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ที ่ห.ท. SET/015/2563 

        วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ                   
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับไตรมาสที ่2  ปี พ.ศ.  2563 ของบริษัท ซิงเกอร ์

ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ)  
 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีพ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 115 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 63 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 121.2 จากก าไรสทุธิ 52 ลา้นบาทของไตรมาสท่ี 2 ของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัไตร
มาสที่ 2 ปีพ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 เท่ากบั 0.29 บาทตอ่หุน้ และ 0.14 บาทตอ่หุน้ตามล าดบั 

 กลุม่บริษัทฯ ขอชีแ้จงผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปีพ.ศ. 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนดงันี ้
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 รายไดร้วมของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 238 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34.9 เมื่อเปรียบเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขาย จ านวน 246 ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่เป็นการขาย เครื่องปรบัอากาศ ตูแ้ช่ ทีวี และตูเ้ย็น เพ่ิมขึน้ประมาณ 150 ลา้นบาท 31 ลา้น
บาท 24 ลา้นบาท และ 23 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

 ส าหรบัตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารโดยรวมเพ่ิมขึน้จาก 272 ลา้นบาทในไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน เป็น 349 ลา้นบาทในไตรมาสที่ 2 ของปีพ.ศ 2563 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.3 โดย
มีสาเหตุหลกัจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการขายในไตรมาสนี ้ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการบริหาร
บางสว่นเป็นคา่ใชจ้่ายคงท่ี จงึท าใหต้น้ทนุในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารไม่ไดส้งูขึน้เร็ว
เช่นเดียวกบัรายไดจ้ากการขาย   
 

 ตน้ทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้ 15 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการออกหุน้กูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาทและ 800 ลา้น
บาทเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 และวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
สินทรัพย ์
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สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 996 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 16.9 เมื่อเทียบกับสิน้ปีพ.ศ. 
2562 โดยรายการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัมีดงันี ้

 เงนิลงทุนหมุนเวียน 
เงินลงทนุหมนุเวียนเพ่ิมขึน้จ านวน 304 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 95.3 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี
พ.ศ. 2562 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ น าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปลงทุนในหน่วยลงทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ 
มีผลก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ียงัไม่รบัรูแ้สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 0.4 ลา้น
บาท 

 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และลูกหนีเ้งนิใหกู้้ยมื 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลูกหนีเ้งินใหกู้ยื้มเพ่ิมขึน้จ านวน 855 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 24.2 
เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปีพ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็นลูกหนีเ้ช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอื่นๆ 2,202 ลา้น
บาท (คิดเป็น 50% ของลกูหนีเ้ช่าซือ้และลกูหนีจ้  าน าทะเบียนรถ) สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถยนต ์1,856 
ลา้นบาท (คิดเป็น 42% ของลกูหนีเ้ช่าซือ้และลกูหนีจ้  าน าทะเบียนรถ) และสินเช่ือเช่าซือ้เครื่องจกัรใหม ่
(CAPTIVE) 325 ลา้นบาท (คิดเป็น 8% ของลกูหนีเ้ช่าซือ้และลกูหนีจ้  าน าทะเบียนรถ) 

 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 
กลุบ่ริษัทฯ ไดม้ีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่ามาใชเ้ป็นปีแรก 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 
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 หนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 1,061 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.8 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี
พ.ศ. 2562 โดยรายการท่ีส  าคญัคือ การออกหุน้กูจ้  านวน 800 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 
เจา้หนีก้ารคา้ซึ่งเป็นไปตามยอดขายท่ีสูงขึน้ และจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
16 เรื่องสญัญาเช่ามาใชเ้ป็นปีแรก  
 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง สาเหตุหลักเน่ืองจากผลกระทบท่ีเกิดจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ของบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และการจ่ายเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 
8 พฤษภาคม 2563 

 
 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
  

 
 

  (นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 


