
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ               

(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั  ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั          

ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน 

การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้าน

การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

(นายโชคชยั  งามวฒิุกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9728 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 526,112              715,193              215,724              524,621              
เงินลงทุนหมุนเวียน 1,200,339           401,478              1,200,338           401,478              
ลูกหน้ีการคา้ 4 4,787                   2,641                   667,631              863,733              
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีครบกาํหนด

     ชาํระภายในหน่ึงปี 5 2,706,863           1,787,943           -                      -                      
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 1,067,140           651,168              -                      -                      
ลูกหน้ีอ่ืน 4 360,745              241,331              254,056              156,729              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      -                      4,772,412           
สินคา้คงเหลือ 705,134              675,204              701,383              672,546              
รายไดค้า้งรับ 4 10,753                 3,932                   38,272                 43,084                 
สินทรัพยร์อการขาย 2,794                   995                      -                      -                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,584,667           4,479,885           3,077,404           7,434,603           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 5 1,849,350           1,558,138           -                      -                      
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 6 3,763,045           2,409,503           -                      -                      
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      6,533,205           -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                      -                      2,458,996           1,458,996           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,000                   2,000                   -                      -                      
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 452,011              433,085              443,200              426,835              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 108,925              74,052                 88,450                 55,938                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 45,531                 48,102                 38,404                 44,798                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 166,934              228,822              20,465                 67,355                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,518                 21,522                 14,888                 20,297                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,404,314           4,775,224           9,597,608           2,074,219           

รวมสินทรัพย์ 12,988,981         9,255,109           12,675,012         9,508,822           

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 9 -                      150,542              -                      150,542              
เจา้หน้ีการคา้ 4 502,837              350,951              452,987              377,258              
เจา้หน้ีอ่ืน 4 360,146              360,896              237,443              380,415              
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 9,809                   -                      -                      -                      
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 1,500,000           950,000              1,500,000           950,000              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 9 45,311                 31,553                 34,366                 24,475                 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 26,526                 37,681                 -                      -                      
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,444,629           1,881,623           2,224,796           1,882,690           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 16,964                 -                      -                      -                      
หุน้กู้ 9 6,437,270           4,262,341           6,437,270           4,262,341           
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9 64,537                 48,062                 53,879                 35,946                 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 10 138,170              201,534              109,443              175,601              
เงินประกนัพนกังาน 7,561                   8,922                   3,949                   6,009                   
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 41,649                 42,505                 41,016                 41,848                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 6,706,151           4,563,364           6,645,557           4,521,745           

รวมหนีสิ้น 9,150,780           6,444,987           8,870,353           6,404,435           

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 11
     ทุนจดทะเบียน 702,000              702,000              702,000              702,000              
     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 498,151              412,525              498,151              412,525              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 11 1,531,155           801,143              1,531,155           801,143              
สาํรองจากการรวมธุรกิจ

    ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                      -                      974,118              974,118              
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 12 118,910              298,611              118,910              298,611              
กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้
          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27,000                 27,000                 27,000                 27,000                 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,440,807           1,046,239           433,147              366,386              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 222,178              224,604              222,178              224,604              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,838,201 2,810,122 3,804,659 3,104,387

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,988,981 9,255,109 12,675,012 9,508,822

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4 500,874            536,021            498,945            454,405             
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้มื 376,125            268,155            -                    -                    
รายไดจ้ากการให้บริการ 4 16,776              19,595              11,374              15,090               
รายไดค่้าบริหารจดัการ 4 -                    -                    21,656              18,866               
รายไดอ่ื้น 4 20,883              20,445              105,521            59,023               
รวมรายได้ 914,658            844,216            637,496            547,384             

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขาย 250,077            301,186            251,315            296,631             
ตน้ทุนการให้บริการ 5,340                17,328              1,575                6,535                 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 200,674            237,409            153,374            178,973             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 124,060            107,567            62,862              61,062               
รวมค่าใช้จ่าย 580,151            663,490            469,126            543,201             

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 334,507            180,726            168,370            4,183                 
ตน้ทุนทางการเงิน 115,852            60,313              115,222            60,255               
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 15,510              2,688                (1,695)               2,381                 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียน (1,241)               (437)                  (905)                  (437)                  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 204,386            118,162            55,748              (58,016)             
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 14 39,259              858                   8,509                (30,667)             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 165,127            117,304            47,239              (27,349)             

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
    ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่

    ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -                    -                    -                    -                    
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

    ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                    -                    -                    -                    
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

     กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                    -                    -                    -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี -                    -                    -                    -                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 165,127            117,304            47,239              (27,349)             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 15 0.33                  0.29                  0.09                  (0.07)                 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 15 0.32                  0.27                  0.09                  (0.06)                 

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4 1,906,479         1,708,698         1,856,458         1,405,481          
ดอกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าซ้ือและเงินให้กูย้มื 1,073,517         705,317            -                    -                    
รายไดจ้ากการให้บริการ 4 46,371              48,896              25,526              35,523               
รายไดค่้าบริหารจดัการ 4 -                    -                    61,914              52,688               
รายไดอ่ื้น 4 41,527              49,263              277,113            149,571             
รวมรายได้ 3,067,894         2,512,174         2,221,011         1,643,263          

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขาย 981,501            979,558            994,104            979,747             
ตน้ทุนการให้บริการ 15,880              29,875              3,702                17,939               
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 802,896            683,224            577,453            520,124             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 332,770            296,625            162,118            171,979             
รวมค่าใช้จ่าย 2,133,047         1,989,282         1,737,377         1,689,789          

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 934,847            522,892            483,634            (46,526)             
ตน้ทุนทางการเงิน 298,393            151,943            296,896            151,786             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 24,239              28,549              (6,656)               644                    
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียน (2,714)               (814)                  (2,122)               (814)                  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 614,929            343,214            195,516            (198,142)           
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 14 127,054            24,005              33,961              (32,508)             
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 487,875            319,209            161,555            (165,634)           

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
    ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่

    ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 10 66,504              -                    64,645              -                    
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

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

     กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 53,203              -                    51,716              -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด

     - สุทธิจากภาษี 53,203              -                    51,716              -                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 541,078            319,209            213,271            (165,634)           

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 15 1.01                  0.79                  0.33                  (0.41)                 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 15 0.98                  0.77                  0.32                  (0.40)                 

(พันบาท)

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน

ที่ออกและ ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลคา่หุน้ คา่หุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563                    401 ,505                    735 ,023 -                                           27 ,000                    680 ,653                    227 ,839                 2 ,072,020

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพิ่มหุน้สามญั 11                        6 ,475                      38 ,853 -                      -                          -                          -                          45,328                     
     เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ -                          -                          31,812                 -                          -                          -                          31,812                     
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 -                          -                          -                      -                          (80,948)                   -                          (80,948)                   
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 6,475                       38,853                     31,812                 -                          (80,948)                   -                          (3,808)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                      -                          319,209                   -                          319,209                   
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                      -                          319,209                   -                          319,209                   

โอนไปกาํไรสะสม 8 -                          -                          -                      -                          2,426                       (2,426)                     -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 407,980                   773,876                   31,812                 27,000                     921,340                   225,413                   2,387,421                

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน

ที่ออกและ ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลคา่หุน้ คา่หุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564                     412 ,525                     801 ,143                     298 ,611                     27 ,000                 1 ,046,239                     224 ,604                  2 ,810,122

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพิ่มหุน้สามญั 11 85,626                   730,012                 (298,611)                -                       -                       -                                           517 ,027
     เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 12 -                         -                         118,910                 -                       -                       -                                           118 ,910
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 -                         -                         -                         -                       (148,936)               -                                         (148,936)
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 85,626                   730,012                 (179,701)                -                       (148,936)               -                         487,001                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                         -                       487,875                -                         487,875                 
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                           -                           -                         -                       53,203                  -                         53,203                   
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                           -                         -                       541,078                -                         541,078                 

โอนไปกาํไรสะสม 8 -                         -                         -                         -                       2,426                    (2,426)                    -                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2564                   498 ,151                1 ,531,155                   118 ,910                   27 ,000               1 ,440,807                   222 ,178                3 ,838,201

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ เงินรับล่วงหนา้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลคา่หุน้ การควบคุมเดียวกนั คา่หุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 401,505          735,023          974,118               -                      27,000            556,107              227,839                2,921,592         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพิ่มหุน้สามญั 11 6,475              38,853            -                      -                      -                  -                      -                        45,328              
     เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ -                 -                 -                      31,812                 -                  -                      -                        31,812              
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 -                 -                 -                      -                      -                  (80,948)               -                        (80,948)             
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 6,475              38,853            -                      31,812                 -                  (80,948)               -                        (3,808)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุนสาํหรับงวด -                 -                 -                      -                      -                  (165,634)             -                        (165,634)           
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                      -                      -                  (165,634)             -                        (165,634)           

โอนไปกาํไรสะสม 8 -                 -                 -                      -                      -                  2,426                  (2,426)                   -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 407,980          773,876          974,118               31,812                 27,000            311,951              225,413                2,752,150         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

12



บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรองจาก ส่วนเกินทุน

ที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ เงินรับล่วงหนา้ ทุนสาํรอง จากการตีราคา รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลคา่หุน้ การควบคุมเดียวกนั คา่หุน้ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564             412,525             801,143                   974 ,118                   298 ,611               27 ,000                  366 ,386                    224 ,604 3,104,387         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพิ่มหุน้สามญั 11 85,626            730,012          -                      (298,611)              -                  -                      -                                     517,027
     เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 12 -                 -                 -                      118,910               -                  -                      -                                     118,910
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 -                 -                 -                      -                      -                  (148,936)             -                                   (148,936)
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 85,626            730,012          -                      (179,701)              -                  (148,936)             -                        487,001            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

    กาํไรสาํหรับงวด -                 -                 -                      -                      -                  161,555              -                        161,555            
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                 -                      -                      -                  51,716                -                        51,716              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                      -                      -                  213,271              -                        213,271            

โอนไปกาํไรสะสม 8 -                 -                 -                      -                      -                  2,426                  (2,426)                   -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2564            498,151         1,531,155                 974 ,118 118,910                            27,000 433,147                               222 ,178           3,804,659

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 (พันบาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 487,875              319,209              161,555              (165,634)             
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 127,054              24,005                33,961                (32,508)               
ตน้ทุนทางการเงิน 298,393              151,943              296,896              151,786              
ค่าเส่ือมราคา 66,986                51,087                51,809                45,533                
ค่าตดัจาํหน่าย 5,719                  10,415                5,281                  9,931                  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

     (กลบัรายการ) 24,239                28,549                (6,656)                 644                     
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                      114                     -                      -                      
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 11,484                22,548                4,264                  19,415                
สาํรองกองทุนเงินสะสมพนกังาน 548                     694                     465                     626                     
กาํไรจากการขายเงินลงทุน (2,714)                 (814)                    (2,122)                 (814)                    
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) และขาดทุน
     จากการยดึสินคา้ 82,705                45,064                (1,114)                 (3,485)                 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 2,824                  -                      2,658                  -                      
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,726                  -                      3,726                  -                      
ดอกเบ้ียรับ (248)                    (357)                    (248,338)             (131,916)             

1,108,591           652,457              302,385              (106,422)             
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (2,218)                 (3,414)                 196,101              (191,080)             
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1,324,871)          (1,022,697)          -                      -                      
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื (1,776,604)          (963,448)             -                      -                      
ลูกหน้ีอ่ืน (105,259)             (193,053)             (84,047)               8,319                  
รายไดค้า้งรับ (6,821)                 5,146                  4,812                  (4,207)                 
สินคา้คงเหลือ (29,129)               (70,853)               (27,723)               (52,400)               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,799)                 3,329                  -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,004                  (4,173)                 5,409                  (3,923)                 
เจา้หน้ีการคา้ 151,886              117,919              75,729                16,123                
เจา้หน้ีอ่ืน (17,202)               8,417                  (159,424)             163,217              
เงินประกนัพนกังาน (1,361)                 4,971                  (2,060)                 3,904                  
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (8,344)                 (3,455)                 (5,777)                 (2,043)                 
จ่ายกองทุนเงินสะสมพนกังาน (1,404)                 (5,714)                 (1,297)                 (5,640)                 
กระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากการดาํเนินงาน (2,009,531)          (1,474,568)          304,108              (174,152)             
จ่ายภาษีเงินได้ (89,622)               (28,874)               (6,623)                 -                      
กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน (2,099,153)          (1,503,442)          297,485              (174,152)             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 กนัยายน  30 กนัยายน

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 248                     357                     248,338              131,916              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 7 -                      -                      (1,000,000)          -                      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                      -                      (1,760,793)          (1,428,518)          
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (38,134)               (13,926)               (32,792)               (11,855)               
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                      (2,488)                 -                      (2,488)                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,874)                 (3,419)                 (2,613)                 (3,409)                 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนหมุนเวียน (3,200,001)          (1,200,000)          (2,600,001)          (1,200,000)          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหมุนเวียน 2,403,854           905,856              1,803,262           905,856              
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (840,907)             (313,620)             (3,344,599)          (1,608,498)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้และเงินสดรับจากการออกหุน้ 11, 12 635,937              77,140                635,937              77,140                
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (305,040)             (142,307)             (301,407)             (142,332)             
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 16 (148,936)             (80,948)               (148,936)             (80,948)               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพิ่มข้ึน 9 (150,542)             100,000              (150,542)             100,000              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 9 30,000                -                      -                      -                      
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 9 3,700,000           1,769,978           3,700,000           1,769,978           
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระหุน้กู้ 9 (950,000)             -                      (950,000)             -                      
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (60,440)               (33,668)               (46,835)               (31,985)               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 2,750,979           1,690,195           2,738,217           1,691,853           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (189,081)             (126,867)             (308,897)             (90,797)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 715,193              552,104              524,621              358,195              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 526,112              425,237              215,724              267,398              

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 กนัยายน  30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  

6 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 

7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

10 ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

11 ทุนเรือนหุน้ 

12 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

13 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

14 ภาษีเงินได ้

15 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

16 เงินปันผล 

17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

18   ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

19   เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

20   การจดัประเภทรายการใหม่ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายและให้เช่าซ้ือสินคา้ ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินคา้เชิง

พาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ การให้เช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ให้เช่าซ้ือรถยนต ์เงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนตแ์ละอ่ืนๆ การ

ให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การให้บริการติดตามทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึง การ

เป็นนายหนา้ขายประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ 

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ 

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้

ขอ้มูล  ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้

ในงบประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ

และแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้อธิบายไวใ้นงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564 

ซ่ึง กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการพกัชาํระหน้ี รวมถึงมาตรการชะลอการรับชาํระเงิน 

เพ่ือให้กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถช่วยเหลือผูกู้ท่ี้กาํลงัประสบปัญหากระแสเงินสดในระยะสั้นให้กลบัมาชาํระหน้ี

ได ้โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัดาํเนินการตามมาตรการการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

2. ลดค่างวด 

3. ผอ่นชาํระเฉพาะเงินตน้ 

4. ผอ่นชาํระเฉพาะดอกเบ้ีย 

5. พกัการชาํระชัว่คราว 

 

โดยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัให้ความสนใจในขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคตและ

ความผนัผวนตามสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตาม TFRS 9 ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ ประกาศแนวปฏิบติั

เพ่ือท่ีจะปรับใชเ้ป็นเวลา 2 ปี ระหวา่งปี 2563 - 2564  

 

สาํหรับผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั

และบริษทัยงัคงสะทอ้นมูลค่ายุติธรรมผ่านการติดตามอย่างใกลชิ้ด ทาํให้มัน่ใจไดว้่า ในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า 

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนไดรั้บการพิจารณาและตั้งสาํรองไวอ้ยา่งรอบคอบ 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        

ค่าบริหารจดัการ 6,000  1,071  6,000  1,071 

        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  466,995  401,349 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  21,656  18,866 

ดอกเบ้ียรับ -  -  90,961  51,277 

รายไดอ่ื้น -  -  1,673  982 

ซ้ือสินคา้ -  -  16,303  17,745 

ตน้ทุนขาย -  -  17,530  17,269 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  83  - 

        

กจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกัน        

รายไดจ้ากการขาย 174  -  174  - 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 10,111  6,015  9,724  6,015 

รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 3,851  5,945  3,851  5,945 

รายไดค้่านายหนา้ 2,122  6,982  2,122  - 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 4,607  20,296  -  - 

รายไดอ่ื้น -  805  -  312 

ซ้ือสินคา้ 84,404  16,015  -  - 

ค่าบริการติดตามหน้ี 700  1,220  -  1 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1  2  1  2 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,065  2,275  1,213  2,214 

        

        



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 24,699  20,915  14,667  14,487 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,786  1,590  952  1,281 

รวม 26,485  22,505  15,619  15,768 

 
รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 30  -  -  - 

ค่าบริหารจดัการ 9,000  3,213  9,000  3,213 

        

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  1,677,559  1,248,329 

รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  61,914  52,688 

ดอกเบ้ียรับ -  -  248,177  131,710 

รายไดอ่ื้น -  -  5,017  2,956 

ซ้ือสินคา้ -  -  61,192  62,171 

ตน้ทุนขาย -  -  78,039  83,143 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  148  23 

        

กจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกัน        

รายไดจ้ากการขาย 177  17  174  17 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 20,963  9,193  19,938  9,184 

รายไดส้นบัสนุนดา้นการตลาด 6,899  8,960  6,899  8,960 

รายไดค้่านายหนา้ 10,127  10,091  10,127  - 

รายไดจ้ากการโอนขายสิทธิเรียกร้องลูกหน้ี 2,321  67,171  -  - 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดอ่ื้น -  1,422  -  333 

ซ้ือสินคา้ 165,078  53,660  801  33,994 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 13,700  -  13,700  - 
ค่าบริการติดตามหน้ี 2,886  4,076  1  3 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3  6  3  6 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,545  3,083  2,499  2,411 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 77,774  55,755  47,987  38,514 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,908  5,076  4,616  4,053 

รวม 84,682  60,831  52,603  42,567 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า   

บริษทัยอ่ย -  -  663,441  862,201 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48  138  48  - 

 48  138  663,489  862,201 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 48  138  663,489  862,201 

        

        

        

        



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

        

ลูกหน้ีอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  8,403  3,390 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  13,287  14,093  6,858  2,548 

 13,287  14,093  15,261  5,938 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 13,287  14,093  15,261  5,938 

        

รายได้ค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  30,954  45,603 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,016  2,289  7,016  1,451 

รวม 7,016  2,289  37,970  47,054 

 

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

31 ธนัวาคม

2563  

30 กนัยายน

2564  

31 ธนัวาคม

2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  

30 กนัยายน

2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืม*        

บริษทัยอ่ย 5.25 - 6.04  5.25 - 6.09  4,772,412  2,994,969  (1,234,176)  6,533,205 

สุทธิ     4,772,412  2,994,969  (1,234,176)  6,533,205 
 

* ณ 30 กนัยายน 2564 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 6,533 ลา้นบาท ถูกจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาว เน่ืองจากบริษทัยนิยอมท่ีจะไม่เรียกเก็บเงินกูย้ืม

ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า         

บริษทัยอ่ย -  -  6,834  73,856 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111,731  74,953  64,070  33,664 

รวม 111,731  74,953  70,904  107,520 

        

เจ้าหน้ีอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  30,626  142,627 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,441  1,219  407  2 

รวม 1,441  1,219  31,033  142,629 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้เงินอุดหนุนค่าดอกเบ้ียกบับริษทัย่อยซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ

อตัโนมติัคร้ังละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า รายละเอียดค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขต่าง ๆ 

เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาให้เงินอุดหนุนค่าดอกเบ้ียดงักล่าว

แลว้ 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

  

  งบการเงนิรวม 

 

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี  

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินสองปี  

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

เกินสองปี 

แต่ไม่เกินสามปี  

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

เกินสามปี 

แต่ไม่เกินส่ีปี  

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี  

ส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินหา้ปี  รวม 

 (พันบาท) 

30 กนัยายน 2564  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,931,611  1,512,434  558,171  259,538  68,184  1,975  6,331,913 

หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,019,769)  (356,659)  (102,058)  (32,703)  (4,760)  (85)  (1,516,034) 

 2,911,842  1,155,775  456,113  226,835  63,424  1,890  4,815,879 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(204,979) 

  

(37,424) 

  

(11,827) 

  

(4,530) 

  

(886) 

  

(20) 

  

(259,666) 

สุทธิ 2,706,863  1,118,351  444,286  222,305  62,538  1,870  4,556,213 

  

31 ธันวาคม 2563  

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

หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (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 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน (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 จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ และรถยนต ์แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ  รถยนต์  รวม 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่ 

มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมี 

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยท่ี์ไม่

มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยท่ี์ไม่ 

มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมี 

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

30 กนัยายน 2564                  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ *                        

ปกติ 2,404,810  49,554  -  2,454,364  358,536  14,589  -  373,125  2,763,346  64,143  -  2,827,489 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 616,791  15,158  -  631,949  97,975  11,643  -  109,618  714,766  26,801  -  741,567 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  251,346  -  251,346  -  40,366  -  40,366  -  291,712  -  291,712 

เกินกาํหนดชาํระ 61 – 90 วนั -  572,631  -  572,631  -  40,408  -  40,408  -  613,039  -  613,039 

เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 90 วนั -  -  314,190  314,190  -  -  27,882  27,882  -  -  342,072  342,072 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ* 3,021,601  888,689  314,190  4,224,480  456,511  107,006  27,882  591,399  3,478,112  995,695  342,072  4,815,879 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

(83,933) 

  

(71,704) 

  

(91,388) 

  

(247,025) 

  

(2,001) 

  

(3,511) 

  

(7,129) 

  

(12,641) 

  

(85,934) 

  

(75,215) 

  

(98,517) 

  

(259,666) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2,937,668  816,985  222,802  3,977,455  454,510  103,495  20,753  578,758  3,392,178  920,480  243,555  4,556,213 

                        
* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
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 งบการเงินรวม 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ  รถยนต์  รวม 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่

มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยท่ี์ไม่

มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยท่ี์ไม่

มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563                  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ *                        

ปกติ 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 - 60 วนั -  262,458  -  262,458  -  29,979  -  29,979  -  292,437  -  292,437 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  452,644  -  452,644  -  11,546  -  11,546  -  464,190  -  464,190 

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

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ* 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 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

  ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

(59,260) 

  

(46,408) 

  

(149,010) 

  

(254,678) 

  

(2,470) 

  

(1,771) 

  

(4,237) 

  

(8,478) 

  

(61,730) 

  

(48,179) 

  

(153,247) 

  

(263,156) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 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 

                        
* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
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ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพิ่มข้ึน (กลบัรายการ) (9,353)  (15,760) 

- ตดัรายการ 10,919  16,553 

- หน้ีสูญรับคืน (247)  (2,090) 

    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน    

- เพิ่มข้ึน (กลบัรายการ) (3,490)  (152,448) 

- ตดัรายการ 36,376  236,000 

- หน้ีสูญรับคืน (1,654)  (5,139) 

 

 การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีของลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

การชาํระหน้ีของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

   (พันบาท) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายได้

ดอกเบีย้รอการรับรู้ท่ีมีการเปลีย่นแปลง

เง่ือนไขการชําระหนีสํ้าหรับ  

 

 

 

 

 

 

- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 58,063  58,063  15,583  15,583 

- งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 118,577  118,577  56,388  56,388 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

28 

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีสาํหรับ                                  

- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 11,356  6,989 

- งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 36,236  13,352 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีมียอด 

คงคา้งดงัน้ี  

 

  งบการเงินรวม 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

 

164,463 

  

82,122 

 

6 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม  

 ส่วนท่ีครบกาํหนด  ส่วนท่ีครบกาํหนด   

 ชาํระภายในหน่ึงปี  ชาํระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม 1,054,028  651,127  3,778,652  2,416,158  4,832,680  3,067,285 

 บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ       24,839  17,161  -  -  24,839  17,161 

 1,078,867  668,288  3,778,652  2,416,158  4,857,519  3,084,446 

 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (11,727)  

 

(17,120)  (15,607)  

 

(6,655)  (27,334)  

 

(23,775) 

 สุทธิ 1,067,140  651,168  3,763,045  2,409,503  4,830,185  3,060,671 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีเงินให้กูย้มื แสดงไดด้งัน้ี 

 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์  ลูกหนีสิ้นเช่ือสวสัดิการ  ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมทองคาํ  รวม 

 

สินทรัพยท่ี์

ไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่ง

มีนยัสาํคญั

ของความ

เส่ียงดา้น

เครดิต  

สินทรัพยท่ี์

มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่ง

มีนยัสาํคญั

ของความ

เส่ียงดา้น

เครดิต  

 

 

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  รวม  

สินทรัพยท่ี์

ไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่ง

มีนยัสาํคญั

ของความ

เส่ียงดา้น

เครดิต  

สินทรัพยท่ี์

มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่ง

มีนยัสาํคญั

ของความ

เส่ียงดา้น

เครดิต  

 

 

 

สินทรัพยท่ี์

มีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  รวม  

สินทรัพยท่ี์

ไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่ง

มีนยัสาํคญั

ของความ

เส่ียงดา้น

เครดิต  

สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญั

ของความ

เส่ียงดา้น

เครดิต  

 

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  รวม  

สินทรัพยท่ี์

ไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่ง

มีนยัสาํคญั

ของความ

เส่ียงดา้น

เครดิต  

สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญั

ของความ

เส่ียงดา้น

เครดิต  

 

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

30 กนัยายน 2564                          

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม                                

ปกติ 3,949,349  26,055     -  3,975,404  151,988  -  -  151,988  3,400  -  -  3,400  4,104,737  26,055  -  4,130,792 

เกินกาํหนดชาํระ:                                

1 - 30 วนั 459,935  24,086     -  484,021  77  -  -  77  -  -  -  -  460,012  24,086  -  484,098 

31 - 60 วนั -  178,410     -  178,410  -  -  -  -  -  -  -  -  -  178,410  -  178,410 

61 - 90 วนั -  46,408     -  46,408  -  -  -  -  -  -  -  -  -  46,408  -  46,408 

มากกวา่ 90 วนั -     -  17,610  17,610  -  -  201  201  -  -  -  -  -  -  17,811  17,811 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 4,409,284  274,959  17,610  4,701,853  152,065  -  201  152,266  3,400  -  -  3,400  4,564,749  274,959  17,811  4,857,519 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน (13,949)  (8,514)  (4,472)  (26,935)  (198)  -  (201)  (399)  -  -  -  -  (14,147)  (8,514)  (4,673)  (27,334) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 4,395,335  266,445  13,138  4,674,918  151,867  -  -  151,867  3,400  -  -  3,400  4,550,602  266,445  13,138  4,830,185 
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 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมจํานําทะเบียนรถยนต์  ลูกหนีสิ้นเช่ือสวสัดิการ  รวม 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่

มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียง

ดา้นเครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยท่ี์

ไม่มีการ

เพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียง

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียง

ดา้นเครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 สินทรัพยท่ี์ไม่

มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์มี

การเพิ่มข้ึน

อยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียง

ดา้นเครดิต 

  

 

 

สินทรัพยท่ี์มี

การดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563                  

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยมื                        

ปกติ 2,592,853  44,450  -  2,637,303  89,275  -  -  89,275  2,682,128  44,450  -  2,726,578 

เกินกาํหนดชาํระ:                        

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

31 - 60 วนั -  105,817  -  105,817  -  -  -  -  -  105,817  -  105,817 

61 - 90 วนั -  17,246  -  17,246  -  -  -  -  -  17,246  -  17,246 

มากกวา่ 90 วนั -  -  7,751  7,751  -  -  201  201  -  -  7,952  7,952 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 2,815,428  171,791  7,751  2,994,970  89,275  -  201  89,476  2,904,703  171,791  7,952  3,084,446 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

    

   (13,842) 

    

(5,910) 

  

(3,653) 

  

(23,405) 

  

(169) 

  

- 

  

(201) 

  

(370) 

  

(14,011) 

  

(5,910) 

  

(3,854) 

  

(23,775) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2,801,586  165,881  4,098  2,971,565  89,106  -  -  89,106  2,890,692  165,881  4,098  3,060,671 

                        



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพิ่มข้ึน (กลบัรายการ) 2,035  6,225 

- ตดัรายการ -  377 

    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน    

- เพิ่มข้ึน (กลบัรายการ) 3,559  (1,937) 

- ตดัรายการ -  377 

 

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ีของลกูหน้ีเงินให้กู้ยมื 

 

งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดร้วมผลของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการ

ชาํระหน้ีของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืดว้ยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 ก่อน

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

 หลงั

เปล่ียนแปลง

เง่ือนไขการ

ชาํระหน้ี 

   (พันบาท) 

ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมท่ีมีการเปลีย่นแปลง

เง่ือนไขการชําระหนีสํ้าหรับ  

 

 

 

 

 

 

- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 7,329  7,329  2,957  2,957 

- งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 7,329  7,329  20,712  20,712 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีตามสัญญาเงินให้กูย้ืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดท่ีรับชาํระหน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีสาํหรับ                                  

- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 902  944 

- งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2,377  2,196 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ีมียอดคงคา้ง

ดงัน้ี  

 

  งบการเงินรวม 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

  (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระหน้ี  28,753  23,801 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

กิจการจดัตั้ง 

 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)* ใหเ้ช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์

โทรศพัทมื์อถือ ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์เงินให้

กูย้มืจาํนาํทะเบียนรถยนต ์และอ่ืน ๆ  

 

 

ประเทศไทย    99.99     99.99  2,450,000  1,450,000  2,449,998  1,449,998 

บริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จาํกดั ใ ห้บ ริ ก า ร ซ่ อ ม แ ซ มแ ล ะ บํา รุ ง รั กษ า

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

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

บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จาํกดั นายหน้าขายประกันชีวิต  และประกัน

วินาศภยั 

 

ประเทศไทย 

 

99.99 

  

99.99 

  

4,000 

  

4,000 

  

4,000 

  

4,000 

 รวม           2,458,996  1,458,996 
*เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติใหแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 

 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เอสจี แคปปิตอล จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเพ่ิมเป็นจาํนวนเงิน 1,000 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการลงทุนของบริษทัไม่เปล่ียนแปลง 

 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัซ้ืออาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวม 41.42 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าคลงัสินคา้และร้านสาขาหลายแห่งเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญา

เช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัมีค่าเช่าจ่ายเป็นจาํนวน 54.73 ลา้นบาทและ 41.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ 

ค่าเช่ากาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นจาํนวน 

85.48 ลา้นบาทและ 70.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นจาํนวน 84.96 ลา้นบาทและ 68.95 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

รายการเคล่ือนไหวของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 (พันบาท) 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ณ วันท่ี 1 มกราคม  224,604  227,839 

    

ค่าเส่ือมราคา (3,033)  (3,033) 

การลดลงของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - ค่าเส่ือมราคา 607  607 

 (2,426)  (2,426) 

    

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร ณ วันท่ี 30 กนัยายน  222,178  225,413 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจาํนวน 108.93 ลา้นบาทและ 

88.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จาํนวน 31.97 ลา้นบาทและ 23.89 ลา้นบาท ตามลาํดบัและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

จาํนวน 50.60 ลา้นบาทและ 38.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน  

เงินเบิกเกินบญัชี -  -  -  -  542  542 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  150,000  150,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            

      ท่ีกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  9,809  9,809  -  -  - 

หุน้กูท่ี้กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  -  1,500,000  1,500,000  -  950,000  950,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  45,311  45,311  -  31,553  31,553 

            

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  16,964  16,964  -  -  - 

หุน้กู ้ -  6,437,270  6,437,270  -  4,262,341  4,262,341 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  64,537  64,537  -  48,062  48,062 

รวมหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ -  8,073,891  8,073,891  -  5,442,498  5,442,498 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน            

เงินเบิกเกินบญัชี -  -  -  -  542  542 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  -  -  150,000  150,000 

หุน้กูท่ี้กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  -  1,500,000  1,500,000  -  950,000  950,000 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี -  34,366  34,366  -  24,475  24,475 

            

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน            

หุน้กู ้ -  6,437,270  6,437,270  -  4,262,341  4,262,341 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  53,879  53,879  -  35,946  35,946 

รวมหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ -  8,025,515  8,025,515  -  5,423,304  5,423,304 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปีเทียบเท่าร้อยละ 5.82 ถึง

ร้อยละ 5.88 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1 และ ร้อยละ MRR ต่อปี

เทียบเท่าร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 6.22 ต่อปี  

 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท มี

ระยะเวลาชาํระคืนภายใน 3 ปี ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-3.85 ถึง MLR-2.85 ต่อปี เงิน

กูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทั 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงินรวม 586.30 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม 2563: 315.76 ล้านบาท)    

 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 51 ไดมี้มติอนุมติัให้ความเห็นชอบสาํหรับการเตรียมออก

หุน้กู ้ภายใตจ้าํนวนวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 6 พฤจิกายน 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 

ไดมี้มติให้ความเห็นชอบสําหรับการเพ่ิมเติมวงเงินสําหรับการเตรียมออกหุ้นกู ้ภายใตจ้าํนวนวงเงินหุ้นกูไ้ม่เกิน 3,000 ลา้น

บาท รวมวงเงินทั้งส้ินไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดการออกหุน้กู ้ดงัน้ี 

1. หุ้นกู ้ชุดท่ี 1 อายุ 3 ปี มูลค่า 1,500 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 6.00 ต่อปี เป็นตรา

สารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 และครบ

กาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

2. หุ้นกู ้ชุดท่ี 2 อาย ุ3 ปี มูลค่า 800 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5.90 ต่อปี เป็นตราสาร

ประเภทไม่มีหลกัประกันและไม่ด้อยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกู้ดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 และครบ

กาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2566 

3. หุ้นกู ้ชุดท่ี 3 อายุ 3 ปี มูลค่า 1,000 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5.80 ต่อปี เป็นตรา

สารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 และครบ

กาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 11 กนัยายน 2566 

4. หุ้นกู ้ชุดท่ี 4 อายุ 3 ปี 3 เดือน มูลค่า 1,000 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5.75 ต่อปี 

เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 และ

ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2567 

5. หุ้นกู ้ชุดท่ี 5 อายุ 3 ปี 6 เดือน มูลค่า 2,000 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5.75 ต่อปี 

เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 และ

ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 24 กนัยายน 2567 

6. หุ้นกู ้ชุดท่ี 6 อายุ 3 ปี 6 เดือน มูลค่า 1,700 ลา้นบาท ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5.70 ต่อปี 

เป็นตราสารประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ บริษทัออกหุ้นกูด้งักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 และ

ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2568 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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ภายใตข้อ้กาํหนดของหุ้นกูบ้ริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อทุน (Debt 

to Equity Ratio) ไม่เกิน 3:1 

 

10 ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 
 2564 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์     

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 201,534  175,601 

    

รับรู้ในกาํไรขาดทุน    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,684  7,152 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  - 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 800  626 

การโอนยา้ยพนกังานระหวา่งบริษทั -  (3,514) 

 11,484  4,264 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (15,615)  (11,228) 

- ขอ้สมมติทางการเงิน 8,546  5,499 

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

 (66,504)  (64,645) 

อ่ืนๆ    

ผลประโยชน์จ่าย (8,344)  (5,777) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 138,170  109,443 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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11 ทุนเรือนหุ้น 

  

  2564  2563 

 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

- หุน้สามญั 1 702,000  702,000  702,000  702,000 

ณ 30 กนัยายน         

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

         

หุ้นท่ีออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

- หุน้สามญั 1 412,525  412,525  401,505  401,505 

หุน้ทุนออกใหม่ใหต้ามสิทธิ 1 85,626  85,626  6,475  6,475 

ณ 30 กนัยายน         

- หุ้นสามัญ 1 498,151  498,151  407,980  407,980 

 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อ

หน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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12 ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

 

ขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั มีดงัน้ี 

 

1)  ใบสําคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 

 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ 

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 7 บาท/หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ 65,752,617 หุน้ 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2564 

 

2)  ใบสําคญัแสดงสิทธิ SINGER-W2 

 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 65,752,617 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ 

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 14 บาท/หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ 65,752,617 หุน้ 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 23 เมษายน 2566 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

40 

รายการเคล่ือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

2564  2563 

 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉล่ียต่อหุน้ 

  

จาํนวนหน่วย 

 ราคาใชสิ้ทธิ 

ถวัเฉล่ียต่อหุน้ 

  

จาํนวนหน่วย 

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

SINGER-W1        

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

ใชสิ้ทธิระหว่างงวด 7  (12,111)  7  (11,020) 

หมดอาย ุ 7  (1)  7  - 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 7  -  7  54,733 

        

SINGER-W2        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14  65,734  14  65,753 

ใชสิ้ทธิระหว่างงวด 14  (39,369)  14  - 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 14  26,365  14  65,753 

 

ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญภายใต้โครงการ        

SINGER-W1 จาํนวน 732 หุน้ไดห้มดอาย ุ
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รายละเอียดการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ SINGER-W1 และ SINGER-W2 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

มีดงัน้ี 
 

ใบสําสัญแสดงสิทธิ

ภายใต้โครงการ ช่วงเวลาการใช้สิทธิ  จํานวนหุ้นสามัญ  เงินค่าหุ้นรับชําระ 

 วนัท่ีจดทะเบียนกบั

กระทรวงพาณิชย์เพ่ือ

เปลีย่นแปลงทุนชําระ 

   (ล้านหุ้น)  (ล้านบาท)   

SINGER-W1 เดือนธนัวาคม 2563  42.63   298.35  6 มกราคม 2564 

 เดือนมีนาคม 2564  8.51  59.59  7 เมษายน 2564 

 เดือนเมษายน 2564  3.60  25.19  18 พฤษภาคม 2564 

        

SINGER-W2 เดือนธนัวาคม 2563  0.02  0.27  6 มกราคม 2564 

 เดือนมีนาคม 2564  27.50  385.01  7 เมษายน 2564 

 เดือนมิถุนายน 2564  3.37  47.24  5 กรกฎาคม 2564 

 เดือนกนัยายน 2564  8.49  118.91*  4 ตุลาคม 2564 

 
* เงินค่าหุน้สามญัจาํนวน 118.91 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2564 แสดงอยูภ่ายใตบ้ญัชีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 

 

13 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได้ 

 

การดาํเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดม้า

จากการขายซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิงพาณิชย ์โทรศพัท์มือถือ ให้เช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เชิง

พาณิชย ์โทรศพัทมื์อถือ ให้เช่าซ้ือรถยนต์ เงินให้กูย้ืมจาํนาํทะเบียนรถยนต์และอ่ืนๆ ให้บริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ให้บริการติดตามทวงหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมถึงการเป็นนายหน้าขายประกนัชีวิตและประกนั

วินาศภยั
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 งบการเงินรวม 

 ขายสินค้า  ให้เช่าซ้ือและเงินให้กู้ยืม  ให้บริการและอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับ                    

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 31,950  53,057  376,125  268,155  330  277  468,594  494,589  876,999  816,078 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 466,995  401,349  -  -  333  1  (467,328)  (401,350)  -  - 

รายไดก้ารบริการและอ่ืนๆ                    

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 24,261  21,853  8,334  1,468  5,064  4,817  -  -  37,659  28,138 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 114,290  71,125  46,543  58,521  17,942  16,465  (178,775)  (146,111)  -  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 637,496  547,384  431,002  328,144  23,669  21,560  (177,509)  (52,872)  914,658  844,216 

                    

ตน้ทุนทางการเงิน 115,222  60,255  91,566  51,295  26  40  (90,962)  (51,277)  115,852  60,313 

                    

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

ก่อนภาษเีงินได้ 55,748  (58,016)  193,810  134,825  (2,751)  208  (42,421)   41,145  204,386  118,162 

                    

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 /  

31 ธันวาคม 2563 12,675,012  9,508,822  9,972,187  7,035,245  107,062  102,690  (9,765,280)  (7,391,648)  12,988,981  9,255,109 

หนีสิ้นส่วนงาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 /  

31 ธันวาคม 2563 8,870,353  6,404,435  7,860,646  6,345,350  90,688  76,457  (7,670,907)  (6,381,255)  9,150,780  6,444,987 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 ขายสินค้า  ให้เช่าซ้ือและเงินให้กู้ยืม  ให้บริการและอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายและดอกเบ้ียรับ                    

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 178,899  157,153  1,073,517  705,317  870  1,104  1,726,710  1,550,440  2,979,996  2,414,014 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,677,559  1,248,329  -  -  410  204  (1,677,969)  (1,248,533)  -  - 

รายไดก้ารบริการและอ่ืนๆ                    

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 49,445  50,427  17,853  33,824  20,600  13,909  -  -  87,898  98,160 

- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 315,108  187,354  146,636  119,559  79,201  83,040  (540,945)  (389,953)  -  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 2,221,011  1,643,263  1,238,006  858,700  101,081  98,257  (492,204)  (88,046)  3,067,894  2,512,174 

                    

ตน้ทุนทางการเงิน 296,896  151,786  249,573  131,787  102  80  (248,178)  (131,710)  298,393  151,943 

                    

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 

ก่อนภาษเีงินได้ 195,516  (198,142)  514,306  333,185  (10,900)  14,241  (83,993)  193,930  614,929  343,214 

                    

สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 /  

31 ธันวาคม 2563 12,675,012  9,508,822  9,972,187  7,035,245  107,062  102,690  (9,765,280)  (7,391,648)  12,988,981  9,255,109 

หนีสิ้นส่วนงาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 /  

31 ธันวาคม 2563 8,870,353  6,404,435  7,860,646  6,345,350  90,688  76,457  (7,670,907)  (6,381,255)  9,150,780  6,444,987 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง และรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตลอดอายสุญัญา 

 

14 ภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ี

คาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 คือร้อยละ 20.66 และร้อย

ละ 17.37 ตามลาํดบั (2563: ร้อยละ 6.99 และร้อยละ 16.41 ตามลาํดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุ

หลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี  

 

• ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

• การใชข้าดทุนสะสมทางภาษี 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/  พันหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                 

ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐานและปรับลด) 165,127  117,304  47,239  (27,349) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 494,777  401,505  494,777  401,505 

ผลกระทบจากหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้                  

    ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 3,374  -  3,374  - 

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือหุน้ 491  270  491  270 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก        

(ขั้นพืน้ฐาน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 498,642  401,775  498,642  401,775 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ 17,404  26,765  17,404  26,765 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก        

(ปรับลด) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 516,046  428,540  516,046  428,540 

        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.33  0.29  0.09  (0.07) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.32  0.27  0.09  (0.06) 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/  พันหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                 

   ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐานและปรับลด) 487,875  319,209  161,555  (165,634) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 412,525  401,505  412,525  401,505 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้        

    ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 -  2,335  -  2,335 

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

    ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2564 24,768  -  24,768  - 

    ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 2,257  -  2,257  - 

    ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 1,250  -  1,250  - 

ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือหุน้ 164  91  164  91 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก        

   (ขั้นพื้นฐาน) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 483,604  403,931  483,604  403,931 

ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซ้ือหุน้ 16,567  11,717  16,567  11,717 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก        

   (ปรับลด) ณ วันท่ี 30 กนัยายน 500,171  415,648  500,171  415,648 

        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.01  0.79  0.33  (0.41) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.98  0.77  0.32  (0.40) 

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2564      

เงินปันผลประจาํปี 23 เมษายน 2564 21 พฤษภาคม 2564 0.15  74,215 

เงินปันผลระหว่างกาล 10 สิงหาคม 2564 9 กนัยายน 2564 0.15  74,721 

เงินปันผลจ่าย     148,936 

      

ปี 2563      

เงินปันผลประจาํปี 9 เมษายน 2563 8 พฤษภาคม 2563 0.10  40,151 

เงินปันผลระหว่างกาล 10 สิงหาคม 2563 9 กนัยายน 2563 0.10  40,797 

เงินปันผลจ่าย     80,948 

 

17 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบั

ชั้นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรม

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั

มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564   

สินทรัพย์ (หน้ีสิน)  

ทางการเงิน 

 

 

เงินลงทุนหมุนเวยีน  1,200,339  -  1,200,339  1,200,339  -  1,200,339 

หุน้กู ้ 9 -  (7,937,270)  (7,937,270)  -  (8,031,023)  (8,031,023) 

รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงิน 1,200,339  (7,937,270)  (6,736,931)       

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

สินทรัพย์ (หน้ีสิน)  

ทางการเงิน 

 

 

เงินลงทุนหมุนเวยีน  401,478  -  401,478  400,072  1,406  401,478 

หุน้กู ้ 9 -  (5,212,341)  (5,212,341)  -  (5,281,367)  (5,281,367) 

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

 

  



บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

 

 

หมายเหตุ 

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่น

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย - 

สุทธิ  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564   

สินทรัพย์ (หน้ีสิน)  

ทางการเงิน 

 

 

เงินลงทุนหมุนเวยีน  1,200,338  -  1,200,338  1,200,338  -  1,200,338 

หุน้กู ้ 9 -  (7,937,270)  (7,937,270)  -  (8,031,023)  (8,031,023) 

รวมสินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทางการเงิน 1,200,338  (7,937,270)  (6,736,932)       

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

สินทรัพย์ (หน้ีสิน)  

ทางการเงิน 

 

 

เงินลงทุนหมุนเวยีน  401,478  -  401,478  400,072  1,406  401,478 

หุน้กู ้ 9 -  (5,212,341)  (5,212,341)  -  (5,281,367)  (5,281,367) 

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

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 1 สาํหรับเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของ

ตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ 

วนัท่ีรายงาน 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหุน้กูอ้า้งอิงราคาจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหน้ี

ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ข) รายการเคล่ือนไหวของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 

 

 งบการเงินรวม 

ตราสารหน้ีท่ีอยู่ใน 

    ความต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 

2564  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง 

มูลค่ายติุธรรม  

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

ตราสารหน้ี - วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน  

 

401,478 

  

3,200,001 

  

(2,403,854) 

  

2,714 

  

1,200,339 

รวม 401,478  3,200,001  (2,403,854)  2,714  1,200,339 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ตราสารหน้ีท่ีอยู่ใน 

    ความต้องการของตลาด 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 

2564  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง 

มูลค่ายติุธรรม  

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

2564 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          

ตราสารหน้ี - วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุน  

 

401,478 

  

2,600,000 

  

(1,803,262) 

  

2,122 

  

1,200,338 

รวม 401,478  2,600,000  (1,803,262)  2,122  1,200,338 
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18 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

ซอฟตแ์วร์ 5,052  1,026  5,052  1,026 

รวม 5,052  1,026  5,052  1,026 

        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        

คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการตกลงกนัแลว้ 1,253,848  668,951  1,237,494  668,625 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 5,870  4,670  4,010  4,010 

รวม 1,259,718  673,621  1,241,504  672,635 

 

19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) 

 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติั 

- การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าท่ีตราไว ้1,000 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าท่ีตราไว ้1 บาทต่อหุ้น ส่งผล

ใหบ้ริษทัยอ่ยมีหุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจาก 2.45 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวน 2,450 ลา้นหุน้และ 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 820 ลา้นหุน้ ท่ีราคา 1 บาทต่อหุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 2,450 ลา้นบาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,270 ลา้นบาท  

บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 

 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติั 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 169 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน 169 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 702 

ลา้นหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 533 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ี 

ยงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 169 ลา้นหุ้น บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี  

3 พฤศจิกายน 2564 
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- การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 305 ลา้นหุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 533 ลา้นหุน้ เป็นทุนจดทะเบียน 838 

ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจดัสรรเพ่ือ 

1. การเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) จาํนวน

ไม่เกิน 96.34 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 36.3005 บาท  

2. การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดรั้บ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด จาํนวนไม่เกิน 197.11 ล้านหุ้น  

ในราคาหุน้ละ 36.3005 บาท และ 

3. การรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (“SINGER-W3”) ท่ี

จดัสรรให้แก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั ท่ีออกใหม่ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวนไม่เกิน 

11.56 ลา้นหน่วย  ในราคาหน่วยละ 36.3005 บาท 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 และ 

- การเพ่ิมเติมวงเงินสาํหรับการเตรียมออกหุน้กู ้ภายใตจ้าํนวนวงเงินหุ้นกูไ้ม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

 

20 การจัดประเภทรายการใหม่  

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงรวมอยู่ในงบระหว่างกาลปี 2564 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงัต่อไปน้ี 

 

 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีครบ 

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

634,671 

  

16,497 

  

651,168 

 

- 

 

- 

 

- 

ลูกหน้ีอ่ืน 322,728  (81,397)  241,331  154,213  2,516  156,729 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม 2,336,894  72,609  2,409,503  -  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ (306,898)  (44,053)  (350,951)  (377,258)  -  (377,258) 

เจา้หน้ีอ่ืน (397,240)  36,344  (360,896)  (377,899)  (2,516)  (380,415) 

   -      -   
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 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

     วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

           

ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือ 

และเงินใหกู้ย้มื 

 

(261,976) 

  

(6,179) 

  

(268,155) 

 

- 

 

- 

 

- 

รายไดอ่ื้น (50,708)  30,263  (20,445)  (59,023)  -  (59,023) 

ตน้ทุนขาย 296,342  4,844  301,186  296,631  -  296,631 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 22,172  (4,844)  17,328  6,535  -  6,535 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 241,197  (3,788)  237,409  178,973  -  178,973 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103,113  4,454  107,567  59,110  1,952  61,062 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน 27,438 

 

(24,750) 

 

2,688 

 

4,333 

 

(1,952) 

 

2,381 

   -      -   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

     วันท่ี 30 กนัยายน 2563 

           

ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือ 

และเงินใหกู้ย้มื 

 

(694,319) 

  

(10,998) 

  

(705,317) 

 

- 

 

- 

 

- 

รายไดอ่ื้น (138,304)  89,041  (49,263)  (149,571)  -  (149,571) 

ตน้ทุนขาย 936,745  42,813  979,558  979,747  -  979,747 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 72,688  (42,813)  29,875  17,939  -  17,939 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 694,096  (10,872)  683,224  520,124  -  520,124 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 284,100  12,525  296,625  166,100  5,879  171,979 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน 108,245 

 

(79,696) 

 

28,549 

 

6,523 

 

(5,879) 

 

644 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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