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เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
สาหรับปี พ.ศ. 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 4 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 0.3 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนซึ่ งได้กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 33.4 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ น 98.4% ผลการดาเนินงานปี
2560 มีผลขาดทุน 9.8 ล้านบาท ซึ่ งน้อยกว่าผลกาไร 119.8 ล้านบาท ในปี 2559 อันมีผลทาให้ในปี 2560 มี
ขาดทุนต่อหุ น้ เท่ากับ 0.04 บาท เทียบกับกาไรต่อหุ น้ ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที่เท่ากับ 0.44 บาท
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงประเด็นสาคัญ ที่เกิดขึ้นสาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ดังนี้
 รายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น 4.7% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่ องมาจากดอกเบี้ยรับ
จากการขายผ่อนชาระของบัญชี เช่ าซื้ อเพิ่มขึ้น 35% รวมทั้งรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 212% ซึ่ งเกิ ดจาก
ค่ า ปรั บ จากการช าระค่ า งวดล่ า ช้า และค่ า ธรรมเนี ย มในการท าสั ญญาบัญชี เช่ า ซื้ อ รวมทั้ง ค่ า
สนับสนุนทางการตลาด คิดเป็ นจานวนเงินที่เพิ่มขึ้น 38.5 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริ การ
ลดลง 46.8% ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากการลดลงของส่ วนต่างจากสัญญาการฝากขายสิ นค้า เนื่ องจาก
กระบวนการคัดกรองลูกค้าที่มีความเข้มงวดขึ้น เพื่อป้ องกัน NPL จากสิ นค้ามือถือ
 การขายสิ นค้าหลักในไตรมาสนี้ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากมีการขายสิ นค้าลดราคา และ
เคลียร์ สินค้ามือสอง เพื่อสนับสนุ นโครงการช็อปช่ วยชาติของรัฐบาล เมื่อสิ้ นปี 2560 อย่างไรก็
ตามยังคงมีผลกระทบมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยงั ชะลอตัว อุปสงค์ในประเทศฟื้ นตัวช้า กาลัง
การบริ โภคและการจับ จ่ า ยใช้ส อยในภาคเอกชนลดลง ราคาสิ นค้าทางการเกษตรตกต่ า หนี้
ครัวเรื อนเพิ่มสู งขึ้น จึงทาให้หน่วยงานอนุมตั ิสินเชื่อต้องทาการตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้น
 อัตรากาไรขั้นต้นของสิ นค้าบริ ษทั ฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 คิดเป็ น 26.3% ซึ่ งลดลงจากไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 ซึ่ งคิดเป็ น 36% อันเป็ นผลกระทบมาจากในไตรมาสนี้ มีการลดราคาสิ นค้า และ
มีการเครี ยร์สินค้ายึดคืน และสิ นค้าที่มีความเคลื่อนไหวช้าเป็ นจานวนมาก
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 มูลค่าเบื้ องต้นของบัญชี เช่ าซื้ อและเงิ นกู้ยืมจานาทะเบียนของบริ ษทั ฯ ของเดือนธันวาคม 2560
เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นเดือนธันวาคมของปี 2559 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 240.4 ล้านบาท เนื่องมาจากการเปิ ด
บัญชี เช่ าซื้ อและเงิ นกูย้ ืมจานาทะเบียนใหม่มีจานวนเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 108,547 บัญชี ซึ่ งสู งกว่า
บัญชีเช่าซื้ อที่ปิดไปจานวน 101,619 บัญชี
 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษทั ฯในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เท่ากับ 10.6
ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการปล่อยสิ นเชื่อรถทาเงินสุ ทธิ จากยอดรับชาระค่างวดของไตรมาส
 เงินกูย้ ืม ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา เพิ่มขึ้นจาก
658.14 ล้านบาท เป็ น 1,200 ล้านบาท ขณะที่เงินกูร้ ะยะสั้นรวมเงินเบิกเกินบัญชี ที่ลดลงจาก 100.4
ล้านบาท มาเป็ น 89.15 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการออกหุ ้นกูร้ ะยะยาวในเดือนตุลาคม 2560
เพื่อมาชาระเงินกูร้ ะยะสั้น และเพื่อธุ รกิจรถทาเงิน ที่มีระยะสัญญาเงินกูย้ าวกว่าสิ นเชื่อทัว่ ไป
 เปอร์ เซ็นต์การเก็บเงินซึ่ งคานวณมาจากจานวนบัญชี ที่ชาระต่อจานวนบัญชี เช่าซื้ อทั้งหมด ณ สิ้ น
เดือนธันวาคม 2560 เทียบเท่ากับ 69.8% พบว่าเพิ่มสู งขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2559
ที่เท่ากับ 66.6% อย่างไรก็ตาม เนื่ องด้วยกลุ่มลู กค้าบัญชี ใหม่มีสัดส่ วนที่มากกว่าลู กค้าบัญชี เก่า
อย่างไรก็ตามยังมี ผลต่อเนื่ องมาจากการชะลอการชาระเงิ นของบัญชี เก่าที่ ขายก่อนเดื อนตุ ลาคม
2559 ซึ่ งเกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บเงินค่าผ่อนชาระสิ นค้าจากเดิมที่พนักงานขายเก็บ
ถึงบ้านลูกค้า เป็ นการให้ลูกค้ามาชาระค่าผ่อนชาระสิ นค้าผ่านช่องทางการเก็บเงินอื่น เช่น เคาเตอร์
เซอร์วสิ และ โอนเข้าบัญชีบริ ษทั ที่ธนาคาร
 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 อัตราส่ วนเงินกูท้ ี่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.81 เท่า และอัตราส่ วน
หนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.22 เท่า เทียบกับยอด ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2559 ที่เท่ากับ 0.47 เท่า และ
0.94 เท่า ตามลาดับ
 สั ด ส่ ว นการขายสิ นค้ า ระหว่ า งเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในครั ว เรื อน สิ น ค้า เชิ ง พาณิ ช ย์ และ
โทรศัพท์มือถือในไตรมาสนี้มีสัดส่ วน 35%, 30% และ 35% ตามลาดับ อันเป็ นผลมาจากนโยบาย
บริ ษทั ฯ
เพื่อเป็ นการเพิ่มจานวนการรับชาระค่างวดจากลูกค้า บริ ษทั ได้เพิ่มศูนย์ติดตามหนี้ สิน 10 แห่ งทัว่
ประเทศ เพื่อใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น และติดตามได้ไวยิ่งขึ้น และเพิ่มบุคลากรสาหรับหน่วยงานอนุ มตั ิสินเชื่ อ
เพื่อรองรั บธุ รกิ จเช่ าซื้ อที่ เพิ่ม มากขึ้ น และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบัญชี เช่ าซื้ อที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ เป็ นบัญชี เช่ าซื้ อที่ มี
คุณภาพ หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ทนั ท่วงที อีกทั้งเป็ นการเพิ่มความรวดเร็ วในการอนุ มตั ิเครดิตด้วย
รวมทั้งระบบ IT ได้คิดค้นโปรแกรม เพื่อจัดทา Credit scoring เพื่อให้การประเมินสถานะการเงินของลูกค้า
ได้ถูกต้อง แม่นยามากขึ้น
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บริ ษทั ฯ ยังคงทาโครงการประวัติดี เพื่อตอบรับโครงการจากภาครัฐ และเนื่องจากการที่บริ ษทั ฯมีการ
เปลี่ ยนแปลงรู ป แบบการรั บชาระแบบใหม่ ท าให้ลูกค้าบางรายได้ขาดการติ ดต่อ และหยุดชาระเงิ นเป็ น
ระยะเวลาหนึ่งได้ทาการ Refinance ซึ่ งเป็ นผลดีท้ งั ต่อตัวลูกค้า และบริ ษทั ฯ อีกทั้งยังช่วยลด NPL
ข้ อสั งเกตุสาหรับตัวเลขทางการเงินทีส่ าคัญของปี 2560
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประกอบการของปี 2560 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ 9.8 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่มีกาไร
สุ ทธิ เท่ากับ 119.8 ล้านบาท
รายได้ท้ งั หมดของบริ ษ ทั ฯ ลดลง 2,545.6 ล้า นบาทในไตรมาสที่ 4 ของปี ก่ อ น เป็ น 2,363.4
ล้า นบาท หรื อ ลดลงเท่า กับ 7.2% สาเหตุ มาจากดอกเบี้ ย รั บ จากบัญชี เช่ า ซื้ อ ที่ เพิ่ม ขึ้ นเท่า กับ 5% และ
รายได้อื่น ๆ เพิ่ม ขึ้ น เท่า กับ 180% ในขณะที่ รายได้จากการขายสิ น ค้า หลัก ลดลง 18% และรายได้จาก
การให้บริ การซ่ อม รายได้จากค่าธรรมเนี ยมเปิ ดบัญชี โทรศัพ ท์มื อถื อ รายได้จากค่า ติ ดตามทวงถามหนี้
ค้างชาระ ลดลง 4%
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าสารองสิ นค้าคงเหลือเท่ากับ 33.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่า
สารอง ณ สิ้ นเดือนธันวาคม ปี 2559 ซึ่ งเท่ากับ 25.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 7.7 ล้านบาท เนื่องจากมี
จานวนสิ นค้าที่ยดึ ยืนสู งกว่า อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนินการขายสิ นค้าที่มีเคลื่อนไหวช้าออก
เพื่อลดสารองสิ นค้าเสื่ อมมูลค่า
อย่างไรก็ตาม ไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับ 62 ล้านเพิ่มจาก
ค่าสารองในไตรมาสเดี ยวกับ ปี ก่อน 20 ล้าน ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีค่าสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับ
330 ล้านบาท เพิ่มจากปี ก่อน 189 ล้านบาท เนื่ องจากลูกหนี้ บญั ชี เก่า ที่ยงั คงไม่มีความสามารถในการชาระ
งวดที่คา้ งเดิม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว
โดยภาพรวมปี 2560 บริ ษทั ฯ มี ผลขาดทุ นสุ ท ธิ ท้ งั สิ้ น 9.8 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับยอดก าไรสุ ท ธิ
119.8 ล้านบาท ของปี ก่อน พบว่า บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ลดลงเท่ากับ 129.6 ล้านบาท ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้
ดังนี้:-
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1.) ยอดขายของผลิตภัณฑ์ลดลง
2.) รายได้ดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชาระเพิ่มขึ้น
3.) รายได้จากการให้บริ การลดลง
4.) รายได้จากธุ รกิจแอร์ ไทม์ลดลง
5.) รายได้อื่นๆ เพิม่ ขึ้น
6.) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
7.) ค่าใช้จ่ายในการบริ การลดลง
8.) ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายลดลง
9.) ค่าใช้ในการบริ หารลดลง
10.) ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น
11.) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น
12.) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
รวมผลต่ าง
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ล้านบาท
-299.0
32.0
-9.2
-17.9
96.6
155.4
38.3
69.0
-46.0
-188.6
-4.1
28.5
-129.6

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้ เช่าซื้ อสุ ทธิ และลูกหนี้ เงินกูย้ ืมจานาทะเบียนเท่ากับ 2,116.1 ล้านบาท ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม
2560 ซึ่งมีมูลค่าสู งกว่าลูกหนี้สุทธิ ของเดือนธันวาคม 2559 ซึ่ งมีจานวนเท่ากับ 1,950.1 ล้านบาท และจานวน
บัญชี เช่าซื้ อและลูกหนี้ เงินกูย้ ืมจานาทะเบียน ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 188,181 บัญชี เทียบกับ ณ
สิ้ นเดือนธันวาคม ปี 2559 ที่มีจานวนบัญชี เท่ากับ 181,253 บัญชี เพิ่มขึ้นเท่ากับ 6,928 บัญชี อันเป็ นผลมา
จากการเปิ ดบัญชี เช่าซื้ อใหม่มีจานวนเพิ่มขึ้น 108,547 บัญชี และมีบญั ชี เช่ าซื้ อที่ถูกปิ ดลงจานวน 101,619
บัญชี
สิ นค้าคงเหลือ – สุ ทธิ เพิ่มขึ้นจาก 300.5 ล้านบาท ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2559 มาเท่ากับ 311.7 ล้าน
บาท ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเป็ นผลมาจากการควบคุมสต็อกสิ นค้าให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
เจ้าหนี้ การค้า ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2560 คงเหลื อเท่ากับ 135 ล้านบาท ลดลงจากเดื อนธันวาคม
2559 ซึ่ งเท่ากับ 235.4 ล้านบาท เนื่องมาจากปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าประเภทมือถือที่ลดลง
เงิ นกูท้ ี่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเป็ น 1,286.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดื อน
ธันวาคม 2559 ที่เท่ากับ 758.6 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นเท่ากับ 527.5 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากการออกหุ ้นกู้

คาอธิ บายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการไตรมาสที่สี่ของปี 2560 (บมจ.ซิ งเกอร์ ประเทศไทย)

หน้ า 5

ระยะยาวในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อมาชาระเงินกูร้ ะยะสั้น และเพื่อธุ รกิจรถทาเงิน ที่มีระยะสัญญาเงินกูย้ าว
กว่าสิ นเชื่อทัว่ ไป โดย ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินกูร้ ะยะยาวมูลค่า 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 541.9 ล้านบาท ในขณะที่เงินกูร้ ะยะสั้นและเงิ นเบิกเกิ นบัญชี เพิ่มขึ้นจาก
100.4 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2559 ไปเป็ น 86.1 ล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2560 โดยลดลงจานวน 14.3
ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มจานวนร้านสาขาจาก 177 ร้านสาขา ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2559 มาเป็ น 185 ร้าน
สาขา ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 และบริ ษทั ฯ มีแผนในการเพิ่มจานวนหัวหน้าสาขาย่อยที่มีอยู่ ณ สิ้ นเดือน
ธันวาคม 2560 จานวน 440 คน เป็ น 1,000 คน ในปี 2561 เพื่อเข้าถึงรากหญ้าและรับผิดชอบสิ นค้าของสาขา
เพื่อขยายพื้นที่การขาย และการเจริ ญเติบโตของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ณ ปั จจุบนั สภาพทางเศรษฐกิ จยังคงทรงตัว ผูบ้ ริ โภคยังคงชะลอการจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนภาค
การส่ งออกสิ นค้ายังไม่ฟ้ื นตัวเท่าที่ควร ราคาสิ นค้าทางการเกษตรยังไม่ดีข้ ึน และที่สาคัญหนี้ ภาคครัวเรื อนยัง
เพิ่มสู งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดทุกๆ ภาคของประเทศ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการดาเนินมาตรการ
ในด้านต่างๆ เพื่อที่ จะควบคุ มสิ นเชื่ อบัญชี เช่ าซื้ ออย่างเข้มงวดก่ อนทาการอนุ มตั ิ สินเชื่ อใดๆ ต้องมีการ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด และปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด อีกทั้งยังกากับดูแลและติดตามบัญชี เช่าซื้ อที่
มีการค้างชาระเป็ นเวลานานอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสร้ างการป้ องกัน การติดตาม และการดาเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาเช่าซื้ อ และการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการเร่ งขยายการเจรจาประนอมหนี้ สาหรับ
ลูกหนี้ที่มีความประสงค์ตอ้ งการรักษาสภาพหนี้ให้คงอยูใ่ นระดับลูกหนี้ช้ นั ดีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นการรักษา
สัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบริ ษทั ฯ กับลูกค้าให้ยาวนานต่อไป อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีการกาหนดแผนนโยบาย การ
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการควบคุ มและบริ หารต้นทุ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังคงอยูใ่ นระหว่างดาเนินโครงการปรับปรุ งกระบวนการทางาน (Business Process Re-Engineering) และ
พัฒนาติดตั้งระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของ ORACLE เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตและการ
ขยายตัวในอนาคต
จึงเรี ยนมาเพื่อชี้แจงข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
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