ยมูลค่าแรกเร่ิมตามสัญญาเช่าซ้ือ หักดว้ยเงินรับจากค่างวดผ่อนช าระ ดอกเบ้ียรับรอการ
รับรู้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของ
ลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับรอการรับรู้) และหลกัประกนั ซ่ึงหลกัประกนั
สินคา้ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ ค านวณมูลค่าประมาณร้อยละ 50 ถึง 100 ของราคาเงินสดของ
สินทรัพย ์ณ วนัท่ีท าสัญญา ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจ าน าทะเบียนรถยนตท่ี์คา้งช าระมากกว่า 3 เดือนจะไม่พิจารณา
หลกัประกนัในการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มีดงัน้ี   
 
  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

และอ่ืนๆ 
 

รถยนต ์
  (ร้อยละ) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  1 1 
คา้งช าระ   

นอ้ยกว่า 3 เดือน 5 2 
3 - 6 เดือน 25 100 
6 - 9 เดือน 35 100 
9 - 12 เดือน 75   100 
มากกวา่ 12 เดือน 100 100 

 
วิธีการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัแตกต่างไปจากวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี เร่ืองการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพ่ืออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวก าหนดให้กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกิน
กวา่ 3 งวดข้ึนไปโดยไม่น าหลกัประกนัมาหกัจากยอดหน้ีคงเหลือ และพิจารณาการตั้งค่าเผือ่ทัว่ไปส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ
นอ้ยกวา่ 3 งวด อยา่งไรกต็ามฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาเกณฑก์ารตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนั
ซ่ึงจะครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่มบริษทั 
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ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ และลูกหนีเ้งินให้กู้ ยืมระยะส้ัน 
 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแสดงยอดเงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของ
ลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีคา้งช าระ (รวม
ดอกเบ้ียคา้งรับ) โดยพิจารณาหลกัประกนัเฉพาะลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระมากกว่า 3 เดือน
จะไม่พิจารณาหลกัประกนัในการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญทั้งน้ี อตัราร้อยละของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มีดงัน้ี 

 
  (ร้อยละ) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  1 
คา้งช าระ  

นอ้ยกว่า 3 เดือน 2 
มากกวา่ 3 เดือน 100 

 
วิธีการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหน้ีให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นของกลุ่ม
บริษทัแตกต่างไปจากวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ฯ เร่ืองการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับธุรกิจ
สินเช่ือเพื่ออุปโภคและบริโภค (Consumer Finance) วิธีปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวก าหนดให้กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเต็มจ านวนส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวดข้ึนไปโดยไม่น าหลกัประกันมาหักจากยอดหน้ี
คงเหลือ และพิจารณาการตั้งค่าเผื่อทัว่ไปส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระน้อยกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดพิ้จารณา
เกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั โดยหกัหลกัประกนัซ่ึงจะครอบคลุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของกลุ่ม
บริษทั  
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 

 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบก าหนดจดั
ประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้  เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อ
หุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 
หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่
ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือรวมสินคา้ยดึคืนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
สินคา้ยดึคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยดึคืนจากลูกหน้ีท่ีผดินดัช าระ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ีย  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ และตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ใน
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณใน
การขาย   
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(ช) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินและอาคารท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงก าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ี
มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีค านวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย ์

 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์
นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

  
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันตอ้งบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่จ านวนเงินท่ี
บนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 

 
สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
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มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขาดทุนใน
ก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อน
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพยสิ์นจะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่าง
ระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับเพ่ิม
บญัชีก าไรสะสม ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตีราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะ
โอนโดยตรงจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไปยงัก าไรสะสมและไม่รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย ์
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ถา้มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
การซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 
อาคาร  50 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังานและอุปกรณ์  5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
  
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ค่าตัดจ าหน่าย  
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจคือ 5 - 10 ปี 
 
วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษทัน า 
ค านิยามของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินวา่สญัญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะ 
ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับ
สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ี
ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดั
มูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลรวม
กบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่า
ดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
สะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุ
การใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม
ของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย หากกลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเกิดรายการ  

 
กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและ
ไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ีคาดว่า
ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยาย
อายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่า
ลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการหน่ึง
หรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญาให้กบั แต่ละ
ส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
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เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภท
เป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดค้่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าซ้ือในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายสุัญญาเช่า และแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือ ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า (ดูหมาย
เหตุขอ้ 4(ญ)) กลุ่มบริษทั สอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงใชใ้นการค านวณ เงินลงทุนขั้นตน้
ตามสญัญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่า
นั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หกั
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะ
หกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงิน
จะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ิน
ตามสญัญาตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือ
ของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า  
 
ฐานะผูใ้หเ้ช่า รายไดค้่าเช่าจากการใหเ้ช่าซ้ือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็น
รายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
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การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
 
ณ วันท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บัการใช้
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะ
รับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

 
(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั
จ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการอ่ืนและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์และวงเงินให้สินเช่ือท่ีอนุมติัและไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดท่ีกิจการ
จะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนและลูกหน้ีอดีตพนกังานวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการ
โดยใช้ตารางการตั้ งส ารอง ซ่ึงวิธีดังกล่าวมีการน าข้อมูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจัยท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์กลุ่มบริษทัรับรู้ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายขุองสญัญา 
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตามสัญญาท่ี
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยปราศจากอคติดว้ยจ านวนเงินท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั ซ่ึง
พิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้มูลค่าเงินตามเวลา และขอ้มูลสนบัสนุนและสมเหตุสมผล รวมถึงการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
 
ประมาณการของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับค านวณโดยคูณความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดช าระหน้ี (PD - 
Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given 
default) กบัยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผดินดัช าระ (EAD - Exposure at the time of default) 

 
สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณ์ไวถู้กรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและหากมีการระบุถึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น อตัราการเติบโตของ GDP อตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยั สมมติฐาน
เหล่าน้ีถูกก าหนดโดยใชข้อ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนบัสนุนได ้ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ท่ีพฒันาข้ึนภายในและสมมติฐานท่ี
มีอยูภ่ายนอก และท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีใชใ้นการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินทุน 
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สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไปได้และ
สมเหตุสมผลส าหรับพอร์ตการลงทุนทั้งหมดท่ีมีสาระส าคญั ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD LGD และ EAD หากมีความ
เก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลกัประกนันั้นควรค านึงถึงการคาดการณ์
จ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากการยึดหลักประกันท่ีหักต้นทุนของการได้มาและการขาย
หลกัประกนั โดยไม่ค านึงวา่การยดึทรัพยน์ั้นเป็นไปไดห้รือไม่ 
 
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
ล าดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing) 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของประมาณการจ านวน
เงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับจากการผิดนัดช าระหน้ีท่ีน่าจะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีในงบการเงิน  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกิดการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์างการเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หาก
สินทรัพยท์างการเงินไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตแลว้ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จะถูกกลบัมาพิจารณาบนหลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดือน 

 
ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) 

 
หากสินทรัพยท์างการเงินประสบกบัการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (SICR - Significant increase in 
credit risk) นบัจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้จะเป็นผลมา
จากความเป็นไปไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผิดนดัช าระหน้ีตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงิน การเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงในการผิดนดัช าระ ณ วนัท่ีรายงาน กบั
ความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ความมีสาระส าคญัของการประเมินดงักล่าวถูกพิจารณาโดยใชปั้จจยั
ดา้นปริมาณและปัจจยัดา้นคุณภาพหลายปัจจยั สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระ 30 วนัหรือเกินกว่านั้นและเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีคา้งช าระมากกว่า 30 วนั มากกว่า 3 คร้ังในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมาหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระ
มากกว่า 60 วนัแต่ยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตจะถูกประเมินว่ามี
การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
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ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือคา้งช าระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั สินทรัพยท์างการเงิน
จะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปไดว้่าจะไม่สามารถช าระคืนได้
เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
สินทรัพยท์างการเงิน 
 
หลกัฐานท่ีแสดงวา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตครอบคลุมถึงขอ้มูลท่ีสงัเกตไดจ้ากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

 
- การประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี 
- การละเมิดสญัญา เช่น การปฏิบติัผดิสญัญาหรือการคา้งช าระ 
- อยูร่ะหวา่งการพิจารณาลม้ละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อเล่ียงการช าระ 
- การล่มสลายของตลาดซ้ือขายคล่องของสินทรัพยท์างการเงินเน่ืองจากประสบปัญหาทางการเงิน หรือ 
- การซ้ือหรือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาท่ีมีส่วนลดจ านวนมากซ่ึงสะทอ้นถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
เกิดข้ึน 

 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการคาดว่าจะ
ไดรั้บโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลกัประกนั ผลต่างระหว่าง
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก่์อนการดอ้ยค่าดา้นเครคิตจะเกิดข้ึน  

 

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงด้านเครดิตและไม่มีการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
ในงบก าไรขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและยงัไม่ไดถู้กตดัรายการ และไม่ไดรั้บการ
พิจารณาว่าเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือน
ขา้งหนา้หรือจนกว่าจะเขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุสินทรัพยเ์หล่าน้ีไดรั้บการ
ประเมินเพ่ือพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัหลงัจากการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
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การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 
 

เม่ือเวลาผ่านพน้ไปเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเขา้สู่ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 และมีการจดัประเภทใหม่กลบัไปเป็นชั้นท่ี 1 ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินชั้นท่ี 2 สามารถปรับชั้นไปยงัชั้นท่ี 1 ได้เฉพาะเม่ือได้รับการพิจารณาแล้วว่าการเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่มีอยูอี่กต่อไป 
 
เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับชั้นจากความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัพิจารณาโดยใชเ้กณฑ์เชิงปริมาณ 
เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 โดยอตัโนมติัเม่ือไม่พบเง่ือนไขการปรับตามความน่าจะเป็นท่ีผลขาดทุน
ด้านเครดิตจะเกิดข้ึนเดิม ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับไปยงัชั้นท่ี 2 เน่ืองจากการประเมินปัจจยัเชิงคุณภาพ 
ประเด็นท่ีน าไปสู่การจดัประเภทใหม่จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขท่ีเคร่ืองมือทางการเงินนั้น จึงจะสามารถจดัประเภทใหม่เป็น
ชั้นท่ี 1 รวมถึงกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนท่ีจะจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินใหม่เป็นชั้นท่ี 1 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น ‘ระดบัท่ีน่าลงทุน’ 
ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล 
 
การตัดจ าหน่ายและการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต  
 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
ว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่า 
ในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
  
หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตลดลงและการลดลงนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการ
รับรู้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต เช่น การปรับปรุงอนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกหน้ี การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตท่ีรับรู้ก่อนหน้าให้รับรู้โดยการปรับปรุงกบัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต จ านวนเงินของการกลบั
รายการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุน 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่า
สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับ
กบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมใน
ปัจจุบนัของสินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและหน้ีสงสญัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอดีตพนกังาน ลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนตแ์ละลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะสั้น เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) ส าหรับนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ค านวณโดยการ
หามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั และ
การเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ี
บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้
โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูง
กว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้  
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ 
ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออก
รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฏ) สินทรัพย์รอการขาย 
 

สินทรัพยร์อการขายซ่ึงประกอบดว้ยยานพาหนะและเคร่ืองจกัรจะแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่าหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เม่ือสินทรัพยร์อการขายเกิดการดอ้ยค่าทางกลุ่มบริษทั 
จะรับรู้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายทั้งหมด 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยร์อการขาย โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคต
ท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้
เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตโดย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้ว ัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ 
ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้
ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หาก
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้
ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 
กองทุนเงินสะสมพนักงาน 
 
กองทุนเงินสะสมพนักงานค านวณโดยการหักจากรายได้ค่านายหน้าท่ีพนักงานได้รับในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
กองทุนเงินสะสมพนักงาน รวมทั้งเงินสมทบของบริษทัเท่ากบัจ านวนเงินท่ีหักจากพนักงานดงักล่าว ภาระหน้ีสินน้ีจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑท่ี์กลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบตามเง่ือนไขของกองทุน (ดูหมายเหตุ 22) 
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(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสิน
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้
สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วน
ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้แก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจากประวติั
การจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

(ฒ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถ
ใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้มี
ความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าจะ
พิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
สถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย  
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หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท ารายการ 
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสิน
ว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ช้ากว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้
หลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง  

 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่าง
กนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ี
อยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

(ณ) ส ารองจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 
 
ส ารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เกิดข้ึนจากการรวมกิจการหรือธุรกิจท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของ
บริษทั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ระบุไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ บริษทั
รับรู้ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันไวภ้ายใต้ส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะไม่จ าหน่ายและจะคงอยู่ 
จนกระทัง่กิจการหรือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกขายหรือจ าหน่ายออกไป 
 

(ด) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมี
สิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตาม
ปริมาณ 
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การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ
ไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้
ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายได้จากการให้บริการประกอบด้วย รายได้ค่าตอบแทนจากการฝากขาย ส่วนแบ่งรายได้และอ่ืน ๆ รายได้จากการ
ใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนักลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หากสินคา้
และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
จะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือ
บริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 

 
เงินท่ีจ่ายให้กับลกูค้า 
 
เงินอุดหนุนค่าดอกเบ้ียท่ีจ่ายใหลู้กคา้ (บริษทัยอ่ย) บริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหกัจากรายได ้ 
 
การขายตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 
การขายตามสญัญาเช่าซ้ือเป็นการขายภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ ซ่ึงหน้ีสินจากการผอ่นช าระค ้าประกนัโดยสินคา้ท่ีขาย รายไดจ้าก
การขายตามสัญญาเช่าซ้ือประกอบดว้ย ราคาขายเงินสดและดอกเบ้ีย รายไดจ้ากการขายสินคา้เช่าซ้ือรับรู้เม่ือมีการเซ็น
สัญญาและบริษทัไดรั้บช าระเงินงวดแรกแลว้ ส่วนดอกเบ้ียบนัทึกเป็นดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือ และรับรู้ตามหมายเหตุ
ขอ้ 4(ต) 
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(ต) ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือใหไ้ด ้
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือ
สินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรกต็ามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียน
กลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 
การค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงรวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือออกสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหน้ีสินทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดต้ามงวดท่ีถึงก าหนดช าระ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากการขายตามสญัญาเช่าซ้ือ ในกรณีท่ีลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 
 
ดอกเบีย้รับจากลกูหนีเ้งินกู้ ยืม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีเงินให้กูย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์และลูกหน้ีเงินให้กูย้มืระยะสั้น ตามเกณฑค์งคา้งโดย
ใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
 
กลุ่มบริษทัหยดุรับรู้ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื ในกรณีท่ีลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ีตั้งแต่ 3 งวดเป็นตน้ไป 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  
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(ถ) รายได้จากเงินลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั เช่ือว่า
ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียน
การตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ี
พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้ง
จ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการ
หารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี
ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ี
ปรับปรุงดว้ยผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั้งหมด 

 

(น) บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อ
บุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 
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5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้ประเทศไทยและหลายประเทศ
ไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการ ลดเวลาการประกอบ
กิจการเป็นการชัว่คราว และก าหนดให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีส่งผลกระทบในวงกวา้งทั้งต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ีผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งยิง่ยวดในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 
จากผลของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีผลกระทบในวงกวา้งต่อทุกภาคธุรกิจและ
กลุ่มลูกคา้ทัว่ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการพกัช าระหน้ี รวมถึงมาตรการ
ชะลอการรับช าระเงิน เพ่ือให้กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถช่วยเหลือผูกู้ท่ี้ก าลงัประสบปัญหากระแสเงินสดในระยะสั้นให้
กลบัมาช าระหน้ีได ้โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินการตามมาตรการการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ขยายระยะเวลาการผอ่นช าระ 
2. ลดค่างวด 
3. ผอ่นช าระเฉพาะเงินตน้ 
4. ผอ่นช าระเฉพาะดอกเบ้ีย 
5. พกัการช าระชัว่คราว 

 
โดยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัให้ความสนใจในขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคตและความ
ผนัผวนตามสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตาม TFRS 9 ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ ประกาศแนวปฏิบติัเพ่ือท่ีจะปรับใชเ้ป็น
เวลา 2 ปี ระหวา่งปี 2563 - 2564 ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 
- การปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีท่ีไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non NPL) ซ่ึงเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนั 
(pre-emptive) สามารถจดัชั้นลูกหน้ีดงักล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (performing 
หรือ stage 1) ไดท้นัทีเม่ือผา่นกระบวนการคดัเลือกอยา่งดี โดยพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะจ่ายช าระได ้หรือลูกหน้ี
ยงัจดัประเภทเป็นหน้ีชั้นเดิมก่อนจะเขา้สู่การปรับโครงสร้างหน้ี 
- การปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีด้อยคุณภาพ (NPL) ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (Troubled Debt 
Restructuring : TDR) สามารถจดัชั้นลูกหน้ีดงักล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(performing หรือ stage 1) ได ้หากสามารถช าระหน้ีติดต่อกนั 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนาน
กวา่  
- การปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใหม่ 
- จากผลของสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์มาก่อน ดงันั้นการใชข้อ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (forward-looking 
information) จะให้น ้ าหนักไดน้้อยกว่าการใชข้อ้มูลผลขาดทุนในอดีต (historical information) ในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
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ส าหรับผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัยงัคงสะทอ้นมูลค่ายติุธรรมผา่นการติดตามอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงการประมาณการเพ่ิมเติมโดยผูบ้ริหาร (Management 
Overlay) ท าให้มัน่ใจไดว้่า ในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกต ่า ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนไดรั้บการพิจารณาและตั้งส ารองไว้
อยา่งรอบคอบ 
 

6 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
รายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 
ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชำติ 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 29.45  (2562:  
ร้อยละ 30.26) ในบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

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

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั บีนส์แอนดบ์ราวน์ จ ากดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั คาเฟ่ ซพัพลาย จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั เจ อินชวัรันซ์ 
โบรกเกอร์ จ ากดั) 

ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เจพี ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่ า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาตลาด - ราคาเงินสด 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ อตัราร้อยละตามท่ีตกลงกนั 
รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่านายหนา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
ตน้ทุนขาย ราคาถวัเฉล่ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

      ก าหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์
ตน้ทุนบริการ ราคาคงท่ีก าหนดตามแต่ละผลิตภณัฑ ์
รายไดค้่าบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริการติดตามหน้ี อตัราร้อยละของหน้ีท่ีติดตามได ้
ดอกเบ้ียรับ  ตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ียบวกส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่        
รายไดจ้ากการขาย 19  -  19  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,000  4  1,000  4 
ค่าบริหารจดัการ 4,284  4,152  4,284  4,152 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  1,845,998  1,092,104 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  79,436  66,203 
ดอกเบ้ียรับ -  -  193,921  138,102 
รายไดอ่ื้น -  -  3,939  3,288 
ซ้ือสินคา้ -  -  149,307  139,580 
ตน้ทุนขาย -  -  85,030  50,702 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  23  - 
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกัน        
รายไดจ้ากการขาย 632  510  413  461 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 18,047  19,108  16,525  19,108 

รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 9,622  3,209  9,622  3,209 

รายไดค้่านายหนา้ 16,737  2,352  -  - 
รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 67,171  147,949  -  89 

รายไดอ่ื้น 112  3,563  41  - 
ซ้ือสินคา้ 9,061  2,057  9,061  2,057 

ค่าบริการติดตามหน้ี 5,096  24,968  3  48 

ตน้ทุนการให้บริการ 6  -  6  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,251  4,978  5,401  2,165 
        

ผู้บริหารส าคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 74,876  66,353  53,176  49,375 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,135  3,593  5,650   2,988 

รวม 82,011  69,946  58,826  52,363 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
  

 
ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  3,390       4,836 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  14,093  16,469  2,548       16,083 
รวม 14,093  16,469  5,938       20,919 

        

รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  45,603  43,314 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,289  2,302  1,451  1,890 
รวม 2,289  2,302  47,054  45,204 

 
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า   
บริษทัยอ่ย -           -  862,201  411,848 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 138        585  -  440 
รวม 138           585  862,201  412,288 
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 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    

2563          
บริษทัยอ่ย 5.25 - 6.04  2,608,689  2,849,830  (686,107)  4,772,412 
สุทธิ   2,608,689      4,772,412 

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

 
สัญญาเงินกู้ยมื 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาให้เงินกูย้ืมกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 4,772.41 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น
การกูย้ืมจะคิดจากอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูเ้ฉล่ียของบริษทัท่ีออกในแต่ละรอบ บวกร้อยละ 0.25 ดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือน 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้เงินกูย้มืดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีการค้า   
บริษทัยอ่ย -  -  73,856  74,694 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  33,664  149  33,664  2 
รวม 33,664  149  107,520  74,696 

        
เจ้าหน้ีอื่น         
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ -  370  -  370 
บริษทัยอ่ย -  -  142,627  92,315 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  42,507  1,611  2  9 
รวม 42,507  1,981  142,629  92,694 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาการโอนธุรกจิ 
 
เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาการโอนธุรกิจกบับริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั โดยบริษทัตกลงท่ีจะโอน
ธุรกิจเช่าซ้ือให้บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ตกลงท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา บริษทับนัทึกส ารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจ านวน 
974 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สัญญาท่ีท าภายในกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัท าสัญญาหลายฉบบัภายในกลุ่มบริษทัซ่ึงมีผลบังคบัใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี และสามารถต่ออายุ
อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ รายละเอียดค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 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 

 
สัญญาท่ีท าระหว่างกลุ่มบริษทัและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน 
 
สัญญาบริการ 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เร่ืองขอใช้บริการความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินงาน 
การเงินและบญัชี การตลาดและการบริหารจดัการ และอ่ืนๆ ในการน้ีบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
จะบอกเลิกสญัญา 
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สัญญาบริการบริหารลกูหนีแ้ละติดตามหนี ้
 
บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสญัญากบับริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ในการขอใช้
บริการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ีตามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะมอบหมายให้โดยมีการคิดค่าบริการ
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
 
บริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ท าสญัญากบับริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ในการขอใช้
บริการติดตามหน้ีกลบัเขา้ครอบครองทรัพยต์ามท่ีบริษทัและบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั จะมอบหมายให้โดยมีการคิด
ค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 
ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
 
สัญญาฝากขายสินค้า 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาฝากขายสินคา้กบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัตกลงท่ีจะขายสินคา้ฝาก
ขายของบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการฝากขายให้กบั
บริษทัดว้ยอตัราค่าตอบแทนท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติั
คร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 
 
บริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ท าการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทั เจมาร์ท โมบาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) รวมถึงการโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงการฝากขายในสญัญาฝากขายสินคา้ดงักล่าวดว้ย 

 
สัญญาให้บริการด้านการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
 
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดท้  าสญัญาบริการกบับริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั เพื่อใหบ้ริการในดา้นการ
รับช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั ใหแ้ก่ บริษทั เจมาร์ท อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ ากดั เง่ือนไขและผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุ
ในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะ
บอกเลิกสญัญา 
 
สัญญาจ้างด าเนินการจัดหาลูกค้า 
 
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ไดท้  าสัญญาบริการกบับริษทั บริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั เพ่ือตกลงให้บริการเป็นตวัแทนเพ่ือ
จดัหาลูกคา้สินเช่ือส่วนบุคคล และจดัท าเอกสารให้สมบูรณ์ พร้อมจดัส่งให้กบัทางบริษทั เจ ฟินเทค จ ากดั เง่ือนไขและ
ผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายโุดยอตัโนมติัคร้ังละ 
1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสญัญา 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

64 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 270  297  213   200 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 115,471  402,602  9,449   331,793 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 599,335   148,854  514,842   25,851 
เงินสดระหวา่งทาง - กระแสรายวนั/ ออมทรัพย ์ 117   351  117  351 

รวม 715,193   552,104  524,621   358,195 

 
8 เงินลงทุนหมุนเวยีน 
 

ผลกระทบของการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกกบัเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3 เน่ืองจากการปฏิบติัในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีเลือกในการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัจึงไม่ตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบเพ่ือใหส้ะทอ้นขอ้ก าหนดใหม่  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนหมุนเวียน         
ตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้ผือ่ขาย -  318,664  -  318,664 
ตราสารหน้ี - วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  401,478  -  401,478  - 
รวม 401,478  318,664  401,478  318,664 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 138  585  862,201  412,288 

กิจการอ่ืน ๆ  12,931  14,129  11,235  10,789 

รวม  13,069  14,714  873,436  423,077 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
 

33 (10,428) 
 

(10,727) 
 

(9,703) 
 

(10,255) 
สุทธิ  2,641  3,987  863,733  412,822 

         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) 
(2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปี (299)  7,859  (552)  7,387 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้แสดงในหมายเหตุขอ้ 33  

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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10 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินหน่ึงปีแต่

ไม่เกินสองปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินสองปีแต่
ไม่เกินสามปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินสามปีแต่

ไม่เกินส่ีปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินส่ีปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินห้าปี  รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,794,906  1,312,245  436,621  191,834  47,653  3,305  4,786,564 
หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ี 

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (816,391)  (275,488)  (59,450)  (22,740)  (3,176)  (82) 
 

(1,177,327) 
 1,978,515  1,036,757  377,171  169,094  44,477  3,223  3,609,237 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่า (190,572)  (56,514)  (12,311)  (3,540)  (159)  (60) 
 

(263,156) 
สุทธิ 1,787,943  980,243  364,860  165,554  44,318  3,163  3,346,081 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,839,322   1,365,047  3,204,369 
หัก ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (582,480)     (277,835)  (860,315) 
 1,256,842   1,087,212  2,344,054 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (68,612)       (15,026)       (83,638) 
สุทธิ 1,188,230   1,072,186  2,260,416 

 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปี 103,049  386,365 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดท้ าการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญเป็นจ านวนเงิน 252.10 ลา้นบาทและ 481.29 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ และรถยนต ์แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอ่ืน ๆ  รถยนต์  รวม 
 
 
 
 

ลูกหน้ีตามสญัญา 
เช่าซ้ือสุทธิจาก 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ 

  
ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่า 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือสุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ

รอการรับรู้ 

  
ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่า 

 ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือสุทธิจาก
รายไดด้อกเบ้ียรับ

รอการรับรู้ 

  
ค่าเผือ่ผล
ขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
การจัดช้ัน            
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Performing) 2,078,352  59,260  376,854  2,470  2,455,206  61,730 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Under-performing) 801,513  46,408  68,661  1,771  870,174  48,179 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Non-performing) 275,405  149,010  8,452  4,237  283,857  153,247 

รวม 3,155,270  254,678  453,967  8,478  3,609,237  263,156 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ และรถยนต ์แสดงในหมายเหตุขอ้ 33 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 
 ก่อน 

เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ 
ช าระหน้ี 

 หลงั
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ช าระหน้ี 

 ก่อน
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ช าระหน้ี 

 หลงั
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ช าระหน้ี 

   (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้
ดอกเบ้ียรอการรับรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการช าระหน้ีส าหรับปี 75,820 

 

75,820 

 

- 

 

- 

 
เงินสดท่ีรับช าระหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดท่ีรับช าระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี                      21,260  20,102 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี มียอดคงคา้งดงัน้ี  
 
  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 
 

82,122 
  

27,562 
 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจ ำน ำทะเบียนรถยนต์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน า
ทะเบียนรถยนต ์ 634,626 

 
295,618 

 
2,343,447 

 
968,064 

 
2,978,073 

 
1,263,682 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       16,897  4,358  -  -  16,897  4,358 
 651,523  299,976  2,343,447  968,064  2,994,970  1,268,040 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า (2562: ค่า
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
 

(16,852) 

  
 

(209) 

  
 

(6,553) 

  
 

(405) 

  
 

(23,405) 

  
 

(614) 
สุทธิ 634,671  299,767  2,336,894  967,659  2,971,565  1,267,426 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (กลบัรายการ) (2562:หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปี 12,469  (1,029) 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของลูกหน้ีให้กูย้ืมจ าน าทะเบียน
รถยนต ์แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม  

จ าน าทะเบียนรถยนต์
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
การจัดช้ัน    
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 2,815,428  13,842 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 171,791  5,910 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 7,751  3,653 
รวม 2,994,970  23,405 

 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงในหมายเหตุขอ้ 33 
 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีเงินให้กู้ยมืจ าน าทะเบียนรถยนต์ 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนตด์ว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 
 ก่อน 

เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ 
ช าระหน้ี  

หลงั
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ
ช าระหน้ี  

ก่อน 
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ 
ช าระหน้ี  

หลงั 
เปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการ 
ช าระหน้ี 

   (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี
ส าหรับปี 20,712 

 

20,712 

 

- 

 

- 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เงินสดท่ีรับช าระหน้ีตามสญัญาเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนตท่ี์มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
  
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดท่ีรับช าระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ส าหรับปี                               3,122  - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนตท่ี์มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีมียอด
คงคา้งดงัน้ี  
 

  งบกำรเงินรวม 
  31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 
 

23,800 
  

6,210 
 
12 ลูกหนีอ่ื้น  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 14,093  16,469  5,938  20,919 
ลูกหน้ีอดีตพนกังาน  102,550  107,863  102,550  107,863 
ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคล  89,211  4,614  -  - 
ลูกหน้ีพนกังาน  27,233  7,275  27,230  7,275 
กิจการอ่ืนๆ         

- ลูกหน้ีส่วนลดการคา้  54,765  75,037  54,765  75,037 
- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  39,840  32,792  17,532  20,302 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม  37,591  1,005  -  208 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ  15,678  11,808  15,678  11,808 
- รายไดส่้งเสริมการขายคา้งรับ  10,935  10,935  10,935  10,935 
- อ่ืนๆ  55,157  41,217  29,103  16,442 

รวม  447,053  309,015  263,731  270,789 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญอดีต
พนักงานและอ่ืนๆ) 

  
 

(124,325) 

  
 

(109,640) 

  
 

(109,518) 

  
 

(108,816) 
สุทธิ  322,728  199,375  154,213  161,973 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562 : หนีสู้ญ 

และหนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปี 

 

25,580  7,539  11,598  6,715 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมียอดลูกหน้ีอดีตพนักงานคา้งนานของการน าส่งเงินจ านวน 102.55 ลา้นบาท (2562: 
107.86 ลา้นบาท) และตั้งส ารองค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 92.30 ลา้นบาท (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 97.08 
ล้านบาท) 

 
13 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  555,179  514,303  555,179  514,303 
สินคา้ยึดคืน 157,083  189,294  134,898  184,374 
อะไหล่ส าหรับการใหบ้ริการ 3,056  2,811  -  - 
 715,318  706,408  690,077  698,677 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากมูลค่าท่ีลดลง (40,114)  (20,167)  (17,531)  (16,741) 
สุทธิ  675,204  686,241  672,546  681,936 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก        
   เป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 1,326,631  861,550  1,334,597  862,519 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ (กลบัรายการ) 19,947 

 
(24,797)  790 

 
(25,183) 

สุทธิ 1,346,578  836,753  1,335,387  837,336 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

 
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ใหเ้ช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิง

พาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ ใหเ้ช่า
ซ้ือรถยนต ์เงินใหกู้ย้มืจ าน า
ทะเบียนรถยนต ์และอ่ืนๆ  

 
 
 
ประเทศไทย 99.99 

 

99.99 

 

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

 

1,449,998 
บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดั ใหบ้ริการซ่อมแซมและ 

 บ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
   ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
 
ประเทศไทย 99.96  99.96  5,000  5,000  4,998  4,998 

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

รวม           1,458,996  1,458,996 

 
ในปี 2563 และ 2562 บริษทัไมมี่เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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15 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 

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

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 302,414  134,856  66,264  109,164  2,058  11,429  909  627,094 
เพ่ิมข้ึน -  -  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 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 315,122  133,625  68,496  113,565  2,067  9,279  -  642,154 
เพ่ิมข้ึน -  -  14,036  13,073  -  -  1,783  28,892 
จ าหน่าย -  -  -  -  (3)  (2,445)  -  (2,448) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 315,122  133,625  82,532  126,638  2,064  6,834  1,783  668,598 

                
                
                
                



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ    ส่วน  เคร่ืองใช ้  เคร่ืองมือ    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  ส านกังาน  และ    ระหวา่ง   
 ปรุงท่ีดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 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 
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนเกินทุนจากการตีราคา -  (1,773)  -  -  -  -  -  (1,773) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (131)  -  -  -  -  -  -  (131) 
จ าหน่าย -  -  -  (831)  -  (2,178)  -  (3,009) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 534  54,766  60,056  90,483  1,689  8,854  -  216,382 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  4,044  4,898  12,194  55  386  -  21,577 
จ าหน่าย -  -  -  -  (3)  (2,443)  -  (2,446) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 534  58,810  64,954  102,677  1,741  6,797  -  235,513 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 314,588  78,859  8,440  23,082  378  425  -  425,772 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 314,588  74,815  17,578  23,961  323  36  1,783  433,085 

                
                



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ท่ีดินและ    ส่วน  เคร่ืองใช ้    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  ส านกังาน    ระหวา่ง   
 ปรุงท่ีดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 302,414  134,856  57,541  92,621  11,429  -  598,861 
เพ่ิมข้ึน -  -  745  5,151  250  -  6,146 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา (กลบัรายการ) 12,708  (1,231)  -  -  -  -  11,477 
จ าหน่าย -  -  -  (735)  (2,400)  -  (3,135) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 315,122  133,625  58,286  97,037  9,279  -  613,349 
เพ่ิมข้ึน -  -  13,629  10,795  -  1,783  26,207 
จ าหน่าย -  -  -  -  (2,445)  -  (2,445) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 315,122  133,625  71,915  107,832  6,834  1,783  637,111 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ท่ีดินและ    ส่วน  เคร่ืองใช ้    งาน   
 ส่วนปรับ    ปรับปรุง  ส านกังาน    ระหวา่ง   
 ปรุงท่ีดิน  อาคาร  อาคาร  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 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 วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 534  54,766  52,599  78,500  8,856  -  195,255 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  4,044  4,015  9,019  386  -  17,464 
จ าหน่าย -  -  -  -  (2,443)  -  (2,443) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 534  58,810  56,614  87,519  6,799  -  210,276 
              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 314,588  78,859  5,687  18,538  423  -  418,094 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 314,588  74,815  15,301  20,313  35  1,783  426,835 
              
              



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  มีจ านวน 243.58 ลา้นบาทและ 229.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(2562: 233.18 ล้านบาทและ 229.10 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม  
 
ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมี
ประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว  
 
ในปี 2562 บริษทัไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารใหม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและ
อาคารดว้ยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอาคารไดป้ระมาณมูลค่าโดยใชร้าคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาของ
อาคาร ส่วนต่างของราคาตลาดรวมหักมูลค่าของอาคารแสดงเป็นราคาประเมินของท่ีดินมีผลท าให้มูลค่าท่ีดินและอาคาร
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 314.59 ลา้นบาท และ 78.86 ลา้นบาทตามล าดบั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารจ านวนสุทธิ 389.49 ลา้นบาท (2562: 393.45 ล้านบาท) 
ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคาร
แสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมีนัยส ำคญั 
ท่ีดิน 
-     ราคาตลาดรวมหกัมูลค่าของอาคาร  
 
อาคาร  
-     ราคาเปล่ียนแทนใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาของอาคาร 

 
• ราคาตลาด 
 
 
• ราคาเปล่ียนแทนใหม่ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์ าหรับปี 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม  227,839  220,467 
    
ตีราคาท่ีดิน -  12,708 
ตีราคาอาคาร -  542 
การเพ่ิมข้ึนของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - การตีราคา -  (2,650) 
 -  10,600 
    
ค่าเส่ือมราคา (4,044)  (4,035) 
การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 809  807 
 (3,235)  (3,228) 
    
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 224,604  227,839 

 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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16 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
  

 
อาคาร 

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน 
และอุปกรณ์ 

  
 

ยานพาหนะ 

  
 

รวม  
   

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 -  -  -  - 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม  
    TFRS 16 เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุข้อ 3(ข)) 

 
47,905 

  
7,890 

  
9,434 

  
65,229 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 47,905  7,890  9,434  65,229 
เพ่ิมข้ึน 52,393  156  10,067  62,616 
จ าหน่าย (620)  (32)  -  (652) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 99,678  8,014  19,501  127,193 

        

ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 -  -  -  - 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
    จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
     (ดูหมายเหตุข้อ 3(ข)) 

 
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 44,957  3,016  5,417  53,390 
จ าหน่าย (240)  (9)  -  (249) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  44,717  3,007  5,417  53,141 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 54,961  5,007  14,084  74,052 

 
 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

 
อาคาร 

 เคร่ืองใช้
ส านกังาน 
และอุปกรณ์ 

  
 

ยานพาหนะ 

  
 

รวม  
   

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 -  -  -  - 
การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม  
    TFRS 16 เป็นคร้ังแรก (ดูหมายเหตุข้อ 3(ข)) 

 
45,834 

  
6,464 

  
7,090 

  
59,388 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 45,834  6,464  7,090  59,388 
เพ่ิมข้ึน 34,254  -  7,963  42,217 
จ าหน่าย (620)  -  -  (620) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 79,468  6,464  15,053  100,985 

        

ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 -  -  -  - 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
    จากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
     (ดูหมายเหตุข้อ 3(ข)) 

 
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ -  -  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 38,832  2,437  4,018  45,287 
จ าหน่าย (240)  -  -  (240) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  38,592  2,437  4,018  45,047 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 40,876  4,027  11,035  55,938 

 
 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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17 สัญญำเช่ำ 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน       

เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
อาคาร 54,961  40,876 
อุปกรณ์ 5,007  4,027 
ยานพาหนะ 14,084  11,035 
รวม 74,052  55,938 

 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 74.1 ลา้นบาท และ 55.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
กลุ่มบริษทัเช่าคลงัสินคา้และร้านสาขาหลายแห่งเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา  
ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเป็นเวลา 3 - 4 ปี และจ่ายค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรซ่ึงข้ึนอยู่กบัการใช้งาน
สินทรัพยต์ลอดระยะเวลาเช่า โดยเง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปส าหรับในประเทศไทย  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม  
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
การจ่ายช าระคงท่ี 51,446  43,643 
รวม 51,446  43,643 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายสุัญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลา
เช่าท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าใหม่เพ่ือให้มี
ความยืดหยุน่ในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่า
ไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิใน
การขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่  และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ
เลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั   

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
-    อาคาร 44,957  -  38,832  - 
-    อุปกรณ์ 3,016  -  2,437  - 
-    ยานพาหนะ 5,417  -  4,018  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,615  -  2,835  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 2,291  -  1,889  - 
ค่าเช่าจ่าย -  55,737  -  51,512 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน -  67,441  -  63,378 
 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 51 ลา้นบาท และ 44 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  งบกำรเงินรวม   
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์ระหว่าง

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 100,523  1,775  102,298 
เพ่ิมข้ึน 2,630  3,615  6,245 
โอน 2,400  (2,400)  - 
จ าหน่าย (32,370)  (380)  (32,750) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 73,183  2,610  75,793 
เพ่ิมข้ึน 3,659  4,120  7,779 
โอน 2,610  (2,610)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 79,452  4,120  83,572 

      

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 47,423  -  47,423 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 10,762  -  10,762 
จ าหน่าย (32,369)  -  (32,369) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 25,816  -  25,816 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,654  -  9,654 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 35,470  -  35,470 

      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 47,367  2,610  49,977 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 43,982  4,120  48,102 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์ระหว่าง

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 94,851  1,395  96,246 
เพ่ิมข้ึน 2,630  3,615  6,245 
โอน 2,400  (2,400)  - 
จ าหน่าย (32,370)  -  (32,370) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 67,511  2,610  70,121 
เพ่ิมข้ึน 3,559  4,120  7,679 
โอน 2,610  (2,610)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 73,680  4,120  77,800 

      

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 46,258  -  46,258 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 10,088  -  10,088 
จ าหน่าย (32,370)  -  (32,370) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 23,976  -  23,976 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,026  -  9,026 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 33,002  -  33,002 

      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 43,535  2,610  46,145 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 40,678  4,120  44,798 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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19 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน  
เงินเบิกเกินบญัชี -  542  542  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน -  150,000  150,000  -  -  - 

หุน้กูท่ี้ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี  -  950,000  950,000  -  400,000  400,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  31,553  31,553  -  -  - 
            
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน            
หุน้กู ้ -  4,262,341  4,262,341  -  2,434,986  2,434,986 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  48,062  48,062  -  -  - 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ -  5,442,498  5,442,498  -  2,834,986  2,834,986 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวยีน            
เงินเบิกเกินบญัชี -  542  542  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน -  150,000  150,000  -  -  - 

หุน้กูท่ี้ก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี  -  950,000  950,000  -  400,000  400,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  24,475  24,475  -  -  - 
            
            



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

88 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน            
หุน้กู ้ -  4,262,341  4,262,341  -  2,434,986  2,434,986 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  35,946  35,946  -  -  - 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ -  5,423,304  5,423,304  -  2,834,986  2,834,986 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 5.82 ถึงร้อยละ 5.88 
ต่อปี (2562: ร้อยละ 6.75 ถึงร้อยละ 6.88 ต่อปี)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1 และ ร้อยละ MRR ต่อปี
เทียบเท่าร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 6.22 ต่อปี (2562: ร้อยละ 4.50 ถึงร้อยละ 6.87 ต่อปี)  
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 315.76 ลา้นบาท (2562: 
466.30 ล้านบาท)    

 
การออกหุ้นกู้โดยบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมได้มีมติให้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่มี 
หลกัประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 950 ลา้นบาท ราคาตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี บริษทัออก
หุน้กูด้งักล่าวในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 และครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564  
 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 51 ไดมี้มติอนุมติัให้ความเห็นชอบส าหรับการเตรียมออก
หุ้นกู้  ภ าย ใต้จ านวนวง เ งิน หุ้ นกู้ ไม่ เ กิน  5,000 ล้านบาท  โดย มี ร ายละ เ อี ยดการออก หุ้นกู้ ใน ปี  2562 และ 
ปี 2563 ดงัน้ี 

1. หุ้นกู ้ชุดท่ี 1 อายุ 3 ปี มูลค่า 1,500 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 6.00 ต่อปี เป็นตรา
สารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 และครบ
ก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

2. หุ้นกู ้ชุดท่ี 2 อาย ุ3 ปี มูลค่า 800 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5.90 ต่อปี เป็นตราสาร
ประเภทไม่มีหลกัประกันและไม่ด้อยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกู้ดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 และครบ
ก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2566 
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3. หุ้นกู ้ชุดท่ี 3 อายุ 3 ปี มูลค่า 1,000 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5.80 ต่อปี เป็นตรา
สารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 และครบ
ก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 11 กนัยายน 2566 

4. หุ้นกู ้ชุดท่ี 4 อายุ 3 ปี 3 เดือน มูลค่า 1,000 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5.75 ต่อปี 
เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 และ
ครบก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2567 

 
20 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 42,507  1,981  142,629  92,694 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  42,593  30,074  33,559  23,702 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย         
    คา้งจ่าย  42,266  18,336  42,266  18,336 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  39,488  20,204  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  27,992  22,278  27,992  22,278 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั  25,272  3,832  -  - 
ค่าธรรมเนียมช่ือการคา้และ         
    เคร่ืองหมายการคา้คา้งจ่าย  22,824  13,957  22,824  13,957 
รายไดรั้บล่วงหนา้  20,105  23,374  20,105  23,374 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  21,282  11,496  21,282  11,496 
อ่ืนๆ  112,910  68,713  67,243  26,152 
รวม  397,239  214,245  377,900  231,989 

 
21 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจัดการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงานโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความ
เส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตามโครงการ 
     ผลประโยชน์  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 175,577  139,170  151,758  118,473 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 26,135  25,069  22,360  21,220 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  15,457  -  15,306 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 4,100  3,610  3,526  3,107 
 30,235  44,136  25,886  39,633 

อ่ืนๆ        
ผลประโยชน์จ่าย (4,278)  (7,729)  (2,043)  (6,348) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 201,534  175,577  175,601  151,758 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง
เพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ
และตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึน 

 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 
อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.50  ร้อยละ 2.50 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต     
     - พนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือน ร้อยละ 5.0  ร้อยละ 5.0 
     - พนกังานท่ีไดรั้บค่านายหนา้ ตารางประมาณการค่า

นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 
เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 ตารางประมาณการค่า
นายหนา้ ปรับปรุงดว้ย 
เงินเฟ้อร้อยละ 3.5 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 8 ปี 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (14,620)  (12,969)  16,810  14,909 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   15,802  14,014  (14,045)  (12,458) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (12,327)  (10,965)  14,147  12,584 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   13,234  11,772  (11,783)  (10,481) 

 
22 กองทุนเงินสะสมพนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 48,413  56,553  47,801  55,921 
 ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป        
     - บริษทัและดอกเบ้ีย (5,462)  (7,684)  (5,403)  (7,468) 
     - พนกังาน (2,066)  (2,507)  (2,018)  (2,498) 
 ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน        
     - บริษทัและดอกเบ้ีย 1,269  1,526  1,162  1,458 
     - พนกังาน 351  525  307  388 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 42,505  48,413  41,849  47,801 
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กองทุนเงินสะสมพนักงาน เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งภายใตก้ารก ากบัดูแลของกลุ่มบริษทั กองทุนน้ีจดัตั้งเพ่ือประโยชน์ของ
พนกังานบนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกกองทุนดว้ยการหกัจากรายไดท่ี้พนกังานไดรั้บในอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบกองทุน เงินสะสมพนกังาน โดยกลุ่มบริษทัจะสมทบให้เท่ากบัจ านวนเงินท่ีหักจากพนกังานดงักล่าว 
ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีเป็นพนกังานท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอนเหมือนกบัพนกังานท่ีมีเงินเดือนจึงท าให้ไม่สามารถท่ีจะสมคัรเขา้
ไปเป็นกลุ่มสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัได ้ดงันั้นกองทุนจึงจดัตั้งข้ึนโดยความ
สมคัรใจและบริหารจดัการโดยกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการก าหนดหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในเร่ืองการจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนและผลประโยชน์ การจ่ายเงินสมทบข้ึนอยูก่บัจ านวนปีท่ีเป็นสมาชิก และอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกองทุนเงิน
สะสมพนกังาน 

 
23 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2563  2562 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 702,000  702,000  270,000  270,000 
ออกหุน้ใหม่ 1 -  -  432,000  432,000 
ณ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมัญ 1 702,000  702,000  702,000  702,000 

         
หุ้นท่ีออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 401,505  401,505  270,000  270,000 
ออกหุน้ใหม่ 1 -  -  131,505  131,505 
หุน้ทุนออกใหม่ใหต้ามสิทธิ  11,020  11,020  -  - 
ณ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมัญ 1 412,525  412,525  401,505  401,505 

 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อ
หน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
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การออกหุ้นสามัญ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562  บริษทัไดรั้บช าระเงินจ านวน 643 ลา้นบาท จากการออกหุ้นสามญัและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
131,505,235 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยการใหสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุน้สามญั
เดิมต่อ 4 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.89 บาท ท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึนรวมเป็นจ านวน 510 ลา้น
บาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายเพ่ิมทุนจ านวน 1.53 ลา้นบาท) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 อนุมติั
ใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจ านวนไม่เกิน 432 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 432 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท ทั้งน้ีให้จดัสรรเป็นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 216 ลา้นหุ้น ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และจดัสรรหุ้นสามญั 
108 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
(“SINGER-W1”) และจดัสรรหุ้นสามญัจ านวนไม่เกิน 108 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (“SINGER-W2”) บริษทัไดจ้ดัสรรสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัหุ้นท่ีออกใหม่ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหม่และทุนท่ีออกและช าระแลว้ใหม่ดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 
 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
 

24 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
 

ขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 
 

1) ใบส าคัญแสดงสิทธิ SINGER-W1 
 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 7 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ 65,752,617 หุน้ 
วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2564 
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2) ใบส าคัญแสดงสิทธิ SINGER-W2 
 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 14 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ 65,752,617 หุน้ 
วนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2566 

 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 ส าหรับปี 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562 
 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉล่ียต่อหุน้ 
  

จ านวนหน่วย 
 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉล่ียต่อหุน้ 
  

จ านวนหน่วย 
 (บาท)  (พันหน่วย)  (บาท)  (พันหน่วย) 
SINGER-W1        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  7  65,753  7  - 
ออกเพ่ิมระหวา่งปี 7  -  7  65,753 
ใชสิ้ทธิระหว่างปี 7  (53,641)  7  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 7  12,112  7  65,753 

        
SINGER-W2        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14  65,753  14  - 
ออกเพ่ิมระหวา่งปี 14  -  14  65,753 
ใชสิ้ทธิระหว่างปี 14  (19)  14  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 14  65,734  14  65,753 

 
ในเดือนมิถุนายน 2563 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ หุ้นสามญั
ภายใตโ้ครงการ SINGER-W1 จ านวน 6.47 ลา้นหุ้น บริษทัได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามญัจ านวน 45.33 ลา้นบาทในเดือน
มิถุนายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พ่ือเปล่ียนแปลงทุนช าระจ านวนดงักล่าวในวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2563 
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ในเดือนกนัยายน 2563 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ หุ้นสามญั
ภายใตโ้ครงการ SINGER-W1 จ านวน 4.54 ลา้นหุ้น บริษทัได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามญัจ านวน 31.81 ลา้นบาทในเดือน
กนัยายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พ่ือเปล่ียนแปลงทุนช าระจ านวนดังกล่าวในวนัท่ี 6 
ตุลาคม 2563 

 
ในเดือนธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ หุ้นสามญั
ภายใตโ้ครงการ SINGER-W1 จ านวน 42.63 ลา้นหุ้น บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นสามญัจ านวน 298.35 ลา้นบาทในเดือน
ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดบ้นัทึกอยู่ภายใตบ้ญัชีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พ่ือ
เปล่ียนแปลงทุนช าระจ านวนดงักล่าวในวนัท่ี 6 มกราคม 2564 

 
ในเดือนธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ หุ้นสามญั
ภายใต้โครงการ SINGER-W2 จ านวน 0.02 ล้านหุ้น บริษทัได้รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญจ านวน 0.27 ล้านบาทในเดือน
ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดบ้นัทึกอยู่ภายใตบ้ญัชีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พ่ือ
เปล่ียนแปลงทุนช าระจ านวนดงักล่าวในวนัท่ี 6 มกราคม 2564 
 

25 ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ส ำรองกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของปี 2562 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประกอบด้วยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ           
เงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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ส ำรองกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
 
ส ารองการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการเปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน
และอาคารท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย 

 
26 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 

 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และการ
บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
• ส่วนงาน 1 ขายสินคา้ 
• ส่วนงาน 2 ใหเ้ช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้มื  
• ส่วนงาน 3 ใหบ้ริการและอ่ืนๆ 

 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการ
จดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร 
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตาม
การซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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 งบกำรเงินรวม 

 ขำยสินค้ำ  ให้เช่ำซ้ือและเงินให้กู้ยืม  ให้บริกำรและอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับ                    

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 202,916  181,179  3,222,833  2,097,356  1,406  3,882  -  -  3,427,155  2,282,417 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,845,998  1,092,104  149,102  138,111  205  1,468  (1,995,305)  (1,231,683)  -  - 

รายไดอ้ื่น                    
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 64,236  103,203  146,572  206,969  20,462  17,410  -  -  231,270  327,582 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 277,296  207,593  169,841  57,927  86,595  49,097  (533,732)  (314,617)  -  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 2,390,446  1,584,079  3,688,348  2,500,363  108,668  71,857  (2,529,037)  (1,546,300)  3,658,425  2,609,999 
                    

ตน้ทุนทางการเงิน 223,696  162,817  194,633  138,480  124  15  (193,921)  (138,102)  224,532  163,210 
                    

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำน 
ก่อนภำษีเงินได้ (178,683)  (138,302)  366,185  93,973  (2,316)  3,953  253,629  195,780  438,815  155,404 

                    

สินทรัพย์ส่วนงำน 9,506,306  6,532,669  7,030,717  3,996,709  102,027  60,270  (7,391,650)  (4,698,094)  9,247,400  5,891,554 

หนีสิ้นส่วนงำน 6,401,919  3,611,077  6,340,821  3,338,892  75,794  32,114  (6,381,256)  (3,434,070)  6,437,278  3,548,013 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตลอดอายสุญัญา 

 
27 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  329,583  282,897  156,188  138,080 
ค่านายหนา้  419,320  268,442  346,605  203,368 
เงินสนบัสนุนการขาย  180,047  86,284  180,025  84,571 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 21 30,748  44,136  25,886  39,633 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  20,901  21,767  12,710  13,567 
อ่ืนๆ  11,485  6,576  8,938  5,449 
รวม  992,084  710,102  730,352  484,668 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ด
ทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญาต 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 
งานระหว่างท า 

 
1,296,124 

 
820,955 

  
1,275,029 

  
811,514 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 27 992,084  710,102  730,352  484,668 
ค่าพาหนะ  79,420  80,067  35,013  46,236 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า (2562 : ค่าเช่าจ่าย)  70,776  55,737  62,204  51,512 
ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้  136,864  49,261  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสินคา้  47,852  16,825  55,769  21,458 
ค่าใชจ่้ายจดัการ  29,997  23,029  29,997  23,029 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 15 21,578  24,009  17,463  16,685 
ค่าขนส่ง  32,951  20,247  32,959  20,239 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 9,654  10,762  9,026  10,088 
ส่วนลดการคา้  19,795  8,146  -  - 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้  -  -  29,259  28,618 
อ่ืนๆ  118,350  63,121  58,481  31,415 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนกำรให้บริกำร  
ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำร 

 
 

2,855,445 

 

  1,882,261 

 

2,335,552 

 

1,545,462 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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29 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
  

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงินกบั         
หุน้กู ้  217,735  135,634  217,735  135,634 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
      จากธนาคาร 

  
2,323 

  
23,946 

  
2,239 

  
23,548 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  3,615  -  2,835  - 
อ่ืนๆ  859  3,630  887  3,635 

 รวม  224,532  163,210  223,696  162,817 

 
30 ภำษีเงินได้ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   2563  2562  2563  2562 
   (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั   66,130  -  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   -  (1,251)  -  (1,675) 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี           
การเปล่ียนแปลงของผลต่าง            
   ชัว่คราว   (70,613)  (9,240)  (66,674)  (712) 
รวมรำยได้ภำษีเงินได้   (4,483)  (10,491)  (66,674)  (2,387) 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 
 
ภาษเีงินได้ 

ก่อนภาษี 
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 8, 15)  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี 
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 8, 15)  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
การตีราคาท่ีดิน และอาคาร -  -  -  13,250  (2,650)  10,600 
สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย -  -  -  2,192  (438)  1,754 
รวม -  -  -  15,442  (3,088)  12,354 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 
 
ภาษเีงินได้ 

ก่อนภาษี 
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 8, 15)  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

  

ก่อนภาษี 
เงินได ้

  

ค่าใชจ่้าย 
 ภาษีเงินได ้

(หมายเหตุ 8, 15)  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
การตีราคาท่ีดิน และอาคาร -  -  -  13,250  (2,650)  10,600 
สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย -  -  -  2,192  (438)  1,754 
รวม -  -  -  15,442  (3,088)  12,354 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 2563  2562  2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   438,815    155,404    (178,683)    (138,302) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  87,763  20  31,081  20  (35,737)  20  (27,660) 
การตดัรายการในงบการเงินรวม   (50,729)    (39,156)    -    - 
ผลต่างของค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัทางภาษี   (19,905)    (30,636)    (375)    779 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   12,910    5,001    3,794    1,595 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (6,882)    (4,289)    (6,666)    (4,116) 
ภาษีปีก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   -    (1,251)    -    (1,675) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดรั้บรู้                
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   (27,690)    -    (27,690)    - 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้                
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   50    28,759    -    28,690 

รวม (1.02)  (4,483)  (6.75)  (10,491)  (37.31)  (66,674)  (1.73)  (2,387) 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ภาษเีงินได้รอการตัด
บัญชี 

สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 290,122  151,757  (61,300)  (61,738)  128,654  61,980  (61,300)  (61,738) 
การหกักลบรายการ
ของภาษี  (61,300)  (61,738)  61,300  61,738  (61,300)  (61,738)  61,300  61,738 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  

 
228,822 

  
90,019 

 
- 

 
- 

  
67,354 

  
242 

 
- 

 
- 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 107,572  (24,054)  -  83,518 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 4,035  3,989  -  8,024 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 35,116  4,775  -  39,891 
รายไดร้อรับรู้ 38,908  52,098  -  91,006 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 5,684  (953)  -  4,731 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร 28  (28)  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  890  -  890 
ยอดขาดทุนยกไป 28,166  33,896  -  62,062 
รวม 219,509  70,613  -  290,122 
        
        
        
        
        



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 

 (พันบาท) 

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (61,300)  -  -  (61,300) 
เงินลงทุนเผื่อขาย -  -  -  - 
รวม (61,300)  -  -  (61,300) 

        
สุทธิ 158,209  70,613  -  228,822 

 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 47,322  (7,502)  -  39,820 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 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 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้ 1,000  (1,000)  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร 134  -  (106)  28 
ยอดขาดทุนยกไป 52,390  (24,224)  -  28,166 
รวม 142,623  9,240  (106)  151,757 
        

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

        

สุทธิ 83,867  9,240  (3,088)  90,019 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 31  
ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2563  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 22,712  30  -  22,742 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 3,348  158  -  3,506 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน     30,352  4,508  -  34,860 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 5,541  (954)  -  4,587 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร 27  (27)  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  897  -  897 
ยอดขาดทุนยกไป -  62,062  -  62,062 
รวม 61,980  66,674  -  128,654 

        
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (61,300)  -  -  (61,300) 
เงินลงทุนเผื่อขาย -  -  -  - 
รวม (61,300)  -  -  (61,300) 
        
สุทธิ 680  66,674  -  67,354 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 31  
ธันวำคม 

 (พันบาท) 

2562  

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 21,503  1,209  -  22,712 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 8,385  (5,037)  -  3,348 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน     23,695  6,657  -  30,352 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 6,658  (1,117)  -  5,541 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้ 1,000  (1,000)  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอาคาร 133  -  (106)  27 
รวม 61,374  712  (106)  61,980 

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

 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีท่ียงัไม่ได้รับรู้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ส ารองจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  38,965  58,447  -          - 
ยอดขาดทุนยกไป 50  28,759  -  28,690 
รวม 39,015  87,206  -  28,690 

  
ในปี 2563 บริษทั ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดจ้ านวน 27.69 ลา้นบาทจากขาดทุนทางภาษีเดิมท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้พบว่ามีความเป็นไปไดท่ี้ก าไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอท่ีจะน า
ขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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31 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท/  พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ                 
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำนและปรับลด) 443,298  165,895  (112,008)  (135,914) 

        
จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 401,505  270,000  401,505  270,000 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้                  
    ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562 -  91,153  -  91,153 
    ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 3,376  -  3,376  - 
    ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 1,210  -  1,210  - 
ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือหุน้ 1,025  -  1,025  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  
 (ขั้นพืน้ฐำน) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 
407,116 

  
361,153 

  
407,116 

  
361,153 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ 4,355  295  4,355  295 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก        
 (ปรับลด) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 411,471  361,448  411,471  361,448 

        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 1.09  0.46  (0.28)  (0.38) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.08  0.46  (0.27)  (0.38) 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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32 เงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี 9 เมษายน 2563 8 พฤษภาคม 2563 0.10  40,151 
เงินปันผลระหว่างกาล 10 สิงหาคม 2563 9 กนัยายน 2563 0.10  40,797 
เงินปันผลจ่ำย     80,948 

 
33 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 

 
หมาย
เหตุ 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน)  
ทางการเงิน 

 

 
เงินลงทุนหมุนเวียน 8 401,478  -  401,478  400,072  1,406  401,478 
หุน้กู ้ 19 -  (5,212,341)  (5,212,341)  -  (5,281,367)  (5,281,367) 

รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น)  
ทำงกำรเงิน 401,478  (5,212,341)  (4,840,863)       

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
  (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562     
เงินลงทุนหมุนเวียน 318,664 318,664 - 318,664 
หุน้กู ้ 2,850,000 - 2,872,897 2,872,897 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 1 ส าหรับเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (2562: เงินลงทุนเผ่ือขาย) โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชมู้ลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนหมุนเวียนซ่ึงเป็นตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนมีมูลค่าตาม
บญัชีจ านวน 1.41 ลา้นบาท พิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 เน่ืองจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาดส าหรับตราสารหน้ีดงักล่าว
ไม่สามารถจดัหาได้เป็นประจ าอีกต่อไป ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีดังกล่าว ผูบ้ริหารใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีประกาศปิดกอง กระทบยอดดว้ยผลตอบแทนท่ีประกาศจ่ายคืนให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นคร้ัง ๆ 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูอ้า้งอิงราคาจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(ข) รายการเคล่ือนไหวของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความต้องการ
ของตลาด 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง
มูลค่ายติุธรรม  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  

 (พันบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย                
- มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 318,664  1,600,000  (1,518,352)  1,166  401,478 
รวม 318,664  1,600,000  (1,518,352)  1,166  401,478 

          
2562          

เงินลงทุนช่ัวคราว          
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -  2,050,000  (1,733,528)  2,192  318,664 
รวม -  2,050,000  (1,733,528)  2,192  318,664 

 
(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    

 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ
เส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของ 
กลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือใหพ้นกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู่ 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ค.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียน
รถ โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัไม่คาดว่าจะไดรั้บ
ความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ  นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตัว
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ 
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือหักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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การวิเคราะห์คณุภาพของเครดิต 
 
(ค.1.1) ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอดีตพนกังาน และลูกหน้ีอ่ืน 

 
ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอดีตพนกังาน และลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ 
(ดูหมายเหตขุ้อ 9)  

ลูกหน้ีอดีต
พนกังาน 

(ดูหมายเหตุข้อ 12) 

  
 

ลูกหน้ีอ่ืน  
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

 ค่าเผือ่ผล
ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,550  -  292,880  295,430  - 
เกินก าหนดช าระ          
นอ้ยกว่า 3 เดือน 74  -  10,428  10,502  - 
3 - 6 เดือน 28  -  2,306  2,334  822 
6 - 9 เดือน 49  -  5,467  5,516  2,619 
9 - 12 เดือน 105  -  88  193  162 
มากกวา่ 12 เดือน 10,263  102,550  33,334  146,147  131,150 
รวม 13,069  102,550  344,503    134,753 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(10,428) 

  
(92,295) 

  
(32,030) 

    

สุทธิ 2,641  10,255  312,473     
 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 

(ดูหมายเหตขุ้อ 9)  

ลูกหน้ีอดีต
พนกังาน 

(ดูหมายเหตุข้อ 12) 

  
 

ลูกหน้ีอ่ืน  
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

 ค่าเผือ่ผล
ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 863,728  -  124,365  988,093  - 
เกินก าหนดช าระ          
นอ้ยกว่า 3 เดือน 5  -  10,428  10,433  - 
3 - 6 เดือน -  -  2,136  2,136  641 
6 - 9 เดือน -  -  5,267  5,267  2,370 
9 - 12 เดือน -  -  88  88  57 
มากกวา่ 12 เดือน 9,703  102,550  18,897  131,150  116,153 
รวม 873,436  102,550  161,181    119,221 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
(9,703) 

  
(92,295) 

  
(17,223) 

    

สุทธิ 863,733  10,255  143,958     

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณ
กบัสเกลแฟคเตอร์เพ่ือสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเกบ็ขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินเฉพำะ
กจิกำร 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3,630  412,496 
เกินก าหนดช าระ :    

นอ้ยกว่า 3 เดือน 346  327 
3 - 6 เดือน 15  - 
6 - 9 เดือน 34  11 
9 - 12 เดือน 4,278  4,228 
มากกวา่ 12 เดือน 6,411  6,015 

 14,714  423,077 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,727)  (10,255) 
สุทธิ 3,987  412,822 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกดิขึ้นของลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอดีตพนักงาน และ
ลูกหน้ีอ่ืน 

 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 
หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3(ก.2) 120,367  119,071 
เพ่ิมข้ึน  28,335  14,098 
กลบัรายการ  (4,142)  (4,142) 
ตดับญัชี  (9,806)  (9,806) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  134,754  119,221 

 
  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(ค.1.2) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอด
อาย ุ- ไม่ดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอด
อาย ุ- ดอ้ยค่า  รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,455,206  870,174  283,857  3,609,237 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์ 2,815,428  171,791  7,751  2,994,970 
 5,270,634  1,041,965  291,608  6,604,207 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน (75,572)  (54,089)  (156,900)  (286,561) 
สุทธิ 5,195,062  987,876  134,708  6,317,646 

 

 งบกำรเงินรวม 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะ

เกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอด
อาย ุ- ไม่ดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอด
อาย ุ- ดอ้ยค่า  รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมาย
เหตุข้อ 3 (ก.2)) 

 
4,492 

  
4,092 

  
403,627  412,211 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการจดัชั้น 640  37,959  (38,599)  - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าค่าเผือ่ผล
ขาดทุนใหม่ 10,973  (18,075)  27,111  20,009 

ซ้ือหรือไดม้า  46,932  25,293  18,837  91,062 
ช าระคืน/ตดัรายการ (1,307)  (1,090)  (257,729)  (260,126) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 61,730  48,179  153,247  263,156 
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 งบกำรเงินรวม 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะ

เกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอด
อาย ุ- ไม่ดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอด
อาย ุ- ดอ้ยค่า  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมาย
เหตุข้อ 3 (ก.2))  

 
389 

  
437 

  
10,487  11,313 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการจดัชั้น 26  4,225  (4,251)  - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าค่าเผือ่ผล
ขาดทุนใหม่ 2,361  (500)  (525)  1,336 

ซ้ือหรือไดม้า  11,229  1,795  -  13,024 
ช าระคืน/ตดัรายการ (163)  (47)  (2,058)  (2,268) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 13,842  5,910  3,653  23,405 

 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)    งบกำรเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  งบกำรเงินรวม  เฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้  (299)  (552) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  103,049  - 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต ์  12,469  - 
ลูกหน้ีอดีตพนกังานและลูกหน้ีอ่ืน  25,580  11,598 
รวม  140,799  11,046 

 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณ
กบัสเกลแฟคเตอร์เพ่ือสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเกบ็ขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
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 การวิเคราะห์อายลูุกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ และสญัญาเช่าซ้ือรถยนต ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอ่ืน ๆ  รถยนต์ 

 

ลูกหน้ีตามสญัญา 
เช่าซ้ือสุทธิจาก 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ยอดลูกหน้ีสุทธิ 
ท่ีใชใ้นการ 

ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยั
จะสูญ(1)  

 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยั

จะสูญ  

ลูกหน้ีตามสญัญา 
เช่าซ้ือสุทธิจาก 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 
รอการรับรู้  

ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ีใช้
ในการ 

ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยั
จะสูญ(4)  

 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญ 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ(2) 1,318,115  326,187  3,262  195,335  504  5 
เกินก าหนดช าระ            

นอ้ยกว่า 3 เดือน(2) 444,576  196,236  9,812  52,280  1,253  25 
3 - 6 เดือน(2) 146,834  95,714  23,929  -  -  - 
6 - 9 เดือน(2) 184,370  125,486  43,920  -  -  - 
9 - 12 เดือน(2) 2,053  2,047  1,535  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน(2) 432  425  425  59  59  59 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส่วนเพ่ิมเติม(3)     666      - 
รวม 2,096,380  746,095  83,549  247,674  1,816  89 

 
(1) สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

(2) รวมลูกหน้ีท่ีมีการตกลงกบักลุ่มบริษทัเพื่อเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี ทั้งกรณีมีการท าสัญญาเช่าซ้ือใหม่หรือ ยงัใชส้ัญญาเช่าซ้ือเดิม โดยมีการเร่ิมตน้นบัการคา้งช าระค่างวดใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 
(3)  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเพิ่มเติมของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ีของกลุ่มบริษทัเพื่อการบริหารความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี กลุ่มบริษทัจึงตั้งหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประวติัการคา้งช าระหน้ี 

ของลูกหน้ีท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นส าคญั และกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระหน้ีของลูกหน้ีดงักล่าว และพิจารณาความต่อเน่ืองของการช าระคา่งวดของลูกหน้ี 
(4)  สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถยนต ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

 
 

31 ธันวาคม 2562 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม 
จ าน าทะเบียนรถยนต์

และ 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผือ่หน้ี
สงสยัจะสูญ(4) 

  
 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญ 

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

นอ้ยกว่า 3 เดือน 96,206  5,254  105 
มากกวา่ 12 เดือน 405  405  405 

รวม   1,268,040  16,054  614 

 
(4)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (รถยนต)์ 
 

(ค.1.3)   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ถูกจ ากัด
เน่ืองจากคู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้น
เครดิตต ่า 
 

หลักประกนั  
 
นอกจากการพิจารณาคุณภาพดา้นเครดิตของคู่สัญญาแลว้ กลุ่มบริษทัยงัใชห้ลกัประกนัเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงใน
การปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่า
หลักประกัน ณ วนัเร่ิมต้นสัญญาเพียงพอตามระดับความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ หลักประกัน
ประกอบดว้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รถยนต ์และอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บการประเมินมูลค่า ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของลูกหน้ี
ตามสญัญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถ 
 
ส าหรับการค ้าประกนั กระบวนการในการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือทางดา้นเครดิตของผูค้  ้าประกนัจะสอดคลอ้งกบั
กระบวนการการประเมินเครดิตของลูกหน้ี 
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การกระจกุตัวของความเส่ียงด้านเครดิต 
 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นเครดิตตามประเภทของการใหสิ้นเช่ือ ซ่ึงการกระจุกตวัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มลูกหน้ีรายย่อยท่ีประกอบอาชีพ
รับจา้ง และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืจ าน าทะเบียนรถ มากกวา่ร้อยละ 50 อยูใ่นกลุ่มผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

การเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (SICR) 
 

เพ่ือพิจารณาวา่ความเส่ียงท่ีจะผดินดัช าระหน้ี (PD) ของเคร่ืองมือทางการเงินมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัแต่วนัท่ี
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณาขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนบัสนุนซ่ึงเก่ียวขอ้งและสามารถหา
ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชต้น้ทุนหรือความพยายามท่ีมากเกินไป ซ่ึงรวมทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการ
วิเคราะห์โดยใชป้ระสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัรวมถึงขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคต 
 

ค านิยามของการผิดนัดช าระหนี ้(Default)  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินเกิดการผิดนดัช าระหน้ีเม่ือ 
- ลูกหน้ีไม่สามารถจ่ายภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดภ้ายใน 30 นบัจากวนัท่ีครบก าหนด 
- มีความเป็นไปได้ท่ีลูกหน้ีจะปรับโครงสร้างสินทรัพย์ซ่ึงเป็นผลมาจากการล้มละลาย ท าให้ลูกหน้ีไม่มี

ความสามารถในการจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิต  
 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินว่าเกิดการผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่และการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัอาจแตกต่างกนั
ตลอดระยะเวลาเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
 
ค่าความน่าจะเป็นท่ีลกูหนีจ้ะผิดนัดช าระหนี ้ 
 
ระดบัของความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นขอ้มูลหลกัในการพิจารณาค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี โดยกลุ่ม
บริษทัมีการจดัเก็บขอ้มูลผลการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย และใชแ้บบจ าลองทางสถิติมาวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว 
เพ่ือประมาณการความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ีตลอดระยะเวลาท่ีลูกหน้ีตอ้งช าระหน้ีคืนตามสัญญา และ
ประมาณการค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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การน าข้อมลูท่ีคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ประมาณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการผิดนดัช าระหน้ีถ่วงน ้ าหนกัตลอด
ช่วงอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด 
ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงด้าน
เครดิตมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบนัร่วมกบัการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนบัสนุน
และมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้่ามีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการ
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัในแต่ละสถานการณ์ 
 

สถานการณ์ความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 
สถานการณ์ปกติ 
 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะจดัให้มีการทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจใน
อนาคตอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมเติมจากการบริหารจดัการ (Management 
Overlay) ดว้ย 

 
(ค.2)   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  
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ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจ านวน
เงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 

 
 งบกำรเงินรวม  
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             
เงินเบิกเกินบญัชี   542  542  -  -  -  542 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 150,000  150,000  -  -  -  150,000 
เจา้หน้ีการคา้  306,898  306,898  -  -  -  306,898 
หุน้กู ้ 5,212,341  950,000  1,491,045  2,771,296  -  5,212,341 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 79,616  31,554  24,380  22,714  968  79,616 
 5,749,397  1,438,994  1,515,425  2,794,010  968  5,749,397 
            

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             
เงินเบิกเกินบญัชี   542  542  -  -  -  542 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 150,000  150,000  -  -  -  150,000 
เจา้หน้ีการคา้  377,258  377,258  -  -  -  377,258 
หุน้กู ้ 5,212,341  950,000  1,491,045  2,771,296  -  5,212,341 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 60,421  24,475  17,160  17,818  968  60,421 
 5,800,562  1,502,275  1,508,205  2,789,114  968  5,800,562 

 
(ค.3)   ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอตัรา
แลกเปล่ียนและจากภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์
เพ่ือการเกง็ก าไรหรือเพ่ือการคา้  
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(ค.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงท่ีไม่มีสาระส าคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
(ค.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่ง 
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยหลกัมาจากหุ้นกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 19) กลุ่ม
บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการท าใหม้ัน่ใจว่าเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 
34 กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมการด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมอีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

35 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
ซอฟตแ์วร์ 1,026  860  1,026  290 
รวม 1,026  860  1,026  290 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า     

     ด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้     
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 

 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารส านกังาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ส านกังาน 
ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31  31  31  31 
 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอ่ืน        
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
 ตกลงกนัแลว้ 668,951  428,868  668,625  427,175 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 4,670  4,170  4,010  4,010 
รวม 673,621  433,038  672,635  431,185 

 
บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือค ้าประกนัการซ้ือสินคา้กบับริษทัในประเทศและ
การใชบ้ริการไปรษณียก์บัรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นเง่ือนไขทางการคา้ท่ีลูกคา้ทุกรายตอ้งปฏิบติัเม่ือจะท าธุรกรรมดว้ย 
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สัญญาที่ส าคัญ 
 

           สัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้าและเคร่ืองหมายการค้า 
 
เม่ือวันท่ี  1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ท าสัญญาค่าธรรมเนียมช่ือการค้ากับ Singer Company Limited S.a.r.1 และสัญญา
ค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้กับ Singer Asia Limited ซ่ึงสัญญาใหม่ชุดน้ีอา้งอิงสิทธิจากสัญญาให้ใช้สิทธิฉบบัหลกั
ระหว่าง Singer Asia Limited กบั The Singer Company Limited (Isle of Man) โดยแยกเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ช่ือ
การคา้เท่ากับ 0.25 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีให้กับ Singer Company Limited S.a.r.1 และการจ่ายค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมาย
การคา้ในจ านวนร้อยละ 0.5 ของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญาให้กบั Singer Asia Limited สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2568 เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ 12 เดือน โดยให้มี
ผลเร่ิมนบัการบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไปส าหรับสัญญาค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ และ
ตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 เป็นตน้ไปส าหรับสญัญาค่าธรรมเนียมช่ือการคา้ 

 
36 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีคดีความท่ีถูกยืน่ฟ้องดงัต่อไปน้ี 
 
คดีฟ้องร้องละเมิดสิทธิบัตร 

 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 บริษทัแห่งหน่ึง (โจทก)์ ไดย้ื่นฟ้องบริษทัเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ่ื้นอีก 3 ราย ในคดีร่วมกนัละเมิด
สิทธิบตัรการประดิษฐ์ของผูอ่ื้น ซ่ึงตามค าฟ้องอา้งตนว่าเป็นเจา้ของสิทธิบตัรการประดิษฐ์  เก่ียวกบัอุปกรณ์ช้ินหน่ึงท่ีอยูใ่น
ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัจา้งจ าเลยท่ี 1 ท าการผลิต ภายใตส้ัญญาซ้ือขายตูจ้  าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติัและเรียกเงินค่าเสียหาย
เป็นเงินจ านวน 100 ลา้นบาท  
 
ตามสัญญาซ้ือขายตูจ้  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงอตัโนมติั บริษทัเป็นเพียงผูซ้ื้อจากจ าเลยท่ี 1 และตามขอ้สัญญาจ าเลยท่ี 1 ได้
ยืนยนัว่าเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ไดรั้บอนุญาตหรือเป็นตวัแทนถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัรท่ีแทจ้ริงในสินคา้และอุปกรณ์ส่วนประกอบ กลไกต่างๆ รวมถึงจ าเลยท่ี 1 จะเป็นผูรั้บผิดชอบแต่ผู ้
เดียวในความเสียหายใดๆ ต่อบริษทัหรือลูกคา้ของบริษทั หรือบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีการกล่าวอา้งว่าสินคา้มีการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร 
 
บริษทัไดม้อบหมายให้ทนายความด าเนินการยื่นค าให้การเพ่ือต่อสู้คดีดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 และเม่ือวนัท่ี 
3 กนัยายน 2561 ศาลนดัช้ีสองสถานเพ่ือก าหนดประเด็นขอ้พิพาทแลว้ และศาลไดก้ าหนดนดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย 
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เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง ไดมี้ค าพิพากษาคดีอาญา ระหว่าง
พนกังานอยัการโจทกก์บับริษทัซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมกบัผูอ่ื้นอีก 3 ราย โดยศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง  
 
อย่างไรก็ตามในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ มีค าพิพากษาแกเ้ป็นจ าเลยท่ี 1 (บริษทั เอสเซพออยส์ 
จ ากดั) มีความผดิตามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 มาตรา 85 ประกอบมาตรา 36 วรรค(1) ปรับ 2,000 บาท ใหริ้บของ
กลาง นอกจากท่ีแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
   
ปัจจุบนัคดีแพ่งยงัอยูร่ะหว่างจ าหน่ายคดีชัว่คราวเพ่ือรอผลอนัถึงท่ีสุดในคดีอาญา หากมีค าตดัสินให้ยกฟ้องในคดีอาญาจะมี
ผลให้ยกฟ้องในคดีแพ่งดว้ย ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดใ้นขณะน้ี บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณ
การผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
 

37 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2564 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 68.27 ลา้นบาท 
 

38 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ฉบบัปรับปรุงใหม่ ให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการไดรั้บ 
การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 เป็นการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า โดยบนัทึกลดท่ีหน้ีสินตามสญัญาเช่าโดยตรง การถือ
ปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวตอ้งปรับปรุงผลกระทบกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงิน
เปรียบเทียบ ซ่ึงขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาว่าจะเลือกถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวหรือไม่ 
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39 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่  
 

รายการบางรายการในงบการเงินส าหรับปี 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการน าเสนอ 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวามคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 
 2562 
 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ลูกหน้ีอ่ืน 214,275  (14,900)  199,375 
ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ 5,649  (5,649)  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,091  (114)  49,977 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,082  5,649  19,731 
หุน้กู ้ (2,450,000)  15,014  (2,434,986) 

   -   
      

 2562 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะทางการเงิน      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ลูกหน้ีอ่ืน 176,987  (15,014)  161,973 
ค่าเช่าร้านคา้จ่ายล่วงหนา้ 5,649  (5,649)  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,063  5,649  18,712 
หุน้กู ้ (2,450,000)  15,014  (2,434,986) 

   -   
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

127 

 2562 
 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
ประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้มื (753,399)  368  (753,031) 
ตน้ทุนขาย 819,149  17,604  836,753 
ตน้ทุนการให้บริการ 65,100  (18,013)  47,087 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 647,168  (22,849)  624,319 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 351,212  22,890  374,102 

   -   
 
 2562 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
ประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ตน้ทุนขาย 837,745  (409)  837,336 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 210,722  409  211,131 

   -   
 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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