ที่ ห.ท. SET/005/2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่ อง คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
สาหรับปี พ.ศ. 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ผลการดาเนิ นงานสาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 17.9 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันในปี ก่ อนซึ่ งได้กาไรสุ ทธิ เท่ ากับ 0.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นคิ ดเป็ น 6,903.5%
ผลการดาเนินงานปี 2561 มีผลขาดทุนสุ ทธิ เท่ากับ 80.8 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนิ นงานในปี
2560 ซึ่ งขาดทุนสุ ทธิ เท่ากับ 9.8 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ น 727.8% อันมีผลทาให้ไตรมาสที่ 4 มีกาไรต่อหุ ้น
เท่ากับ 0.07 บาทและสาหรับปี 2561 มีขาดทุนต่อหุ น้ เท่ากับ 0.30 บาท
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงประเด็นสาคัญๆ ที่เกิดขึ้นสาหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ดังนี้
 รายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ ในไตรมาส 4 ปี 2561 เพิ่มขึ้น 25.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน เป็ นผลมาจากยอดขายสิ นค้าหลักเพิ่มขึ้น 39.2% เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการขาย
ของพนักงานขายในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ใช้ระบบ Application ในการยืนยันตัวตนลูกค้า
และพนัก งานขายเก็ บ เงิ น และดู แ ลบัญ ชี จึ ง ท าให้ ก ารขายเติ บ โตขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามหลัง จาก
เปลี่ ยนแปลงวิธีการอนุ มตั ิการขายเพื่อควบคุ มคุ ณภาพลูกหนี้ ค่าตอบแทนของตัวแทนขายยังขึ้นอยู่
กับประสิ ทธิ ภาพการเก็บเงิ นและอัตราส่ วนของหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สาหรับสิ นค้าที่มีราคาสู ง
ยังคงใช้ระบบการอนุ มตั ิ เครดิ ตจากศู นย์อนุ มตั ิ สิ นเชื่ อส่ วนกลางและการจัดเก็บเงิ นค่าผ่อนชาระ
สิ นค้า โดยผ่านช่ องทางอานวยความสะดวกต่างๆ ยังคงให้บริ การเช่ นเดิ ม โดยเพิ่มเติมคือสามารถ
ชาระเงินผ่านช่องทางพนักงานขายได้อีกทางหนึ่ง ทาให้พนักงานขายสามารถเข้าไปบริ การลูกค้าได้
อย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ สาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2561 มีการนาสิ นค้ารุ่ นใหม่ๆเข้าสู่ ตลาดและ
ได้รับความนิยมมาก เช่น Smart TV, Stereo และเครื่ องซักผ้า 2 ถังรุ่ นใหม่ เป็ นต้น นอกจากนี้ รายได้
ดอกเบี้ ย รั บ จากบัญชี เช่ า ซื้ อและเงิ นให้กู้ยืม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เท่า กับ 195.1 ล้า นบาท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ซึ่ งมีจานวนเท่ากับ 164.0 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 19.0% อัน
เนื่องมาจากการขยายธุ รกิจสิ นเชื่อจานาทะเบียนรถและสิ นเชื่อเช่าซื้ อเครื่ องจักรที่มีอตั ราการขยายตัว
เพิ่มขึ้น
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 อัตรากาไรขั้นต้นของสิ นค้าบริ ษทั ฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 คิดเป็ น 37.3% ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากไตร
มาสที่ 4 ปี 2560 ซึ่งคิดเป็ น 32.4% เนื่องจากบริ ษทั ฯ เน้นการเพิ่มยอดขายสิ นค้าหลักที่มีอตั รากาไร
กาไรสู งและสิ นค้ารุ่ นใหม่ที่ให้อตั รากาไรขั้นต้นสู งขึ้น
 หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ(ไม่ได้หกั หนี้ สูญได้รับคืน) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จานวน 80.7
ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกับของปี ก่อน จานวน 83.9 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็ นจานวน
3.2 ล้านบาทเนื่องมาจาก อัตราลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง จาก 12.0% ในไตรมาสที่ 4 ของปี
2560 เป็ น 10.48% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 รวมทั้งการปรับปรุ งการติดตามการชาระหนี้
 มูลค่าเบื้องต้นของบัญชี เช่าซื้ อและเงินกูย้ ืมจานาทะเบียนรถของเดือนธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับ
ณ สิ้ นเดือนธันวาคมของปี 2560 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,459.0 ล้านบาท เนื่องมาจากการขยายธุ รกิจกลุ่ม
รถทาเงินและธุ รกิจเช่าซื้ อเครื่ องจักร รวมทั้งยังคงการขายโดยการอนุมตั ิรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง
 ในปี 2561 กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใ ช้ไ ปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน เป็ นจานวนเงิ น 1,343 ล้านบาท
เนื่องมาจากการปล่อยสิ นเชื่ อสาหรับรถทาเงินและสิ นค้าเชิ งพาณิ ชย์ หลังจากสุ ทธิ เงินชาระค่างวด
ในปี 2561 รวมทั้งการชาระค่าสิ นค้าเนื่องจากการขายสิ นค้าหลักเพิ่มขึ้นมากกว่าในปี นี้
 เงิ นกู้ยืมระยะยาว ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2561 เมื่ อเที ยบกับ ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2560 ที่ ผ่านมา
เพิ่ ม ขึ้ นจาก 1,200 ล้า นบาท เป็ น 2,150 ล้า นบาท เนื่ อ งมาจากบริ ษ ัท ท าการออกหุ ้นกู้ใ นเดื อ น
มีนาคม 2561 (950 ล้านบาท) เพื่อนามาสนับสนุ นธุ รกิจรถทาเงิน เช่นเดียวกับเงินกูร้ ะยะสั้นจาก
สถาบันการเงินที่เพิม่ ขึ้น จาก 86.1 ล้านบาท ณ สิ้ นเดือน ธันวาคม 2560 เป็ น 651.0 ล้านบาท ณ สิ้ น
เดือนธันวาคม 2561
 เปอร์ เซ็นต์การเก็บเงินซึ่ งคานวณมาจากจานวนบัญชี ที่ชาระต่อจานวนบัญชี เช่าซื้ อและเงินให้กูย้ ืม
ทั้งหมด ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 เท่ากับ 71.5% พบว่าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้ นเดือนธันวาคม
2560 ที่เท่ากับ 70.9% ซึ่ งจานวนเงินในการจัดเก็บมากกว่าปี ก่อน เพราะกลุ่มรถทาเงินที่มีจานวน
บัญชี มากขึ้น มีจานวนงวดและมูลค่าที่ตอ้ งชาระสู งขึ้น ประกอบกับการปรับแผนการเก็บชาระค่า
งวดและการคัดเลือกลูกค้าให้ดีข้ ึน รวมถึงตัวแทนจาหน่ายมีการดูแลลูกค้าและสามารถเก็บเงินได้ดี
ขึ้น
 ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 อัตราส่ วนเงินกูท้ ี่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 1.84 เท่า และอัตราส่ วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.34 เท่า เทียบกับยอด ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 ที่เท่ากับ 0.82 เท่า และ 1.22
เท่า ตามลาดับ
 สั ด ส่ วนการขายสิ นค้ า ระหว่ า งเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในครั ว เรื อน สิ นค้า เชิ ง พาณิ ชย์ และ
โทรศัพท์มือถือในไตรมาสนี้ มีสัดส่ วน 65%, 26% และ 9% ตามลาดับ อันเป็ นผลมาจากนโยบาย
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บริ ษทั ฯ ที่มุ่งเน้นสิ นค้าที่มูลค่าสู งเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวเรื อน และบริ ษทั ฯยังคงมีการกาหนด
เกณฑ์อนุ มตั ิเครดิ ตสิ นเชื่ อเข้มงวดมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ นค้าเชิ งพาณิ ชย์ที่มีมูลค่าสู ง
ซึ่ งจะยังคงเป็ นไปเช่นนี้จนกว่าสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ ึน
ข้ อสั งเกตสาหรับตัวเลขทางการเงินทีส่ าคัญของ ปี 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประกอบการของปี 2561 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ 80.8 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่มีขาดทุน
สุ ทธิ เท่ากับ 9.8 ล้านบาท
รายได้ท้ งั หมดของบริ ษ ทั ฯ เพิ่ม ขึ้ นจาก 2,363.4 ล้านบาทในปี 2560 เป็ น 2,888.0 ล้านบาท ในปี
2561 หรื อเพิ่มขึ้ นเท่ากับ 22.2% สาเหตุหลักคือการเพิ่มขึ้ นของรายได้จากการขายสิ นค้าหลัก และรายได้
จากค่านายหน้าจากการจัดหาสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล ค่าธรรมเนี ยมการทาสิ นเชื่ อ ค่าโอนขายสิ ทธิ์ เรี ยกร้องลูกหนี้
รวมทั้งการปรับปรุ งรายการในอดีต
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีค่าสารองสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากธันวาคม ปี 2560 เท่ากับ
45.0 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนธันวาคมของปี ก่อนซึ่ งตั้งสารองเป็ นจานวน 33.1 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้น
คิดเป็ น 11.9 ล้านบาท เนื่ องจากการตั้งสารองสิ นค้าคงเหลือที่ไม่เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเนื่องจากบริ ษทั มีการซื้ อสิ นค้าเพื่อรองรับแผนการขายสิ นค้าในปี 2562
โดยภาพรวมผลการดาเนินงานในไตรมาส 4 และสาหรับปี 2561 มียอดกาไรสุ ทธิ 17.9 ล้านบาท และ
ขาดทุนสุ ทธิ 80.8 ล้านบาทตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานในไตรมาส 4 และสาหรับปี 2560 มี
ยอดก าไรสุ ทธิ 0.3 ล้า นบาท และขาดทุ นสุ ทธิ 9.8 ล้า นบาทตามล าดับ พบว่า บริ ษทั มี ผ ลการดาเนิ นงาน
เปลี่ยนแปลงซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ :รายการ
1.) ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
2.) รายได้ดอกเบี้ยรับจากการผ่อนชาระเพิ่มขึ้น
3.) รายได้จากการให้บริ การลดลง
4.) รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น
5.) ต้นทุนขายเพิม่ ขึ้น
6.) ค่าใช้จ่ายในการบริ การ(เพิ่มขึ้น)/ลดลง
7.) ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น

ล้านบาท
ไตรมาส 4/2018
ปี 2018
121.4
500.5
31.1
12.0
(23.9)
(107.1)
14.0
119.2
(61.1)
(251.9)
(8.3)
42.2
(5.9)
(70.3)
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รายการ
8.) ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น
9.) ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญลดลง/(เพิ่มขึ้น)
10.) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น
11.) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง/(เพิ่มขึ้น)
รวมผลต่ าง
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ล้านบาท
ไตรมาส 4/2018
ปี 2018
(42.5)
(125.5)
3.2
(74.0)
(19.0)
(66.4)
8.6
(49.8)
17.6
(71.1)

งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 และจานวนบัญชี เช่ าซื้ อ ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2561
เท่ากับ 138.793 บัญชี เที ยบกับ ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม ปี 2560 ที่มีจานวน บัญชี เท่ากับ 188,181 บัญชี ลดลง
เท่ากับ 49,388 บัญชี ลูกหนี้เช่าซื้ อสุ ทธิ และลูกหนี้เงินกูย้ มื จานาทะเบียนเท่ากับ 3,294.3 ล้านบาท ซึ่ งมีมูลค่าสู ง
กว่าลูกหนี้สุทธิ ของเดือนธันวาคม 2560 ซึ่ งมีจานวนเท่ากับ 2,059.5 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ เพิ่มขึ้นจาก 311.7 ล้านบาท ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 มาเท่ากับ 640.4 ล้านบาท
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการสั่งซื้ อสิ นค้าใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนตามเป้ าการขายในไตร
มาสถัดไป
เจ้าหนี้ การค้า ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก 134.90 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2560 เป็ น
348.0 ล้านบาท เนื่องมาจากปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น ตามที่กล่าวข้างต้น
เงินกูท้ ี่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก 1,286.1 ล้านบาท ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม
2560 เป็ น 2,801.0 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,514.9 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเตรี ยมกระแสเงินสดเพื่อ
รองรับธุ รกิจรถทาเงินตลอดทั้งปี 2561 และการเพิ่มของยอดขายสิ นค้าหลัก ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 บริ ษทั
มีเงินกูร้ ะยะยาวมูลค่า 1,350.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 เป็ นจานวน 150.0 ล้านบาท ในขณะที่
เงินกูร้ ะยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้นจากในเดือนธันวาคม 2560 จานวน 564.9 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มจานวนร้านสาขาจาก 187 ร้านสาขา ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 มาเป็ น 190 ร้านสาขา ณ
สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 และบริ ษทั ฯ มีแผนในการเพิ่มจานวนหัวหน้าสาขาย่อยในปี 2561 จานวน 1,000 คน
ปั จจุบนั สามารถขยาย ได้จานวน 926 คน เพื่อเข้าถึงรากหญ้าและรับผิดชอบสิ นค้าของสาขา เพื่อขยายพื้นที่
การขาย และการเจริ ญเติบโตของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ณ ปั จจุบนั สภาพทางเศรษฐกิจยังคงทรงตัว ผูบ้ ริ โภคยังคงชะลอการจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนภาคการ
ส่ งออกสิ นค้ายังไม่ฟ้ื นตัวเท่าที่ควร ราคาสิ นค้าทางการเกษตรยังไม่ดีข้ ึน และที่สาคัญหนี้ ภาคครัวเรื อนยังเพิ่ม
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สู งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดทุก ๆ ภาคของประเทศ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการดาเนินมาตรการใน
ด้านต่างๆเพื่อที่จะควบคุมสิ นเชื่ อบัญชี เช่าซื้ ออย่างเข้มงวดก่อนทาการอนุ มตั ิสินเชื่ อใดๆ ต้องมีการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด และปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด อีกทั้งยังกากับดูแลและติดตามบัญชี เช่ าซื้ อที่มีการค้าง
ชาระเป็ นเวลานานอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสร้างการป้ องกัน การติดตาม และการดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเช่าซื้ อ
และการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการเร่ งขยายการเจรจาประนอมหนี้สาหรับลูกหนี้ ที่มีความ
ประสงค์ตอ้ งการรักษาสภาพหนี้ ให้คงอยูใ่ นระดับลูกหนี้ ช้ นั ดีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับลู กค้าให้ยาวนานต่อไป อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีการกาหนดแผนนโยบาย การลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการควบคุ มและบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาการติดตั้ง
และใช้งานระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของ ORACLE เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตและการ
ขยายตัวในอนาคต
จึงเรี ยนมาเพื่อชี้แจงข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

( นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ )
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