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ที ่ห.ท. SET/015/2564 

        วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ                   
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับไตรมาสที ่1  ปี พ.ศ.  2564 ของ 

บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ)  
  

 กลุม่บรษิัทฯ ขอชีแ้จงผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2564 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนดงันี ้

 
 

 ไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 140 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 53 ลา้นบาท หรือ
รอ้ยละ 60.9 จากก าไรสทุธิ 87 ลา้นบาทของไตรมาสท่ี 1 ของปีก่อน  

2564 2563 จ ำนวน %

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 642             515             127             24.7            
ดอกเบ้ียรับจากสญัญาเช่าซ้ือและเงินใหกู้ย้ืม 321             205             116             56.6            
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 15               16               (1)                (6.3)             
รายไดอ่ื้น 24               18               6                 33.3            
รวมรำยได้ 1,002         754             248             32.9            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 334             297             37               12.5            
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4                 7                 (3)                (42.9)          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 401             287             114             39.7            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต -              20               (20)              (100.0)        
ตน้ทุนทางการเงิน 83               43               40               93.0            
รวมค่ำใช้จ่ำย 822             654             168             25.7            

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 180             100             80               80.0            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 40               13               27               207.7         
ก ำไรส ำหรับงวด 140             87               53               60.9            

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล้ำนบำท)

 ไตรมำสที่ 1 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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รายได้รวม 

ไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2564 รายไดร้วมของกลุม่บรษิัทฯ เพิ่มขึน้จ  านวน 248 ลา้นบาท โดยเป็นผลจากการ
เพิ่มขึน้หลกัของรายไดจ้ากการขายและดอกเบีย้รบัจากสญัญาเชา่ซือ้และเงินใหกู้ยื้ม 

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

รายไดจ้ากการขายส าหรบัไตรมาสท่ี 1 เพิ่มขึน้จ  านวน 127 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 24.7 การเพิ่มขึน้ท่ี
ส  าคญัมาจากสินคา้ 5 ล าดบัแรก ซึ่งก็คือตูน้  า้มนั เครื่องปรบัอากาศ ตูแ้ช ่เครื่องซกัผา้ และโทรทศัน ์

ทัง้นีก้ารเติบโตของยอดขายเป็นผลจากการปรบัตวัตามสภาวะตลาด รวมทัง้การเพิ่มจ านวนพนกังานขาย
และการจดัทีมขายใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

ตน้ทนุขายเพิ่มขึน้จ  านวน 37 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 12.5 และมีอตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบั 48% 

ดอกเบีย้รับจากสัญญาเช่าซือ้และเงนิให้กู้ยมื 

ไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2564 ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้และเงินใหกู้ยื้มของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ  านวน 
116 ลา้นบาท เน่ืองจากการขยายตวัของพอรต์ลกูหนี ้

รายได้ค่าบริการและต้นทุนค่าบริการ 

ส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2564 รายไดค้่าบริการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากสินคา้
ฝากขาย  รายไดค้า่นายหนา้จากธุรกิจประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิต รายไดจ้ากตูเ้ติมเงิน คา่บริการตา่งๆ 
ลดลงจ านวน 1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมา
จากการลดลงของส่วนแบง่รายไดจ้ากตูเ้ติมเงินลดลง 6 ลา้นบาท รายไดค้า่บริการลดลง 1 ลา้นบาท และ
เพิ่มขึน้ส่วนของรายไดค้่านายหนา้จากธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิตจ านวน 6 ลา้นบาท โดยท่ี
ตน้ทนุการใหบ้รกิารของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจ านวน 3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 42.9 เน่ืองจากคา่ใชจ้่าย
สว่นแบง่เก่ียวกบัตูเ้ตมิเงิน 
 

รายได้อื่น 

ส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2564 รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ  านวน 6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 33.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรายไดค้า่ธรรมเนียมจ านวน 5 ลา้นบาท 
 
 

 



ค ำอธ บิาำและวิบคคาำว์ขออธฝ า่ ำแัดกาำาตราาำที  ่1 ป  พ.ศ.  2564 ออธฝ าาั.ซบฝคาอธาขปาวคีศตีแ             ์นำ้ 3 ออธฝ 5  

ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดติ 

ส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ของปีพ.ศ. 2564 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจ านวน 20 
ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 100.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มี
การบริหารจดัการหนีท่ี้ดีขึน้ จึงท าใหมี้การตัง้ส  ารองจ านวน 5.1 ลา้นบาท และมีหนีสู้ญรบัคืนจ านวน 4.8 
ลา้นบาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีการตัง้ส  ารองจ านวน 71.5 ลา้นบาท และมีหนีส้ญูรบัคืนและ
รายไดจ้ากการขายหนีร้วมจ านวน 51.4 ลา้นบาท 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  
สินทรัพย ์

 
 
สินทรพัยร์วมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ  านวน 1,665 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 18.0 เม่ือเปรียบเทียบกบั

สิน้ปีพ.ศ. 2563 โดยรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงันี ้
 
 
 

จ ำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 827                          715                          112                15.7               
เงินลงทุนหมนุเวียน 901                          401                          500                124.7             
ลูกหน้ีการคา้ 5                              3                              2                     66.7               
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,030                      1,788                      242                13.5               
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนตท่ี์ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 771                          635                          136                21.4               
ลูกหน้ีอ่ืน 386                          323                          63                  19.5               
สินคา้คงเหลือ 687                          675                          12                  1.8                 
รายไดค้า้งรับ 6                              4                              2                     50.0               
สินทรัพยร์อการขาย 1                              1                              -                 -                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,614                      4,545                      1,069             23.5               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,683                      1,558                      125                8.0                 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมจ าน าทะเบียนรถยนต์ 2,758                      2,337                      421                18.0               
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2                              2                              -                 -                 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 455                          433                          22                  5.1                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 126                          74                            52                  70.3               
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 48                            48                            -                 -                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 204                          229                          (25)                 (10.9)              
สินทรัพยอ่ื์น 22                            21                            1                     4.8                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,298                      4,702                      596                12.7               

รวมสินทรัพย์ 10,912                    9,247                      1,665             18.0               

สินทรัพย์

(ล้ำนบำท)
 31 มีนำคม 2564   31 ธันวำคม 2563

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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 เงนิลงทุนหมุนเวียน 

เงินลงทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้จ  านวน 500 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 124.7 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 
สิน้ปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ น าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปลงทนุในหน่วยลงทนุ โดย
กลุ่มบริษัทฯ มีผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ียงัไม่รบัรูแ้สดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
จ  านวน 0.5 ลา้นบาท 

 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืจ าน าทะเบียนรถ   

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถ เพิ่มขึน้จ  านวน 924 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 14.6 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ปีพ.ศ. 2563 โดยการเพิ่มขึน้แบ่งเป็นลูกหนีต้าม
สญัญาเชา่ซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ และรถยนต ์รวมเป็นจ านวน 367 ลา้นบาท และลกูหนีเ้งินให้
กูยื้มจ าน าทะเบียนรถ 557 ลา้นบาท  
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
 

จ ำนวน %
หนีสิ้น
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                           151                          (151)               (100.0)           
เจา้หน้ีการคา้ 455                          351                          104                29.6               
เจา้หน้ีอ่ืน 386                          353                          33                  9.3                 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           950                          (950)               (100.0)           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 55                            31                            24                  77.4               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 65                            38                            27                  71.1               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 961                          1,874                      (913)               (48.7)              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุน้กู้ 6,244                      4,262                      1,982             46.5               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 76                            48                            28                  58.3               
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 133                          201                          (68)                 (33.8)              
เงินประกนัพนกังาน 9                              9                              -                 -                 
กองทุนเงินสะสมพนกังาน 41                            43                            (2)                   (4.7)                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,503                      4,563                      1,940             42.5               

รวมหนีสิ้น 7,464                      6,437                      1,027             16.0               
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 455                          412                          43                  10.4               
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,057                      801                          256                32.0               
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 445                          299                          146                48.8               
ก าไรสะสม 1,267                      1,073                      194                18.1               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 224                          225                          (1)                   (0.4)                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,448                      2,810                      638                22.7               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,912                    9,247                      1,665             18.0               

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้ำนบำท)
 31 มีนำคม 2564   31 ธันวำคม 2563

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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 หนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ  านวน 1,027 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.0 เม่ือเทียบกับ
สิน้ปี พ.ศ. 2563 โดยรายการท่ีส าคญัคือ การออกหุน้กูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท และมีการช าระคืน
หุน้กูจ้  านวน 950 ลา้นบาท เม่ือเดือนมีนาคม 2564 

 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้จ  านวน 638 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.7 เม่ือเทียบ

กบัสิน้ปีพ.ศ. 2563 โดยมีความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ การเพิ่มขึน้เน่ืองจากก าไรสทุธิส าหรบังวด  
3 เดือนจ านวน  140 ลา้นบาท  การใชส้ิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิในไตรมาท่ี 4 ปี 2563 และจด
ทะเบียนเม่ือเดือนมกราคม 2564 จ  านวน 299 ลา้นบาท และรบัเงินล่วงหนา้คา่หุน้จากการใชส้ิทธิ
จ  านวน 146 ลา้นบาท 
 

 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษิัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
  

 
 

  (นายกิตตพิงศ ์ กนกวิไลรตัน)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 


