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ที ่ห.ท. SET/017/2564  
 

 วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ                   
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการส าหรับไตรมาสที ่2 และงวด 6 เดอืนของปี พ.ศ. 2564 
ของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ)  

  

  กลุม่บริษัทฯ ขอชีแ้จงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน ของปีพ.ศ. 2564 เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนดงันี ้

 
 ไตรมาสที่ 2 ของปีพ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 183 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 68 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 59.1 จากก าไรสทุธิ 115 ลา้นบาทของไตรมาสที่ 2 ของปีก่อน  
 งวด 6 เดือนของปีพ.ศ. 2564 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 323 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้ 121 ลา้นบาท หรือรอ้ย
ละ 59.9 จากก าไรสทุธิ 202 ลา้นบาท ของงวดเดียวกนัของปีก่อน  
 

รายไดร้วม 
ไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือนของปีพ.ศ. 2564 รายไดร้วมของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 238 ลา้นบาท 

และ 486 ลา้นบาทตามล าดบั โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้หลกัของรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกเบีย้ 
 



 

ค ำอธ บิาำและวิบคคาำว์ขออธฝ า่ ำแัดกาำาตราาำที  ่2 ป  พ.ศ.  2564 ออธฝ าาั.ซบฝคาอธาขปาวคีศตีแ            ์นำ้ 2 ออธฝ 4 

รายไดจ้ากการขายและต้นทุนขาย 
รายไดจ้ากการขายส าหรบัไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือนเพ่ิมขึน้จ านวน 105 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 16.0 และ 233 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.9 ตามล าดบั การเพ่ิมขึน้ท่ีส  าคญัในงวด 6 เดือนมาจากสินคา้ 
5 ล าดบัแรก ซึง่ก็คือเครื่องปรบัอากาศ ตูแ้ช่ ตูน้  า้มนั เครื่องซกัผา้ และโทรทศัน ์

ทัง้นีก้ารเติบโตของยอดขายเป็นผลจากการปรบัตวัตามสภาวะตลาด รวมทัง้การเพ่ิมจ านวนพนกังาน
ขายและการจดัทีมขายใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ตน้ทุนขายเพ่ิมขึน้จ านวน 16 ลา้นบาท และ 53 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือน
ตามล าดบั และมีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 48% 
 
ดอกเบีย้รับจากสัญญาเช่าซือ้และเงนิใหกู้้ยมื 
 ไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือนของปีพ.ศ. 2564 ดอกเบีย้รบัจากสญัญาเช่าซือ้และเงินใหกู้ยื้มของกลุ่ม
บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 141 ลา้นบาท และ 256 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากการขยายตวัของพอรต์ลกูหนี ้
 
รายได้อืน่ 
 ส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปีพ.ศ. 2564 รายไดอ้ื่นของกลุม่บริษัทฯ ลดลงจ านวน 9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 39.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรายไดค้า่ธรรมเนียมลดลงจ านวน 12 ลา้นบาท 
ขายทรพัยส์ินจ านวน 1 ลา้นบาท  และการเพ่ิมขึน้จากรายไดเ้งินสง่เสริมการขายจ านวน 5 ลา้นบาท 
 ส าหรบังวด 6 เดือนของปีพ.ศ. 2564 รายไดอ้ื่นของกลุม่บริษัทฯลดลงจ านวน 3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 7.3 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรายไดค้่าธรรมเนียมลดลงจ านวน 8 ลา้นบาท และ
การเพ่ิมขึน้ของดอกเบีย้ลกูหนีส้ินเช่ือสว่นบคุคลจ านวน 6 ลา้นบาท 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 ส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ของปีพ.ศ. 2564 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้
จ านวน 2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.3 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ตามการเติบโตของ
พอรต์ลกูหนี ้
 ส าหรับงวด 6 เดือนของปีพ.ศ. 2564 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง
จ านวน 17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 65.4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ 
มีการบริหารจดัการหนีท่ี้ดีขึน้ และในระหว่างปีนีไ้ม่มีการขายหนี ้จึงท าใหม้ีการตัง้ส  ารองจ านวน 15 ลา้นบาท 
และมีหนีส้ญูรบัคืนจ านวน 6 ลา้นบาท ในขณะท่ีงวดเดียวกนัของปีก่อนมีการตัง้ส  ารองจ านวน 81 ลา้นบาท และ
มีหนีส้ญูรบัคืนและรายไดจ้ากการขายหนีร้วมจ านวน 55 ลา้นบาท 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
สินทรัพย ์

 
สินทรพัยร์วมของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 1,970 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 21.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี

พ.ศ. 2563 โดยรายการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัมีดงันี ้
 เงนิลงทุนหมุนเวียน 

เงินลงทนุหมนุเวียนเพ่ิมขึน้จ านวน 151 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.7 เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี
พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ น าเงินท่ีไดจ้ากการออกหุน้กูไ้ปลงทุนในหน่วยลงทุน โดยกลุ่มบริษัทฯ 
มีผลก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ียงัไม่รบัรูแ้สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 1.5 ลา้น
บาท 

 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และลูกหนีเ้งนิใหกู้้ยมืจ าน าทะเบยีนรถ   
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และลกูหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน าทะเบียนรถ เพ่ิมขึน้จ านวน 1,977 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 31.3 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปีพ.ศ. 2563 โดยการเพ่ิมขึน้แบ่งเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
ซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอื่นๆ และรถยนต ์รวมเป็นจ านวน 883 ลา้นบาท และลูกหนีเ้งินใหกู้ยื้มจ าน า
ทะเบียนรถ 1,094 ลา้นบาท  
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 

 
 

 หนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 1,151 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.9 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี
พ.ศ. 2563 โดยรายการท่ีส  าคัญคือ การออกหุน้กูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท และมีการช าระคืนหุน้กู ้
จ  านวน 950 ลา้นบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2564 และเจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้จ านวน 212 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 60.4 ซึง่เป็นไปตามยอดขายท่ีสงูขึน้ 
 

 สว่นของผูถื้อหุน้ของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 819 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 29.1 เม่ือเทียบกบัสิน้
ปีพ.ศ. 2563 โดยมีความเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัคือ การเพ่ิมขึน้เน่ืองจากก าไรสทุธิส  าหรบังวด  6 เดือน
จ านวน  323 ลา้นบาท  การใชส้ิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิสทุธิเงินรบัล่วงหนา้ จ านวน 517 ลา้นบาท 
และก าไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นักงานจ านวน 53 ลา้นบาท และลดลงจากการ
จ่ายเงินปันผลจ านวน 74 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
  

 
 (นายกิตติพงศ ์ กนกวิไลรตัน)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 


