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ที ่ห.ท. SET/003/2564 

       วันที ่22 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2564 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ                   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัไตรมาสที ่4  ปี พ.ศ.  2563 ของบรษิทั 

ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) และบรษิทัยอ่ย (กลุม่บรษิทัฯ)  
  

  กลุม่บรษัิทฯ ขอชีแ้จงผลประกอบการไตรมาสที ่4 และงวด 12 เดอืน ของปีพ.ศ. 2563 เมือ่
เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นดังนี ้

 

ไตรมาสที ่4 ของปีพ.ศ. 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มกี าไรสทุธ ิ124 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 82 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 195.2 จากก าไรสทุธ ิ42 ลา้นบาทของไตรมาสที ่4 ของปีกอ่น  

 

งวด 12 เดอืนของปีพ.ศ. 2563 กลุม่บรษัิทฯ มกี าไรสทุธ ิ443 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 277 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 166.9 จากก าไรสทุธ ิ166 ลา้นบาท ของงวดเดยีวกันของปีกอ่น กลุ่มบรษัิทมกี าไรต่อหุน้ขัน้
พืน้ฐานงวด 12 เดอืนปีพ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 เท่ากับ 1.09 บาทต่อหุน้ และ 0.46 บาทต่อหุน้
ตามล าดับ 

 

รายไดร้วม 

ไตรมาสที ่4 และงวด 12 เดอืนของปีพ.ศ. 2563 รายไดร้วมของกลุ่มบรษัิทฯ เพิม่ขึน้จ านวน 348 ลา้น
บาท และ 1,050 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยเป็นผลจากการเพิม่ขึน้หลักของรายไดจ้ากการขาย 

2563 2562 จ ำนวน % 2563 2562 จ ำนวน %

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 746             418             328             78.5            2,455         1,529         926             60.6            
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้ืม 278             189             89               47.1            972             753             219             29.1            
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22               19               3                 15.8            71               78               (7)                (9.0)             
รายไดอ่ื้น 23               95               (72)              (75.8)          162             250             (88)              (35.2)          
รวมรำยได้ 1,069         721             348             48.3            3,660         2,610         1,050         40.2            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 367             253             114             45.1            1,346         837             509             60.8            
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6                 11               (5)                (45.5)          37               47               (10)              (21.3)          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 494             234             260             111.1         1,472         998             474             47.5            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต / หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 33               142             (109)           (76.8)          141             409             (268)           (65.5)          
ตน้ทุนทางการเงิน 73               46               27               58.7            225             163             62               38.0            
รวมค่ำใช้จ่ำย 973             686             287             41.8            3,221         2,454         767             31.3            

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 96               35               61               174.3         439             156             283             181.4         

รายไดภ้าษีเงินได้ (28)              (7)                21               100.0         (4)                (10)              6                 60.0            
ก ำไรส ำหรับงวด 124             42               82               195.2         443             166             277             166.9         

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล้ำนบำท)

 งวด 12 เดือน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ไตรมำสที่ 4 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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รายไดจ้ากการขายและตน้ทนุขาย 

รายไดจ้ากการขายส าหรับไตรมาสที ่4 และงวด 12 เดอืนเพิม่ขึน้จ านวน 328 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 78.5 และ 926 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 60.6 ตามล าดับ การเพิม่ขึน้ทีส่ าคัญในงวด 12 เดอืน
มาจากสนิคา้ 5 ล าดับแรก ซึง่ก็คอืตูน้ ้ามนั ตูแ้ช ่เครือ่งปรับอากาศ โทรทัศน ์และเครือ่งซกัผา้ 
 
ทัง้นี้การเตบิโตของยอดขายเป็นผลจากการปรับตัวตามสภาวะตลาด รวมทัง้การเพิม่จ านวนพนักงาน
ขายและการจัดทมีขายใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
ตน้ทุนขายเพิม่ขึน้จ านวน 114 ลา้นบาท และ 509 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาสที ่4 และงวด 12 เดอืน
ตามล าดับ ในไตรมาสที ่4 และงวด 12 เดอืน ของปีพ.ศ. 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มคี่าเผือ่จากการปรับ
มลูคา่เครือ่งจักรทีอ่ยูใ่นระหวา่งกระบวนการขายคนืจ านวน 9 ลา้นบาทและ 19 ลา้นบาทตามล าดับ  

ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเชา่ซือ้และเงนิใหกู้ย้มื 

ไตรมาสที ่4 และงวด 12 เดอืนของปีพ.ศ. 2563 ดอกเบีย้รับจากสญัญาเชา่ซือ้และเงนิใหกู้ย้มืของกลุ่ม
บรษัิทฯ เพิม่ขึน้จ านวน 89 ลา้นบาท และ 219 ลา้นบาท ตามล าดับ เนื่องจากการขยายตัวของพอรต์
ลกูหนี ้

รายไดค้า่บรกิารและตน้ทนุคา่บรกิาร 

ส าหรับไตรมาสที ่4 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดค้า่บรกิารของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้จ านวน 3 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น เป็นผลมาจากการเพิม่ของรายได ้
นายหนา้ขายประกนัจ านวน 7 ลา้นบาท และการลดลงของสว่นแบง่รายไดจ้ากตูเ้ตมิเงนิ สนิคา้ฝากขาย 
คา่ตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศและ ค่าบรกิารต่างๆ เชน่ ค่าซอ่มแซม จ านวน 4 ลา้นบาท โดยทีต่น้ทุนการ
ใหบ้รกิารของกลุ่มบรษัิทฯ ลดลงจ านวน 5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.5 เนื่องจากค่าใชจ้่าย
เกีย่วกบัตูเ้ตมิเงนิจ านวน 2 ลา้นบาท 
 
ส าหรับงวด 12 เดอืนของปีพ.ศ. 2563 รายไดค้า่บรกิารของกลุม่บรษัิทฯ ลดลงจ านวน 7 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 เมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่ง
รายไดจ้ากตูเ้ติมเงิน สนิคา้ฝากขายและ ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซม ค่าบริการตรวจเช็ค
เครือ่งปรับอากาศจ านวน 22 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ในสว่นของรายไดน้ายหนา้ขายประกันจ านวน 16 
ลา้นบาท ในขณะทีต่น้ทนุการใหบ้รกิาร ลดลงจ านวน 10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.3 

รายไดอ้ืน่ 

ส าหรับไตรมาสที ่4 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ืน่ของกลุ่มบรษัิทฯ ลดลงจ านวน 72 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 75.8 เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจากในไตรมาสที ่4 ของปีพ.ศ. 
2563 ไมม่กีารขายหนี ้ในขณะทีไ่ตรมาสที ่4 ปีพ.ศ. 2562 มกีารขายหนีจ้ านวน 63 ลา้นบาท  
 
ส าหรับงวด 12 เดอืนของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ืน่ของกลุ่มบรษัิทฯ ลดลงจ านวน 88 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 35.2 เมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน โดยรายไดจ้ากการขายหนี้งวด 12 เดอืน
ของปีพ.ศ. 2563 และ 2562 มจี านวน 67 ลา้นบาท และ 148 ลา้นบาทตามล าดับ 
 
ผลประกอบการไตรมาสที ่4 และไตรมาสที ่3 ของปีพ.ศ. 2563 ดังนี ้
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ส าหรับไตรมาสที ่4 ของปีพ.ศ. 2563 รายไดอ้ืน่ของกลุ่มบรษัิทฯ ลดลงจ านวน 28 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 54.9 เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมาสที ่3 ของปีเดยีวกัน เป็นผลมาจากในไตรมาสนี้ไมม่กีาร
ขายหนี ้(ไตรมาสที ่3 มกีารขายหนีจ้ านวน 20 ลา้นบาท)  
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
สนิทรพัย ์

 
 

จ ำนวน %

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 746 536 210             39.2            
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้ืม 278 262 16               6.1              
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22 19 3                 15.8            
รายไดอ่ื้น 23 51 (28)              (54.9)          
รวมรำยได้ 1,069         868 201             23.2            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 367 303 64               21.1            
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 16 (10)              (62.5)          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 494 344 150             43.6            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 33 27 6                 22.2            
ตน้ทุนทางการเงิน 73 60 13               21.7            
รวมค่ำใช้จ่ำย 973 750 223             29.7            

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ 96 118 (22)              (18.6)          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (28)              1 (29)              (2,900.0)     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 124 117 7 6.0              

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล้ำนบำท)

 ไตรมำสที่

 4

 ไตรมำสที่

 3

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ ำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 715                          552                          163                29.5               
เงินลงทุนหมนุเวียน 401                          319                          82                  25.7               
ลูกหน้ีการคา้ 3                              4                              (1)                   (25.0)              
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,788                      1,188                      600                50.5               
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนตท่ี์ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 635                          300                          335                111.7             
ลูกหน้ีอ่ืน 323                          199                          124                62.3               
สินคา้คงเหลือ 675                          686                          (11)                 (1.6)                
รายไดค้า้งรับ 4                              13                            (9)                   (69.2)              
สินทรัพยร์อการขาย 1                              3                              (2)                   (66.7)              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,545                      3,264                      1,281             39.2               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,558                      1,072                      486                45.3               
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ 2,337                      968                          1,369             141.4             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2                              2                              -                 -                 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 433                          426                          7                     1.6                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 74                            -                           74                  100.0             
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 48                            50                            (2)                   (4.0)                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 229                          90                            139                154.4             
สินทรัพยอ่ื์น 21                            20                            1                     5.0                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,702                      2,628                      2,074             78.9               

รวมสินทรัพย์ 9,247                      5,892                      3,355             56.9               

สินทรัพย์

(ล้ำนบำท)
 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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สนิทรัพยร์วมของกลุม่บรษัิทฯ เพิม่ขึน้จ านวน 3,355 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 56.9 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัสิน้ปีพ.ศ. 2562 โดยรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญมดีังนี ้

 เงนิลงทนุหมนุเวยีน 

เงนิลงทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึน้จ านวน 82 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.7 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ 
สิน้ปีพ.ศ. 2562  
เนือ่งจากกลุม่บรษัิทฯ น าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยกลุม่บรษัิทฯ มี
ผลก าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีย่ังไม่รับรูแ้สดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 1 
ลา้นบาท 

 ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืจ าน าทะเบยีนรถ   

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืจ าน าทะเบยีนรถ เพิม่ขึน้จ านวน 2,790 ลา้นบาท
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79.1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ณ สิน้ปีพ.ศ. 2562 โดยการเพิม่ขึน้แบง่เป็นลกูหนี้
ตามสัญญาเชา่ซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอืน่ๆ และรถยนต ์จ านวน 1,086 ลา้น และลูกหนี้เงนิให ้
กูย้มืจ าน าทะเบยีนรถ 1,704 ลา้นบาท  

 
 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

มกีารน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ มาใชเ้ป็นปีแรก 

 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
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 หนีส้นิรวมของกลุ่มบรษัิทฯ เพิม่ขึน้จ านวน 2,889 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.4 เมือ่เทยีบ
กับสิน้ปีพ.ศ. 2562 โดยรายการทีส่ าคัญคอื การออกหุน้กูจ้ านวน 2,800 ลา้นบาท และมกีาร
ช าระคนืหุน้กูจ้ านวน 400 ลา้นบาท เมือ่เดอืนตุลาคม 2563 และมเีงนิกูย้มื จ านวน 150 ลา้น
บาท 

 
 สว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษัิทฯ เพิม่ขึน้จ านวน 466 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.9 เมือ่

เทยีบกับสิน้ปีพ.ศ. 2562 โดยมคีวามเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญคอื การเพิม่ขึน้เนื่องจากก าไรสทุธิ
ส าหรับงวด  12 เดอืนจ านวน  443 ลา้นบาท  การใชส้ทิธใินใบส าคัญแสดงสทิธแิละจดทะบยีน
หุน้แลว้ จ านวน 76 ลา้นบาท และรับเงนิล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ทิธจิ านวน 299 ลา้นบาท 
และการปรับลดก าไรสะสมตน้งวดจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ จ านวน 271 
ลา้นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสะสม ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2562 จ านวน 40 ลา้นบาทและเงนิปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม ณ วันที ่
30 มถินุายน 2563 จ านวน 41 ลา้นบาท 

 
 
 
  

ขอแสดงความนับถอื 
 บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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