
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศ

ไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น

การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(นายโชคชัย  งามวุฒิกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9728 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม 2564 

 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 827,101                 715,193                   546,324                 524,621                   

เงินลงทุนหมุนเวยีน 5 901,437                 401,478                   901,437                 401,478                   

ลูกหนีการคา้ 4, 6 4,570                     2,641                       739,389                 863,733                   

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีครบกาํหนด

     ชาํระภายในหนึงปี 7 2,030,096              1,787,943                -                         -                           

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์

     ทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 771,232                 634,671                   -                         -                           

ลูกหนีอืน 386,414                 322,728                   179,105                 154,213                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                         -                           5,680,128              4,772,412                

สินคา้คงเหลือ 687,114                 675,204                   684,233                 672,546                   

รายไดค้า้งรับ 4 6,367                     3,932                       14,372                   43,084                     

สินทรัพยร์อการขาย 691                        995                          -                         -                           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,615,022              4,544,785                8,744,988              7,432,087                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 7 1,682,935              1,558,138                -                         -                           

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ 8 2,757,547              2,336,894                -                         -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                         -                           1,458,996              1,458,996                

เงินลงทุนระยะยาวอืน 2,000                     2,000                       -                         -                           

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 454,657                 433,085                   449,004                 426,835                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 126,459                 74,052                     100,394                 55,938                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,543                   48,102                     44,376                   44,798                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 204,097                 228,822                   44,126                   67,355                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 21,592                   21,522                     19,917                   20,297                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,296,830              4,702,615                2,116,813              2,074,219                

รวมสินทรัพย์ 10,911,852            9,247,400                10,861,801            9,506,306                

(พันบาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 11 -                         150,542                   -                         150,542                   

เจา้หนีการคา้ 4 454,847                 350,951                   419,401                 377,258                   

เจา้หนีอืน 4 386,016                 353,187                   316,798                 377,899                   

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 -                         950,000                   -                         950,000                   

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 11 54,592                   31,553                     40,724                   24,475                     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 64,793                   37,681                     -                         -                           

รวมหนีสินหมุนเวียน 960,248                 1,873,914                776,923                 1,880,174                

หนีสินไม่หมุนเวียน

หุน้กู้ 11 6,244,074              4,262,341                6,244,074              4,262,341                

หนีสินตามสญัญาเช่า 11 76,189                   48,062                     63,307                   35,946                     

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 12 133,127                 201,534                   105,580                 175,601                   

เงินประกนัพนกังาน 8,640                     8,922                       6,535                     6,009                       

กองทุนเงินสะสมพนกังาน 41,531                   42,505                     41,006                   41,848                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 6,503,561              4,563,364                6,460,502              4,521,745                

รวมหนีสิน 7,463,809              6,437,278                7,237,425              6,401,919                

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13

     ทุนจดทะเบียน 702,000                 702,000                   702,000                 702,000                   

     ทุนทีออกและชาํระแลว้ 455,165                 412,525                   455,165                 412,525                   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 13 1,057,114              801,143                   1,057,114              801,143                   

สาํรองจากการรวมธุรกิจ

    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                         -                           974,118                 974,118                   

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 14 444,598                 298,611                   444,598                 298,611                   

กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27,000                   27,000                     27,000                   27,000                     

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,240,371              1,046,239                442,586                 366,386                   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 223,795                 224,604                   223,795                 224,604                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,448,043 2,810,122 3,624,376 3,104,387

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,911,852 9,247,400 10,861,801 9,506,306

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4 642,309                 515,292                   593,628                 419,011                   

ดอกเบียรับจากสญัญาเช่าซือและเงินใหกู้ย้มื 320,605                 204,695                   -                         -                           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 15,151                   16,274                     6,807                     11,212                     

รายไดค่้าบริหารจดัการ 4 -                         -                           19,320                   14,587                     

รายไดอื้น 4 23,876                   18,274                     75,470                   42,451                     

รวมรายได้ 1,001,941              754,535                   695,225                 487,261                   

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 333,966                 297,398                   338,837                 292,461                   

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,132                     6,548                       609                        6,047                       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 314,442                 185,390                   204,122                 134,340                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 86,681                   102,023                   37,347                   63,727                     

รวมค่าใช้จ่าย 739,221                 591,359                   580,915                 496,575                   

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 262,720                 163,176                   114,310                 (9,314)                      

ตน้ทุนทางการเงิน 82,862                   43,311                     82,499                   43,268                     

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) 304                        19,535                     (1,666)                    (1,954)                      

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวยีน (498)                       (51)                           (498)                       (51)                           

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 180,052                 100,381                   33,975                   (50,577)                    

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 16 39,932                   13,487                     10,300                   (197)                         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 140,120                 86,894                     23,675                   (50,380)                    

(พันบาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่

    ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 12 66,504                   -                           64,645                   -                           

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (13,301)                  -                           (12,929)                  -                           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

     กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 53,203                   -                           51,716                   -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี 53,203                   -                           51,716                   -                           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 193,323                 86,894                     75,391                   (50,380)                    

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 17 0.31                       0.22                         0.05                       (0.13)                        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 17 0.29                       0.22                         0.05                       (0.13)                        

(พันบาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 401,505                   735,023                  27,000                   680,653                 227,839                       2,072,020                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                         86,894 -                               86,894

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                                   -                                   -                         -                         -                               -                           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                   -                                   -                                             86,894 -                                                     86,894 

โอนไปกาํไรสะสม -                           -                          -                                                  809                              (809) -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2563                    401,505                    735,023                    27,000                   768,356                         227,030                  2,158,914 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุ้น ค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564                     412,525                     801,143                    298,611                     27,000                 1,046,239                      224,604                  2,810,122 

รายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

      เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

     เพมิหุ้นสามญั 13 42,640                     255,971 (298,611)                 -                         -                         -                                                        -   

     เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 14 -                                   -                           444,598                            -                         -                         -                           444,598                   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบัีนทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 42,640                             255,971                   145,987                            -                         -                         -                           444,598                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                           -                                   -                         140,120                  -                           140,120                   

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                   -                           -                                   -                         53,203                    -                           53,203                     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                                   -                           -                                   -                         193,323                  -                           193,323                   

โอนไปกาํไรสะสม -                           -                           -                          -                         809                         (809)                         -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564                     455,165                  1,057,114                    444,598                     27,000                 1,240,371                      223,795                  3,448,043 

                1,016,576                 (3,224,248)                  3,448,043 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อ

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 401,505            735,023           974,118               27,000            556,107              227,839                 2,921,592          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

    ขาดทุนสาํหรับงวด -                    -                   -                       -                  (50,380)               -                         (50,380)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                   -                       -                                 (50,380) -                                       (50,380)

โอนไปกาํไรสะสม -                    -                   -                       -                                        809                         (809) -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2563              401,505             735,023                 974,118              27,000                506,536                   227,030           2,871,212 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ทอีอกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ เงินรับล่วงหนา้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ การควบคุมเดียวกนั ค่าหุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรพัย์ ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564              412,525              801,143                    974,118 298,611                              27,000                   366,386                     224,604             3,104,387 

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

      เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้น

     เพมิหุน้สามญั 13 42,640              255,971 -                         (298,611)              -                    -                         -                           -                      

     เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 14 -                            -                    -                                  444,598               -                            -                         -                                    444,598               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 42,640                      255,971                     145,987               -                            -                         -                                    444,598

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไรสาํหรับงวด -                    -                    -                         -                       -                    23,675                   -                                            23,675 

    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                    -                    -                         -                       -                    51,716                   -                           51,716                 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                         -                       -                    75,391                   -                           75,391                 

โอนไปกาํไรสะสม -                            -                             -                                 -                       -                    809                        (809)                         -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 455,165            1,057,114         974,118                  444,598               27,000               442,586                 223,795                   3,624,376            

                  218,791                (3,400,581)                            - 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 140,120               86,894                 23,675                 (50,380)                

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินได้ 39,932                 13,487                 10,300                 (197)                     

ตน้ทุนทางการเงิน 82,862                 43,929                 82,499                 43,835                 

ค่าเสือมราคา 19,670                 17,005                 15,176                 13,370                 

ค่าตดัจาํหน่าย 1,923                   3,627                   1,786                   3,460                   

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนทรัีบรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

     (กลบัรายการ) 304                      70,916                 (1,666)                  358                      

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ -                       114                      -                       -                       

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (กลบัรายการ) 3,800                   7,687                   (922)                     6,471                   

สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน 199                      234                      171                      212                      

กาํไรจากการขายเงินลงทุน (498)                     (51)                       (498)                     (51)                       

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) และขาดทุน

     จากการยดึสินคา้ 48,263                 7,203                   5,079                   (5,488)                  

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 1,535                   -                       1,535                   -                       

ดอกเบียรับ (7)                         (7)                         (71,517)                (38,487)                

338,103               251,038               65,618                 (26,897)                

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (1,929)                  (1,854)                  124,344               16,516                 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (411,085)              (256,926)              -                       -                       

ลูกหนีเงินให้กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต์ (557,214)              (291,882)              -                       -                       

ลูกหนีอนื (62,199)                (5,753)                  (20,407)                11,808                 

รายไดค้า้งรับ (2,435)                  9,749                   28,712                 36,313                 

สินคา้คงเหลือ (16,343)                (34,404)                (16,766)                (30,354)                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 304                      (504)                     -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (70)                       (1,472)                  380                      (1,233)                  

เจา้หนีการคา้ 147,949               77,629                 42,142                 22,575                 

เจา้หนีอนื (12,689)                (20,159)                (62,567)                24,619                 

จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (5,703)                  (1,703)                  (4,454)                  (1,174)                  

เงินประกนัพนกังาน (282)                     5,314                   526                      4,950                   

จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (1,173)                  (1,332)                  (1,013)                  (1,296)                  

กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากการดาํเนินงาน (584,766)              (272,259)              156,515               55,827                 

จ่ายภาษเีงินได้ (2,883)                  -                       (2,818)                  -                       

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน (587,649)              (272,259)              153,697               55,827                 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 มีนาคม  31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 7                          7                          71,517                 38,487                 

เงินให้กูย้มืระยะสันเพมิขึน -                       -                       (907,716)              (369,892)              

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอปุกรณ์ (28,103)                (8,855)                  (27,865)                (7,760)                  

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,364)                  (3,263)                  (1,364)                  (3,263)                  

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนหมุนเวยีน (1,100,000)           -                       (1,100,000)           -                       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวยีน 600,539               273,205               600,539               273,205               

กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (528,921)              261,094               (1,364,889)           (69,223)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นและเงินสดรับจากการออกหุ้น 13, 14 444,598               -                       444,598               -                       

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (79,725)                (57,241)                (79,736)                (57,199)                

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

    จากสถาบนัการเงินลดลง 11 (150,542)              -                       (150,542)              -                       

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 11 1,981,733            -                       1,981,733            -                       

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหุ้นกู ้ 11 (950,000)              -                       (950,000)              -                       

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (17,586)                (11,829)                (13,158)                (10,132)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,228,478            (69,070)                1,232,895            (67,331)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 111,908               (80,235)                21,703                 (80,727)                

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 827,101               471,869               546,324               277,468               

 31 มีนาคม  31 มีนาคม

(พนับาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

14 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

5 เงินลงทุนหมุนเวียน 

6 ลูกหนีการคา้ 

7 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ  

8 ลูกหนีเงินให้กูยื้มจาํนาํทะเบียนรถยนต ์

9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

11 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

12 ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

13 ทุนเรือนหุน้ 

14 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 

15 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

16 ภาษีเงินได ้

17 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

18 เครืองมือทางการเงิน 

19   ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

20   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

21   การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2564 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการขายและให้เช่าซือสินคา้ ซึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเครืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์

โทรศพัทมื์อถือ การให้เช่าซือเครืองใชไ้ฟฟ้า ให้เช่าซือรถยนต ์เงินให้กูยื้มจาํนาํทะเบียนรถยนต ์การให้บริการซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาเครืองใชไ้ฟฟ้า การให้บริการติดตามทวงหนีของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั รวมถึง การเป็นนายหน้าขายประกนัชีวิต

และประกนัวินาศภยั 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวก ับงบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ฯ กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีเกียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลนีไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสําหรบังบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูล 

ทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ซําซ้อนกับข้อมูลทีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันนั   

การอา่นงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2563 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็นครังแรกซึงมีผลบังคบัใช้ตังแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่มีผลบงัคบัใช้

มาถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้ทงันี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่องบการเงิน 

 

นอกจากนี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ซึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวด

ปัจจุบนัมาถือปฏิบตัิในการจดัทาํงบการเงินนีก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการพิจารณาผลกระทบ 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ

บัญชีของกลุ่มบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทังนี นโยบายการบัญชี วิธีการคาํนวณและ

แหล่งขอ้มูลสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนนัไม่แตกต่างจากทีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึนอย่างต่อเนือง โดยเริมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564 จาก

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษทัจึงจดัทาํงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยถือ

ปฏิบตัิตามมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการพกัชาํระหนี รวมถึงมาตรการชะลอการรับชาํระเงิน เพือให้กลุ่มบริษัทและ

บริษทัสามารถช่วยเหลือผูกู้ที้กาํลงัประสบปัญหากระแสเงินสดในระยะสันให้กลบัมาชาํระหนีได ้โดยกลุ่มบริษทัและบริษทั

ดาํเนินการตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือเพิมเติม ดงันี 

1. ขยายระยะเวลาการผ่อนชาํระ 

2. ลดค่างวด 

3. ผ่อนชาํระเฉพาะเงินตน้ 

4. ผ่อนชาํระเฉพาะดอกเบีย 

5. พกัการชาํระชวัคราว 

 

โดยส่วนทีเกียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัให้ความสนใจในขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคตและความ

ผนัผวนตามสภาพเศรษฐกิจทีมีความไม่แน่นอน ซึงจะส่งผลกระทบต่อการตงัค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที

คาดว่าจะเกิดขึนตาม TFRS 9 ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ ประกาศแนวปฏิบติัเพือทีจะปรับใชเ้ป็น

เวลา 2 ปี ระหว่างปี 2563 - 2564 ซึงมีสาระสําคญัดงันี 

 

- การปรับโครงสร้างหนีของลูกหนีทีไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non NPL) ซึงเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนีในลกัษณะเชิงป้องกนั 

(pre-emptive) สามารถจดัชนัลูกหนีดงักล่าวเป็นชนัทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสําคญัของความเสียงดา้นเครดิต (performing 

หรือ stage 1) ไดท้นัทีเมือผา่นกระบวนการคดัเลือกอย่างดี โดยพิจารณาจากลูกหนีทีมีแนวโน้มทีจะจ่ายชาํระได ้หรือลูกหนี

ยงัจดัประเภทเป็นหนีชนัเดิมก่อนจะเขา้สู่การปรับโครงสร้างหนี 

- การปรับโครงสร้างหนีของลูกหนีด้อยคุณภาพ (NPL) ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนีทีมีปัญหา (Troubled Debt 

Restructuring : TDR) สามารถจัดชันลูกหนีดังกล่าวเป็นชันทีไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัของความเสียงดา้นเครดิต 

(performing หรือ stage 1) ได ้หากสามารถชาํระหนีติดต่อกนั 3 เดือนหรือ 3 งวดการชาํระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  

- การปรับอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงใหม่ 
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- จากผลของสถานการณ์ทีไม่ไดค้าดการณ์มาก่อน ดงันันการใช้ขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (forward-looking 

information) จะให้นาํหนักไดน้้อยกว่าการใช้ขอ้มูลผลขาดทุนในอดีต (historical information) ในการพิจารณาค่าเผือผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

สําหรับผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัยงัคงสะทอ้นมูลค่ายุติธรรมผา่นการติดตามอย่างใกลชิ้ด รวมถึงการประมาณการเพิมเติมโดยผูบ้ริหาร (Management 

Overlay) ทาํให้มนัใจไดว้่า ในช่วงเวลาทีเศรษฐกิจตกตาํ ความเสียงดา้นเครดิตทีเพิมขนึไดรั้บการพิจารณาและตงัสํารองไว้

อยา่งรอบคอบ 

 

4 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน 

 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี 

 

รายการทีสําคญักับบุคคลหรือกจิการ 

ทเีกยีวข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        

ค่าบริหารจดัการ 1,500  1,071  1,500  1,071 

        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  548,819  375,016 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  19,320  14,587 

ดอกเบียรับ -  -  71,517  38,487 

รายไดอื้น -  -  1,677  832 

ซือสินคา้ -  -  29,981  29,316 

ตน้ทุนขาย -  -  19,675  16,846 

        

กิจการอืนทีเกียวข้องกัน        

รายไดจ้ากการขาย 3  -  -  - 

รายไดจ้ากการให้บริการ 5,184  3,408  4,750  3,408 

รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 1,243  348  1,243  348 

รายไดค้่านายหนา้ 3,968  1,272  -  - 
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รายการทีสําคญักับบุคคลหรือกจิการ 

ทเีกยีวข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกียวข้องกัน        

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี -  46,875  -  - 

รายไดอื้น -  127  -    21 

ซือสินคา้ 523  955  523  955 

ซือสินทรัพยถ์าวร 13,700  -  13,700  - 

ค่าบริการติดตามหนี 899  1,622  -  1 

ตน้ทุนการให้บริการ -   3  -  3 

ค่าใชจ้่ายอนื 367  457  367  106 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 28,142  16,134  18,129  11,589 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,630  898  973  747 

รวม 29,772  17,032  19,102  12,336 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนีการค้า   

บริษทัยอ่ย - - 735,828  862,201 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 86 138 55  - 

 86 138 735,883  862,201 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ทีคาดว่าจะเกิดขึน - - 

 

-  - 

สุทธ ิ 86 138  735,883  862,201 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

  

ลูกหนีอนื     

บริษทัยอ่ย - - 2,598  3,390 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั  12,009 14,093 1,431  2,548 

 12,009 14,093 4,029  5,938 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ทีคาดว่าจะเกิดขึน  - - -  - 

สุทธ ิ 12,009 14,093 4,029 5,938 

     

รายได้ค้างรับ      

บริษทัยอ่ย - -  15,764 45,603 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 3,146 2,289  1,246 1,451 

รวม 3,146 2,289  17,010 47,054 

 

 

 

อัตราดอกเบีย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม 

31  

ธนัวาคม      

31 

มีนาคม 

 2563  2564 2563  เพมิขึน  ลดลง  2564 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน 

บริษทัยอ่ย 5.25 - 6.04 5.25 - 6.06 4,772,412 1,168,735 (261,019)  5,680,128 

สุทธ ิ  4,772,412 1,168,735 (261,019)  5,680,128 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีการค้า      

บริษทัยอ่ย -  -  443 73,856 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั 50,506  74,953  26,987 33,664 

รวม 50,506  74,953  27,430  107,520 

     

เจ้าหนีอนื      

ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่ 260 - - - 

บริษทัยอ่ย - - 90,156 142,627 

กิจการอนืทีเกียวขอ้งกนั  1,247 1,219  600  2 

รวม 1,507  1,219  90,756  142,629 

 

 สัญญาสาํคญัทีทาํกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหว่างงวด 

 

5 เงินลงทุนหมุนเวียน  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนหมนุเวียน         

ตราสารหนี - วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  901,437  401,478  901,437  401,478 

รวม 901,437  401,478  901,437  401,478 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลือนไหวในระหวา่งงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ของเงินลงทุนหมุนเวียนมีดงันี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที  

1 มกราคม 

2564  ซือ  ขาย  

ปรับปรุง 

มูลค่ายตุิธรรม  

ณ วนัที  

31 มีนาคม 

2564 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนหมนุเวียน          

ตราสารหนี - วดัมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทนุ  

 

401,478 

  

1,100,000 

  

(600,539) 

  

498 

  

901,437 

รวม 401,478  1,100,000  (600,539)  498   901,437 

 

6 ลูกหนกีารค้า  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 86  138  735,883  862,201 

กิจการอืน ๆ  14,940  12,931  13,209  11,235 

รวม  15,026  13,069  749,092  873,436 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

      ทีคาดว่าจะเกิดขึน 

 

   (10,456) 

 

(10,428) 

 

(9,703) 

 

(9,703) 

สุทธิ  4,570  2,641  739,389  863,733 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพมิขนึ 28       -  -  - 

- กลบัรายการ -  (53)  -  (53) 

        

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,355  2,550 739,284 863,728 

เกินกาํหนดชาํระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 199  74 105 5 

3 - 6 เดือน 26  28 - - 

6 - 9 เดือน 28  49 - - 

9 - 12 เดือน 49  105 - - 

มากกว่า 12 เดือน 10,369 10,263 9,703 9,703 

 15,026 13,069 749,092 873,436 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขึน 

 

(10,456) 

 

(10,428) 

 

(9,703) 

 

(9,703) 

สุทธิ 4,570 2,641 739,389 863,733 

 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

  

  งบการเงนิรวม 

 

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี  

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

เกินหนึงปี 

แต่ไม่เกินสองปี  

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

เกินสองปี 

แต่ไม่เกินสามปี  

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

เกินสามปี 

แต่ไม่เกินสีปี  

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

เกินสีปี 

แต่ไม่เกินห้าปี  

ส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระเกินห้าปี  รวม 

 (พันบาท) 

31 มีนาคม 2564  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 3,085,741  1,351,774  498,075  255,642  55,529  5,480  5,252,241 

หัก รายไดด้อกเบียทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (866,822)  (301,516)  (81,323)  (33,062)  (3,671)  (224)  (1,286,618) 

 2,218,919  1,050,258  416,752  222,580  51,858  5,256  3,965,623 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขึน (188,823)  (45,133)  (12,162)  (5,736)  

 

 (642)  (96) 

 

(252,592) 

สุทธิ 2,030,096  1,005,125  404,590  216,844   51,216   5,160  3,713,031 

  

31 ธันวาคม 2563  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 2,794,906  1,312,245  436,621  191,834  47,653  3,305  4,786,564 

หัก รายไดด้อกเบียทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (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 ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตที 

คาดว่าจะเกิดขึน (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 จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลกูหนีตามสัญญาเช่าซือเครืองใชไ้ฟฟ้าและอนื ๆ และรถยนต ์แสดงไดด้งันี 

 

 งบการเงนิรวม 

 เครืองใช้ไฟฟ้าและอืน ๆ  รถยนต์  รวม 

 

สินทรัพยท์ไีม่

มีการเพมิขึน

อยา่งมี

นัยสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยที์มี

การเพมิขึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยที์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยที์ไม่

มีการเพมิขนึ

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท์มีี

การเพมิขึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยที์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยที์ไม่

มีการเพิมขึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท์มีี

การเพมิขนึ

อยา่งมี

นยัสําคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยที์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

31 มีนาคม 2564                  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ *                        

ปกต ิ 1,936,774  69,535  -  2,006,309  310,783  23,373  -  334,156  2,247,557  92,908  -  2,340,465 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 456,743  16,043  -  472,786  71,948  1,153  -  73,101  528,691  17,196  -  545,887 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 90 วนั -  705,140  -  705,140  -  67,684  -  67,684  -  772,824  -  772,824 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  290,153  290,153  -  -  16,294  16,294  -  -  306,447  306,447 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือสุทธิรายได้

ดอกเบยีทียงัไม่ถอืเป็นรายได ้ 2,393,517  790,718  290,153  3,474,388 

  

382,731 

  

92,210 

  

16,294 

  

491,235 

  

2,776,248 

  

882,928 

  

306,447 

  

3,965,623 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ทีคาดว่าจะเกิดขนึ 

 

(72,253) 

  

(79,034) 

  

(91,357) 

  

(242,644) 

  

(1,721) 

  

(3,959) 

  

(4,268) 

  

(9,948) 

                        

(73,974) 

  

(82,993) 

  

(95,625) 

  

(252,592) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 2,321,264  711,684  198,796  3,231,744  381,010  88,251  12,026  481,287  2,702,274  799,935  210,822  3,713,031 

                        
* ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือสุทธิรายไดด้อกเบยีทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

25 

 งบการเงนิรวม 

 เครืองใช้ไฟฟ้าและอืน ๆ  รถยนต์  รวม 

 

สินทรัพยท์ไีม่

มีการเพมิขึน

อยา่งมี

นัยสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยที์มี

การเพมิขึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยที์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยที์ไม่

มีการเพมิขนึ

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท์มีี

การเพมิขึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยที์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยที์ไม่

มีการเพิมขึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท์มีี

การเพมิขนึ

อยา่งมี

นยัสําคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยที์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563                  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ *                        

ปกต ิ 1,652,348  69,689  -  1,722,037  300,011  25,927  -  325,938  1,952,359  95,616  -  2,047,975 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 426,004  16,722  -  442,726  76,843  1,209  -  78,052  502,847  17,931  -  520,778 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 90 วนั -  715,102  -  715,102  -  41,525  -  41,525  -  756,627  -  756,627 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  275,405  275,405  -  -  8,452  8,452  -  -  283,857  283,857 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือสุทธิรายได ้ 

  ดอกเบียทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,078,352  801,513  275,405  3,155,270 

  

376,854 

  

68,661 

  

8,452 

  

453,967 

  

2,455,206 

  

870,174 

  

283,857 

  

3,609,237 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ทีคาดว่าจะเกิดขนึ 

 

(59,260) 

  

(46,408) 

  

(149,010) 

  

(254,678) 

  

(2,470) 

  

(1,771) 

  

(4,237) 

  

(8,478) 

  

(61,730) 

  

(48,179) 

  

(153,247) 

  

(263,156) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 2,019,092  755,105  126,395  2,900,592  374,384  66,890  4,215  445,489  2,393,476  821,995  130,610  3,346,081 

                        
* ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือสุทธิรายไดด้อกเบยีทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพมิขึน -  65,365 

- กลบัรายการ (10,564)  - 

 

 การเปลยีนแปลงเงอืนไขการชําระหนีของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 

 

งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสินสุดว ันที  31 มีนาคม 2564 และ 2563 ได้รวมผลของการเปลียนแปลงเงือนไข 

การชาํระหนีของลูกหนีตามสัญญาเช่าซือดว้ยการเปลียนแปลงเงือนไข ดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 ก่อน

เปลียนแปลง

เงือนไขการ

ชาํระหนี 

 หลงั

เปลียนแปลง

เงือนไขการ

ชาํระหนี 

 ก่อน

เปลียนแปลง

เงือนไขการ

ชาํระหนี 

 หลงั

เปลียนแปลง

เงือนไขการ

ชาํระหนี 

   (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  

31 มีนาคม   

 

  

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือสุทธิจากรายได้

ดอกเบียรอการรบัรู้ทีมีการเปลียนแปลง

เงือนไขการชาํระหนี 22,138 

 

22,138 

 

4,754 4,754 

 

เงินสดทีรับชําระหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชําระหนี สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที   

31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดทีรับชาํระหนีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี  23,754  325 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนีมียอดคง

คา้งดงันี  

 

  งบการเงนิรวม 

  31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

  (พันบาท) 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือสุทธิจากรายไดด้อกเบียรับรอการรับรู้ 

ทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 

 

80,506 

  

82,122 

 

8 ลูกหนเีงนิให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ 

 

 งบการเงนิรวม  

 ส่วนทีครบกาํหนด  ส่วนทคีรบกาํหนด   

 ชาํระภายในหนึงปี  ชาํระเกินกว่าหนึงปี  รวม 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหนีเงินให้กูยื้มจาํนาํ 

    ทะเบียนรถยนต ์ 766,587 634,626 2,770,783 2,343,447 3,537,370 2,978,073 

 บวก ดอกเบียคา้งรบั       13,150 16,897 -  -  13,150 16,897 

 779,737 651,523 2,770,783 2,343,447 3,550,520 2,994,970 

 หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต

ทีคาดวา่จะเกิดขึน (8,505) 

 

(16,852) (13,236) 

 

(6,553) (21,741) 

 

(23,405) 

 สุทธ ิ 771,232 634,671 2,757,547 2,336,894 3,528,779 2,971,565 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึนของลูกหนีให้กูยื้มจาํนาํทะเบียนรถยนต ์แสดงไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยท์ีไม่มี

การเพิมขึนอยา่ง

มีนยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท์ีมี 

การเพมิขนึอยา่ง

มีนยัสาํคญัของ

ความเสียงดา้น

เครดิต 

  

 

สินทรัพยท์ีมี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

31 มีนาคม 2564  

ลูกหนีเงินให้กู้ยืมจาํนาํทะเบยีนรถยนต์และ

ดอกเบยีค้างรับ 

       

ปกต ิ 3,037,751  44,049  -  3,081,800 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 300,894  9,861  -  310,755 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 90 วนั -  145,985  -  145,985 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  11,980  11,980 

มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ 3,338,645  199,895  11,980  3,550,520 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า 

จะเกิดขึน 

 

(10,699) 

  

(7,932) 

  

(3,110) 

  

(21,741) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 3,327,946 191,963 8,870 3,528,779 

  

31 ธันวาคม 2563  

ลูกหนีเงินให้กู้ยืมจาํนาํทะเบยีนรถยนต์และ

ดอกเบยีค้างรับ 

       

ปกต ิ 2,592,853  44,450  -     2,637,303 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 222,575  4,278  -  226,853 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 90 วนั -  123,063  -  123,063 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  7,751  7,751 

มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ 2,815,428  171,791  7,751  2,994,970 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า 

จะเกิดขึน 

 

(13,842) 

  

(5,910) 

  

(3,653) 

  

(23,405) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2,801,586  165,881  4,098  2,971,565 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

- กลบัรายการ (1,664)  (2,228) 

 

การเปลียนแปลงเงอืนไขการชําระหนีของลูกหนีเงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ 

 

งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ไดร้วมผลของการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนีของ

ลูกหนีเงินให้กูยื้มจาํนาํทะเบียนรถยนต์ดว้ยการเปลียนแปลงเงือนไข ดงันี  

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 ก่อน

เปลียนแปลง

เงือนไขการ

ชาํระหนี 

 หลงั

เปลียนแปลง

เงือนไขการ

ชาํระหนี 

 ก่อน

เปลียนแปลง

เงือนไขการ

ชาํระหนี 

 หลงั

เปลียนแปลง

เงือนไขการ

ชาํระหนี 

   (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  

31 มีนาคม   

 

  

ลูกหนีเงินให้กูยื้มจาํนาํทะเบียนรถยนตท์ีมี

การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี - 

 

- 

 

11,866 

 

11,866 

 

เงินสดทีรับชําระหนีตามสัญญาเงินให้กู ้ยืมทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชําระหนี สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที   

31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดทีรับชาํระหนีทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี  10,488  762 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหนีเงินให้กูยื้มจาํนาํทะเบียนรถยนตท์มีีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระ

หนีมียอดคงคา้งดงันี  

 

  งบการเงนิรวม 

  31 มีนาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

  (พันบาท) 

ลูกหนีเงินให้กูยื้มจาํนาํทะเบียนรถยนต ์

ทีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี 

 

13,313 

  

23,801 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศที

กิจการจดัตงั 

 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั ให้เช่าซือเครืองใช้ไฟฟ้า สินค้าเชิง

พาณิชย ์โทรศัพท์มือถือ ให้เช่าซือ

รถยนต์ เงินให้กู้ยืมจํานําทะเบียน

รถยนต ์และอนืๆ 

 

 

 

ประเทศไทย    99.99 

 

   99.99 

 

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

บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษา   

เครืองใชไ้ฟฟ้าของบริษทัทเีกียวขอ้ง 

 

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

บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั นายหนา้ขายประกนัชีวิต            

    และประกนัวินาศภยั ประเทศไทย 99.99  99.99  4,000 4,000  4,000 4,000 

 รวม          1,458,996 1,458,996 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัไม่มีเงินปันผลรบัจากบริษทัยอ่ย 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

             

ในระหว่างงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัซืออาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวม 28.10 ลา้นบาท นอกจากนี 

กลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าคลงัสินคา้และร้านสาขาหลายแห่งเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมือ

สินสุดอายุสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัมีค่าเช่าจ่ายเป็นจาํนวน 17.59 ลา้นบาทและ 13.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั และค่าเช่า

กาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราทีระบุไวใ้นสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นจาํนวน 66.93 

ลา้นบาทและ 55.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหนีสินตามสัญญาเช่าเป็นจาํนวน 72.19 ลา้นบาทและ 59.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

รายการเคลือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์าํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม มีดงันี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาทีดินและอาคาร ณ วันที 1 มกราคม  224,604  227,839 

    

ค่าเสือมราคา (1,011)  (1,011) 

การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเสือมราคา 202  202 

 (809)  (809) 

    

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาทีดินและอาคาร ณ วันที 31 มีนาคม  223,795  227,030 

 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 มีจาํนวน 126.46 ลา้นบาทและ 

100.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้คา่เสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 14.67 ลา้นบาทและ 11.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11       หนสิีนทีมีภาระดอกเบยี 

 

 งบการเงนิรวม 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทไีม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนทีหมุนเวียน  

เงินเบิกเกินบญัชี -  -  -  -  542  542 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  150,000  150,000 

หุ้นกูท้ีกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  -  -  -  -  950,000  950,000 

หนีสินตามสัญญาเช่า -          54,592         54,592   -  31,553  31,553 

            

ส่วนทีไม่หมุนเวียน            

หุ้นกู ้ -      6,244,074     6,244,074  -  4,262,341  4,262,341 

หนีสินตามสัญญาเช่า -  76,189       76,189  -  48,062  48,062 

รวมหนีสินทมีีภาระดอกเบีย -       6,374,855       6,374,855   -  5,442,498  5,442,498 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทไีม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนทีมี

หลกัประกนั  

ส่วนทีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พนับาท) 

ส่วนทีหมุนเวียน            

เงินเบิกเกินบญัชี -  -  -  -  542  542 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  150,000  150,000 

หุ้นกูที้กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  -  -  -  -  950,000  950,000 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี -  

          
40,724   40,724  -  24,475  24,475 

            

ส่วนทีไม่หมุนเวียน -           

หุ้นกู ้ -      6,244,074   6,244,074  -  4,262,341  4,262,341 

หนีสินตามสัญญาเช่า -            63,307   63,307  -  35,946  35,946 

รวมหนีสินทีมีภาระดอกเบีย -       6,348,105      6,348,105  -  5,423,304  5,423,304 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 5.82 ถึง

ร้อยละ 5.88 ต่อปี 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบียร้อยละ MLR-1 และ ร้อยละ MRR ต่อปี

เทียบเท่าร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 6.22 ต่อปี  

 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชือซึงยังมิได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม 466.30 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 315.76 ล้านบาท)    

 

เมือวนัที 20 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครังที 51 ไดมี้มติอนุมติัให้ความเห็นชอบสําหรับการ

เตรียมออกหุ้นกู ้ภายใตจ้าํนวนวงเงินหุ้นกูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และเมือวนัที 6 พฤจิกายน 2563 ทีประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุ้น ครังที 1/2563 ไดมี้มติให้ความเห็นชอบสําหรับการเพิมเติมวงเงินสําหรับการเตรียมออกหุ้นกู ้ภายใตจ้าํนวน

วงเงินหุ้นกูไ้ม่เกิน 3,000 ลา้นบาท รวมวงเงินทงัสินไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการออกหุ้นกู้ในปี 2563 

และปี 2564 ดงันี 

1. หุ้นกู ้ชุดที 1 อายุ 3 ปี มูลค่า 800 ลา้นบาท ราคาทีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบีย 5.90 ต่อปี เป็น

ตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเมือวนัที 28 พฤษภาคม 2563 

และครบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 28 พฤษภาคม 2566 

2. หุน้กู ้ชุดที 2 อาย ุ3 ปี มูลค่า 1,000 ลา้นบาท ราคาทีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบีย 5.80 ต่อปี เป็น

ตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเมือวนัที 11 กนัยายน 2563 

และครบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 11 กนัยายน 2566 

3. หุ้นกู ้ชุดที 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน มูลค่า 1,000 ลา้นบาท ราคาทีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบีย 5.75 

ต่อปี เป็นตราสารประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ บริษัทออกหุ้นกู้ดังกล่าวเมือวันที 17 

ธนัวาคม 2563 และครบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 17 มีนาคม 2567 

4. หุ้นกู ้ชุดที 4 อาย ุ3 ปี 6 เดือน มูลค่า 2,000 ลา้นบาท ราคาทีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบีย 5.75

ต่อปี เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุน้กูด้งักล่าวเมือวนัที 24 มีนาคม 

2564 และครบกาํหนดชาํระคืนในวนัที 24 กนัยายน 2567 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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12 ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 2564 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 201,534 175,601 

   

รับรู้ในกําไรขาดทุน    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,533 2,384 

ตน้ทุนบริการในอดีต - - 

ดอกเบียจากภาระผูกพนั 267 207 

การโอนยา้ยพนกังานระหว่างบริษทั - (3,513) 

 3,800 (922) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (15,615) (11,227) 

- ขอ้สมมติทางการเงิน 8,546 5,498 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (59,435) (58,916) 

 (66,504) (64,645) 

อืนๆ    

ผลประโยชน์จ่าย (5,703) (4,454) 

ณ วันที 31 มีนาคม 133,127 105,580 
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13 ทุนเรือนหุ้น 

  

  2564  2563 

 มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัที 1 มกราคม         

- หุ้นสามญั 1 702,000  702,000  702,000  702,000 

ออกหุ้นใหม่ 1 -  -  -  - 

ณ 31 มีนาคม         

- หุ้นสามัญ 1 702,000  702,000  702,000  702,000 

         

หุ้นทีออกและชําระแล้ว         

ณ วนัที 1 มกราคม         

- หุ้นสามญั 1 412,525  412,525  401,505  401,505 

หุ้นทุนออกใหม่ให้ตามสิทธิ 1 42,640  42,640  -  - 

ณ 31 มีนาคม         

- หุ้นสามัญ 1 455,165  455,165  401,505  401,505 

 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึงเสียงต่อ

หนึงหุ้นในทีประชุมของบริษทั 
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14 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 

 

ขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั มีดงันี 

 

1)  ใบสําคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 

 

วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซือ 

หุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

ราคาการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 7 บาท/หุ้น 

จาํนวนหุ้นทีออกเพอืรองรับ 65,752,617 หุ้น 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2564 

 

2)  ใบสําคญัแสดงสิทธิ SINGER-W2 

 

วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซือ 

หุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

ราคาการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญั 14 บาท/หุ้น 

จาํนวนหุ้นทีออกเพอืรองรับ 65,752,617 หุ้น 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2566 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายการเคลือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงันี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

2564  2563 

 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉลียตอ่หุ้น 

  

จาํนวนหน่วย 

 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉลียตอ่หุ้น 

  

จาํนวนหน่วย 

 (บาท)  (พันหน่วย)  (บาท)  (พันหน่วย) 

SINGER-W1        

ณ วนัที 1 มกราคม  7  12,112  7  65,753 

ใชสิ้ทธิระหว่างงวด 7  (8,512)  7  - 

ณ วันที 31 มนีาคม 7  3,600  7  65,753 

        

SINGER-W2        

ณ วนัที 1 มกราคม  14  65,753  14  65,753 

ใชสิ้ทธิระหว่างงวด 14  (27,501)  14  - 

ณ วันที 31 มนีาคม 14  38,252  14  65,753 

 

ในเดือนธันวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ หุ้นสามญั

ภายใตโ้ครงการ SINGER-W1 จาํนวน 42.63 ลา้นหุ้น บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นสามัญจาํนวน 298.35 ลา้นบาทในเดือน

ธันวาคม 2563 บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พือเปลียนแปลงทุนชาํระจาํนวนดงักล่าวในวนัที 6 

มกราคม 2564 

 

ในเดือนธันวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการใชสิ้ทธิซือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ หุ้นสามญั

ภายใต้โครงการ SINGER-W2 จํานวน 0.02 ล้านหุ้น บริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้นสามัญจํานวน 0.27 ล้านบาทในเดือน

ธันวาคม 2563 บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์พือเปลียนแปลงทุนชาํระจาํนวนดงักล่าวในวนัที 6 

มกราคม 2564 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ในเดือนมีนาคม 2564 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ หุ้นสามญั

ภายใต้โครงการ SINGER-W1 จาํนวน 8.51 ล้านหุ้น บริษทัได้รับชาํระเงินค่าหุ้นสามัญจาํนวน 59.59 ล้านบาทในเดือน

มีนาคม 2564 ซึงไดบ้นัทึกอยู่ภายใตบ้ญัชีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์พือ

เปลียนแปลงทุนชาํระจาํนวนดงักล่าวในวนัที 7 เมษายน 2564 

 

ในเดือนมีนาคม 2564 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือ หุ้นสามญั

ภายใตโ้ครงการ SINGER-W2 จาํนวน 27.50 ลา้นหุ้น บริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นสามญัจาํนวน 385.01 ลา้นบาทในเดือน

มีนาคม 2564 ซึงไดบ้นัทึกอยู่ภายใตบ้ญัชีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์พือ

เปลียนแปลงทุนชาํระจาํนวนดงักล่าวในวนัที 7 เมษายน 2564 

 

15 ส่วนงานดําเนนิงานและการจําแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดม้า

จากการขายซึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเครืองใช้ไฟฟ้า สินค้าเชิงพาณิชย ์โทรศพัท์มือถือ ให้เช่าซือเครืองใช้ไฟฟ้า สินค้าเชิง

พาณิชย์ โทรศัพท์มือถือ ให้เช่าซือรถยนต์ เงินให้กู ้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์ ให้บริการซ่อมแซมและบํารุงรักษา

เครืองใช้ไฟฟ้า ให้บริการติดตามทวงหนีของบริษทัทีเกียวข้องกนั รวมถึงการเป็นนายหน้าขายประกนัชีวิตและประกนั

วนิาศภยั 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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 งบการเงินรวม 

 ขายสินค้า  ให้เช่าซือและเงินให้กู้ยืม  ให้บริการและอืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  มีนาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและดอกเบียรับ                    

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 44,809  43,995  917,857  675,617  248  375  -  -  962,914  719,987 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 548,819  375,016  29,887  29,233  72  80  (578,778)  (404,329)  -   - 

รายไดก้ารบริการและอนืๆ                   

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,084  14,344  21,544  15,827  8,399  4,377  -  -  39,027  34,548 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 92,513  53,906  51,548  3,142  20,005  17,315  (164,066)  (74,363)  -  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 695,225  487,261  1,020,836  723,819  28,724  22,147  (742,844)  (478,692)  1,001,941  754,535 

 
                  

ตน้ทุนทางการเงิน 82,499  43,268  71,848  38,520  32     10  (71,517)  (38,487)  82,862    43,311 

 
                  

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

ก่อนภาษีเงินได้ 33,975  (50,577)  148,063  86,307  (4,777)  (392)  2,791  65,043  180,052  100,381 

 
                  

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 /  

31 ธันวาคม 2563 10,861,801  9,506,306  7,971,508  7,030,717  102,286  102,027  (8,023,743)  (7,391,650)  10,911,852  9,247,400 

หนีสินส่วนงาน ณ วันที 31 มีนาคม 2564 /  

31 ธันวาคม 2563 7,237,426  6,401,920  7,162,486  6,340,821  80,053  75,794  (7,016,156)  (6,381,256)  7,463,809  6,437,279 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านนั ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรพัยใ์นต่างประเทศทีมีสาระสาํคญั 

 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหนึง และรับรู้รายไดด้อกเบียตลอดอายสัุญญา 

 

16 ภาษเีงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้นึอยูก่บัการประมาณการทีดีทีสุดของฝ่ายบริหารเกียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัที

คาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีทีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท้ีแทจ้ริงรวมของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองเป็นระยะเวลาสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 คือร้อยละ 22.18 และร้อย

ละ 30.32 ตามลาํดบั (2563: ร้อยละ 13.44 และร้อยละ 0.39 ตามลาํดับ) การเปลียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริงมีสาเหตุ

หลกัจากปัจจยัดงัต่อไปนี  

 

• ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษีระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 

• การใชข้าดทุนสะสมทางภาษี 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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17 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/  พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 

 

กําไร (ขาดทุน) ทีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                

ของบริษัท (ขันพืนฐานและปรับลด) 140,120  86,894  23,675  (50,380) 

        

จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้ว         

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที  มกราคม 412,525  401,505  412,525  401,505 

ผลกระทบจากหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้                     

ณ วนัที 6 มกราคม 2564 42,640  -  42,640  - 

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิเลือกซือหุ้น 1,903  -  1,903  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก  

 (ขันพืนฐาน) ณ วันที 31 มีนาคม 

 

457,068 

  

401,505 

  

457,068 

  

401,505 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซือหุ้น 24,333  -  24,333  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่วงนําหนัก        

 (ปรับลด) ณ วันที 31 มีนาคม 481,401  401,505  481,401  401,505 

        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท) 0.31  0.22  0.05  (0.13) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.29  0.22  0.05  (0.13) 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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18       เครืองมือทางการเงนิ 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชนั

มูลค่ายติุธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสําหรับ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า

ยุติธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

หมายเหตุ 

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

เครืองมือทาง

การเงินทีวดั

มูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 

  (พนับาท) 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564   

สินทรัพย์ (หนีสิน)  

ทางการเงิน 

 

 

เงินลงทุนหมุนเวียน 5 901,437 - 901,437 900,031 1,406 901,437 

หุ้นกู ้ 11 - (6,244,074) (6,244,074) - (6,312,352) (6,312,352) 

รวมสินทรัพย์ (หนีสิน)ทางการเงิน 901,437 (6,244,074) (5,342,637)   

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563   

สินทรัพย์ (หนีสิน)  

ทางการเงิน 

 

 

เงินลงทุนหมุนเวียน 5 401,478 - 401,478 400,072 1,406 401,478 

หุ้นกู ้ 11 - (5,212,341) (5,212,341) - (5,281,367) (5,281,367) 

รวมสินทรัพย์ (หนีสิน) ทางการเงิน 401,478 (5,212,341) (4,810,863)   
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เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายตุิธรรมระดบั 1 สาํหรับเงินลงทุนหมุนเวียนทีเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด

ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัทีรายงาน 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 เงินลงทุนหมุนเวียนซึงเป็นตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนมีมูลค่าตาม

บญัชีจาํนวน 1.41 ลา้นบาทไดโ้อนจากระดบั 1 ไประดบั 2 ของลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรม เนืองจากราคาเสนอซือขายในตลาด

สําหรับตราสารหนีดงักล่าวไม่สามารถจดัหาไดเ้ป็นประจาํอีกต่อไป ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีดงักล่าว 

ผูบ้ริหารใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัทีประกาศปิดกอง กระทบยอดด้วยผลตอบแทนที

ประกาศจ่ายคืนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครัง ๆ 

 

เครืองมือทางการเงินทีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายตุิธรรมระดบั 2 สาํหรับหุ้นกูอ้า้งอิงราคาจากราคาซือขายทีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

โดยใชร้าคาปิด ณ วนัทีรายงาน 

 

รายการเคลือนไหวของตราสารหนีทีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดเปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 5 

 

19 ภาระผูกพนักับบคุคลหรือกจิการทีไม่เกียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

ซอฟตแ์วร์ 1,026  1,026  1,026  1,026 

รวม 1,026  1,026  1,026  1,026 

 

ภาระผกูพนัอนื ๆ        

คาํสงัซือทีผูข้ายสินคา้หรือให้บริการตกลงกนัแลว้ 1,176,003  668,951  1,157,166  668,625 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 5,370  4,670  4,010  4,010 

รวม 1,181,373  673,621  1,161,176  672,635 
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20 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

การจ่ายเงินปันผล 

 

เมือวนัที 23 เมษายน 2564 ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปีมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปีจากกาํไรสะสม ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น ให้แก้ผูถื้อหุ้นรวมเงินทงัสิน 74.22 ล้านบาท และกาํหนดจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 21 พฤษภาคม 2564 

 

การเพิมทุนบริษัทย่อย 

 

เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัการเพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,450 ลา้นบาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,450 ลา้นบาท บริษทัย่อยอยู่ระหว่างการยนืจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทักบักรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

21 การจัดประเภทรายการใหม่  

 

รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอ 

งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 ดงัต่อไปนี 

 

 2563 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั

ประเภท

ใหม ่

 จดัประเภท

ใหม ่

 หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม ่

 หลงัจดั

ประเภท

ใหม ่

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน          

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563          

เจา้หนีการคา้ (306,898)  (44,053)  (350,951)  -  -  - 

เจา้หนีอนื (397,240)  44,053  (353,187)  -  -  - 

   -    -   

          

          



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2563 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั

ประเภท

ใหม ่

 จดัประเภท

ใหม ่

 หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม ่

 หลงัจดั

ประเภท

ใหม ่

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุด 

     วันที 31 มีนาคม 2563 

           

ดอกเบียรับจากสัญญาเช่าซือ 

และเงินให้กูยื้ม 

 

(206,360) 

  

1,665 

  

(204,695) 

 

- 
 

- 
 

- 

รายไดอื้น (65,149)  46,875  (18,274)  -  -  - 

ตน้ทุนขาย 286,697  10,701  297,398  292,461  -  292,461 

ตน้ทุนการให้บริการ 17,249  (10,701)  6,548  6,047  -  6,047 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 187,055  (1,665)  185,390  134,340  -  134,340 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 97,517  4,506  102,023  61,414  2,313  63,727 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่

จะเกิดขึน 70,916 

 

(51,381) 

 

19,535 

 

359 

 

(2,313) 

 

(1,954) 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่นี เนืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกว่า 
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