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ที ่ห.ท. SET/009/2563         

วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ                   
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับไตรมาสที ่1  ปี พ.ศ.  2563 ของบริษัท ซิงเกอร์ประ

เทศไทย จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ)  
 
 ไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 87 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 47 ลา้นบาท หรือร้อยละ 117.5 จาก
ก าไรสุทธิ 40 ลา้นบาทของไตรมาสท่ี 1 ของปีก่อน กลุ่มบริษทัมีก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปีพ.ศ. 2563 
และพ.ศ. 2562 เท่ากบั 0.22 บาทต่อหุน้ และ 0.15 บาทต่อหุน้ตามล าดบั 

 กลุ่มบริษทัฯ ขอช้ีแจงผลประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อนดงัน้ี 
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หน้ำ 2 ของ 4  

 รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจ านวน 199 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขาย จ านวน 181 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ขายตูน้ ้ ามนั เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองซักผา้เพ่ิมข้ึนประมาณ 70 ลา้นบาท 54 ลา้นบาทและ 15 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
 

 ส าหรับตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมเพ่ิมข้ึนจาก 261 ลา้นบาทในไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน เป็น 284 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 โดยมีสาเหตุหลกั
จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายท่ีสูงข้ึนมากในไตรมาสน้ี ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการบริหารบางส่วน
เป็นค่าใชจ่้ายคงท่ี จึงท าให้ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารไม่ได้สูงข้ึนเร็วเช่นเดียวกับ
รายไดจ้ากการขาย   
 

 ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน 6 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการออกหุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2562 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

สินทรัพย์ 
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หน้ำ 3 ของ 4  

สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงจ านวน 78 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัส้ินปีพ.ศ. 2562 โดยรายการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 เงนิลงทุนเผ่ือขาย 

เงินลงทุนเผื่อขายลดลงจ านวน 273 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 85.6 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปีพ.ศ. 2562 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนเพ่ือน าเงินไปใชใ้นการปล่อยเงินให้สินเช่ือ โดยกลุ่มบริษทัฯ ปรับผล
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนกบัก าไรสะสมตน้ปีจ านวน 2.2 ลา้นบาท เน่ืองจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เป็นคร้ังแรก 

 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมเพ่ิมข้ึนจ านวน 128 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 เม่ือ
เปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปีพ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็นลูกหน้ีเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 1,521 ลา้นบาท (คิดเป็น 42% ของ
ลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีจ าน าทะเบียนรถ) สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต ์1,794 ลา้นบาท (คิดเป็น 49% ของลูกหน้ี
เช่าซ้ือและลูกหน้ีจ าน าทะเบียนรถ) และสินเช่ือเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ (CAPTIVE) 341 ลา้นบาท (คิดเป็น 9% 
ของลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีจ าน าทะเบียนรถ) 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่บริษทัฯ ไดมี้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาใชเ้ป็นปีแรก 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
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หน้ำ 4 ของ 4  

 หน้ีสินรวมของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจ านวน 107 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 เม่ือเทียบกบัส้ินปีพ.ศ. 2562 
โดยรายการท่ีส าคญัคือ เจา้หน้ีการคา้ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายท่ีสูงข้ึน และจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาใชเ้ป็นปีแรก  
 

 ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง สาเหตุหลกัเน่ืองจากผลกระทบท่ีเกิดจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของ
บริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  
 
 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  (นายกิตติพงศ ์ กนกวไิลรัตน์) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 


