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ที ่ห.ท. SET/024/2563 

       วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ                   
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับไตรมาสที ่3  ปี พ.ศ.  2563 ของบริษัท ซิง

เกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ)  
  

  กลุม่บริษัทฯ ขอชีแ้จงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 และงวด 9 เดือน ของปีพ.ศ. 2563 เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนดงันี ้

 
ไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2563 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 117 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 85 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 265.6 
จากก าไรสทุธิ 32 ลา้นบาทของไตรมาสที่ 3 ของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี
พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 เท่ากบั 0.29 บาทตอ่หุน้ และ 0.08 บาทตอ่หุน้ตามล าดบั 
 
งวด 9 เดือนของปีพ.ศ. 2563 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 319 ลา้นบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ 195 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 157.3 
จากก าไรสทุธิ 124 ลา้นบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน กลุ่มบริษัทมีก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานงวด 9 เดือนปีพ.ศ. 
2563 และพ.ศ. 2562 เท่ากบั 0.79 บาทตอ่หุน้ และ 0.36 บาทตอ่หุน้ตามล าดบั 
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รายไดร้วม 

ไตรมาสท่ี 3 และงวด 9 เดือนของปีพ.ศ. 2563 รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 263 ลา้นบาท และ 
702 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้หลกัของรายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายและต้นทุนขาย 

รายไดจ้ากการขายส าหรบัไตรมาสท่ี 3 และงวด 9 เดือนเพ่ิมขึน้จ านวน 170 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.4 
และ 598 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 53.8 ตามล าดบั การเพ่ิมขึน้ท่ีส  าคญัมาจากสินคา้ 5 ล าดบัแรก ซึ่งก็คือ
เครื่องปรบัอากาศ ตูแ้ช่ เครื่องซกัผา้ โทรทศัน ์และตูน้  า้มนั 
 
ทัง้นีก้ารเติบโตของยอดขายเป็นผลจากการปรบัตวัตามสภาวะตลาด รวมทัง้การเพ่ิมจ านวนพนักงานขายและ
การจดัทีมขายใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
ตน้ทนุขายเพ่ิมขึน้จ านวน 105 ลา้นบาท และ 367 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 และงวด 9 เดือนตามล าดบั ใน
ไตรมาสท่ี 3 และงวด 9 เดือน ของปีพ.ศ. 2563, กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผ่ือจากการปรบัมลูค่าเครื่องจกัรท่ีอยู่ใน
ระหวา่งกระบวนการขายคืนจ านวน 8 ลา้นบาทและ 10 ลา้นบาทตามล าดบั  

ดอกเบีย้รับจากสัญญาเช่าซือ้และเงนิใหกู้้ยมื 

ไตรมาสท่ี 3 และงวด 9 เดือนของปีพ.ศ. 2563 ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้และเงินใหกู้ยื้มของกลุ่มบริษัทฯ 
เพ่ิมขึน้จ านวน 74 ลา้นบาท และ  130 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากการขยายตวัของพอรต์ลกูหนี ้

รายได้ค่าบริการและต้นทุนค่าบริการ 

ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดค้่าบริการของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 5 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 35.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพ่ิมของรายได้นายหนา้ขาย
ประกนัจ านวน 4 ลา้นบาท โดยท่ีตน้ทุนการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 10 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 83.3  
 
ส าหรบังวด 9 เดือนของปีพ.ศ. 2563 รายไดค้่าบริการของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจ านวน 10 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 16.9 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งรายไดจ้ากตูเ้ติม
เงินและสินคา้ฝากขายจ านวน 17 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้ในสว่นของรายไดน้ายหนา้ขายประกนัจ านวน 9 ลา้น
บาท ในขณะท่ีตน้ทนุการใหบ้ริการ เพ่ิมขึน้จ านวน 23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.0  

รายได้อืน่ 
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ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
37.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดก้ารขายหนีใ้นไตรมาสท่ี 3 ของปีพ.ศ. 2563 และ
ปีพ.ศ. 2562 มีจ านวน 20 ลา้นบาท และ 12 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ส าหรบังวด 9 เดือนของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจ านวน 16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
10.3 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายไดจ้ากการขายหนีง้วด 9 เดือนของปีพ.ศ. 2563 และ 
2562 มีจ านวน 67 ลา้นบาท และ 84 ลา้นบาทตามล าดบั 
 
ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 2 ของปีพ.ศ. 2563 ดังนี ้

 
 

ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ื่นของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
121.7 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 ของปีเดียวกนั เป็นผลมาจากในไตรมาสนีม้ีการขายหนีจ้  านวน 20 ลา้น
บาท และคา่ธรรมเนียมจ านวน 7 ลา้นบาท 
 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 170.0  เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2  พ.ศ. 2563 โดยในไตรมาสท่ี 3 นี ้กลุ่มบริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามปกติ
จ านวน 23 ลา้นบาท และตัง้คา่เผ่ือหนีผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เพ่ิมเติมใหเ้ตม็จ านวนส าหรบัหนีด้อ้ยคณุภาพท่ี
จะขายจ านวน 4 ลา้นบาท  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
สินทรัพย ์

 
 
สินทรพัยร์วมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 2,134 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 36.1 เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ปีพ.ศ. 
2562 โดยรายการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัมีดงันี ้

 เงนิลงทุนหมุนเวียน 
เงินลงทนุหมนุเวียนเพ่ิมขึน้จ านวน 295 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 92.5 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี
พ.ศ. 2562 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ น าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปลงทุนในหน่วยลงทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ 
มีผลก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ียงัไม่รบัรูแ้สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 0.4 ลา้น
บาท 
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 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และลูกหนีเ้งนิใหกู้้ยมืจ าน าทะเบยีนรถ   
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถ เพ่ิมขึน้จ านวน 1,669 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 47.3 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปีพ.ศ. 2562 โดยการเพ่ิมขึน้แบ่งเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
ซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอื่นๆ และรถยนต ์จ านวน 628 ลา้น และลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถ 1,041 
ลา้นบาท  

 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 
กลุบ่ริษัทฯ ไดม้ีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาใชเ้ป็นปีแรก 

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 
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 หนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 2,091 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.7 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี
พ.ศ. 2562 โดยรายการท่ีส  าคญัคือ การออกหุน้กูจ้  านวน 800 ลา้นบาทและ 1,000 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 
23 พฤษภาคม 2563 และ 11 กนัยายน 2563 ตามล าดบั และมีเงินกูยื้ม จ านวน 100 ลา้นบาท 

 
 สว่นของผูถื้อหุน้ของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 43 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.8 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี

พ.ศ. 2562 โดยมีความเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัคือ การปรบัลดก าไรสะสมตน้งวดจากผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ จ านวน 271 ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 การ
เพ่ิมขึน้เน่ืองจากก าไรสทุธิส  าหรบังวด  9 เดือนจ านวน  319 ลา้นบาท  การใชส้ิทธิในใบส าคญัแสดง
สิทธิและจดทะเบียนหุน้แลว้ จ านวน 45  ลา้นบาท และรบัเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิในเดือน
กนัยายนจ านวน 32 ลา้นบาท รวมถงึการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 81 ลา้นบาท 
 

 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  (นายกิตตพิงศ ์ กนกวิไลรตัน)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 


