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เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
           ส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2559 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเท่ากบั 5.1 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ
ปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 10.6 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็น 51.4 %  อนัมีผลท าใหก้ าไรต่อหุน้ของบริษทัฯ เท่ากบั 0.02 
บาท เทียบกบัก าไรต่อหุน้ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเท่ากบั 0.04 บาท 
 

 บริษทัฯ ขอช้ีแจงประเดน็ส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 ดงัน้ี 
 

 รายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ลดลง 30.4% อนัเป็นผลมาจากยอดขายสินคา้หลกัหกัยอดขายสมาร์ทโฟนตาม
เง่ือนไขสญัญาการฝากขายสินคา้และดอกเบ้ียรับจากการผ่อนช าระของบญัชีเช่าซ้ือลดลง 41.0% และ 21.5% 
ตามล าดบั ในขณะท่ีรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนจากก าไรส่วนต่างจากสัญญาการฝากขายสินคา้และค่าตอบแทนจากผู ้
ใหบ้ริการเครือข่ายระบบมือถือ (แอร์ไทม)์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาบญัชีเช่าซ้ือและค่าปรับ
จากการช าระค่างวดล่าชา้เพ่ิมสูงข้ึน  ทั้งน้ี ยอดขายสินคา้หลกัลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
เวน้เพียงแต่กลุ่มสินคา้ตูเ้ติมน ้ ามนัหยอดเหรียญ จกัรเยบ็ผา้และพดัลมไอเยน็ท่ีมียอดขายเพ่ิมสูงข้ึน อนัเป็น
ผลกระทบมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ียงัชะลอตวั อุปสงค์ในประเทศฟ้ืนตวัชา้ ก าลงัการบริโภคและการ
จบัจ่ายใชส้อยในภาคเอกชนลดลง ภาคการส่งออกซบเซา ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า หน้ีครัวเรือนท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน รวมถึงผลกระทบจากการปรับเปล่ียนรูปแบบบริหารทั้งระบบการอนุมติัเครดิตจากศูนยอ์นุมติัสินเช่ือ
ส่วนกลางและการจดัเก็บเงินค่าผ่อนช าระสินคา้จากลูกคา้ ท่ีจากเดิมผูแ้ทนขายจะเขา้ไปเก็บเงินและบริการ
ลูกคา้โดยตรงถึงท่ีบา้นลูกคา้ เปล่ียนมาเป็นการใหลู้กคา้มาช าระค่าผ่อนช าระสินคา้โดยตรงเขา้บญัชีบริษทัฯ 
ผ่านช่องทางอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ธนาคาร ท่ีท าการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และการช าระ
ออนไลนผ์า่นสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นสถานการณ์ชัว่คราวในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบการท างาน  

 อตัราก าไรขั้นตน้ของสินคา้บริษทัฯ ลดลงกว่าปีก่อน อนัเป็นผลกระทบมาจากการขายสินคา้ยึดคืนจ านวน
มากและสินค้าท่ีมีความเคล่ือนไหวช้าแต่ก าไรขั้นต้นต ่า และการปรับลดราคาสินค้าเช่นกลุ่มทีวีและ
เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัราคาในทอ้งตลาดได ้รวมถึงการขายจกัรเยบ็ผา้ท่ีไม่ใช่แบรนด์
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ซิงเกอร์ในจ านวนมากเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงดอกเบ้ียรับโดย บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ก็เป็นผลท าใหอ้ตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงดว้ยเช่นกนั 

 มูลค่าเบ้ืองตน้ของบญัชีเช่าซ้ือของบริษทัฯ  เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธันวาคมของปี 2558 ลดลงเท่ากบั 
209.8 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเปิดบญัชีเช่าซ้ือใหม่มีจ านวนลดลง ประกอบกบับญัชีเช่าซ้ือเก่าท่ีมีมูลค่า
สูงท่ีถูกปิดลง 

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัฯในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 เท่ากบั 94.9 ลา้นบาท อนัเป็นผล
มาจากการขายผอ่นช าระและการซ้ือสินคา้เพ่ือเป็นสตอ็กขายมีจ านวนลดลง  

 เงินกูร้ะยะยาว ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2559 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา ลดลงจาก 778.2 
ลา้นบาท เหลือเท่ากบั 683.2 ลา้นบาท ตลอดจนเงินกูร้ะยะสั้นรวมเงินเบิกเกินบญัชีก็ลดลงจาก 245.3 ลา้น
บาท มาเท่ากบั 12.7 ลา้นบาท 

 เปอร์เซ็นต์การเก็บเงินซ่ึงค านวณมาจากจ านวนบญัชีท่ีช าระต่อจ านวนบญัชีเช่าซ้ือทั้งหมด ณ ส้ินเดือน
กนัยายน 2559 เทียบเท่ากบั 66.9% อนัเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนระบบการจดัเก็บเงินค่าผ่อนช าระสินคา้
จากลูกคา้ถึงบา้นมาเป็นการใหลู้กคา้มาช าระค่าผอ่นช าระสินคา้โดยตรงเขา้บญัชีบริษทัฯ    

 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา มูลค่าคงคา้งในบญัชีเช่าซ้ือเพ่ิมสูงข้ึน 71.19 % ซ่ึงเป็นผล
มาจากหน้ีครัวเรือนในต่างจงัหวดัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ภาวะภยัแลง้ ตลอดจนผลกระทบจากการปรับเปล่ียนวิธี
บริหารระบบการจดัเกบ็เงินลูกคา้บริษทัฯ ท่ีเดิมทีพนกังานจะเขา้เก็บเงินกบัลูกคา้โดยตรงถึงบา้น เปล่ียนมา
เป็นใหลู้กคา้ช าระเงินโดยตรงเขา้บริษทัฯผ่านทางธนาคาร ท่ีท าการไปรษณีย ์ เทสโกโ้ลตสัและเคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

 ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2559 อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อทุนเท่ากบั 0.44 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ทุนเท่ากบั 0.94 เท่า เทียบกบัยอด ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีเท่ากบั 0.65 เท่า และ 1.12 เท่า ตามล าดบั 

 สัดส่วนการขายสินคา้ระหว่างเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในครัวเรือนและสินคา้เชิงพาณิชย ์ตลอดจนสมาร์ทโฟน
ในระยะเวลา 9 เดือนท่ีผ่านมาเป็นในสัดส่วน 47% , 37% และ 16% ตามล าดบั อนัเป็นผลมาจากนโยบาย
บริษทัฯ ท่ีมีการก าหนดเกณฑอ์นุมติัเครดิตสินเช่ือเขม้งวดมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัสินคา้เชิงพาณิชย์
ท่ีมีมูลค่าสูง ซ่ึงจะเป็นไปเช่นน้ีจนกวา่สภาพเศรษฐกิจเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  
 

 สืบเน่ืองจากโครงการช่วยเหลือประชาชนเศรษฐกิจฐานรากจากภาครัฐ “โครงการประชารัฐ” ท่ีเร่ิมเดินหนา้
เขา้ถึงหมู่บา้นต่างๆในชนบทตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 เป็นตน้มา บริษทัฯไดใ้ชโ้อกาสน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินการ โดย
น าตูเ้ติมน ้ ามนัหยอดเหรียญท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานตรงตามขอ้ก าหนดท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมธุรกิจพลงังานเขา้มา
จ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนตามหมู่บา้นในโครงการเพ่ือสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนนั้นๆ 
  

 กลยุทธ์ในอนาคตของบริษทัฯยงัคงเนน้ในธุรกิจเช่าซ้ือกบัลูกคา้ในประเทศไทยท่ีอาศยัอยู่ในต่างจงัหวดั  ซ่ึง
บริษทัฯไดด้ าเนินธุรกิจอยูใ่นธุรกิจน้ีมามากกวา่ 100 ปีแลว้ 
 
 บริษทัฯ ยงัคงใหมี้การขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านบริษทั เอสจี แคปปิตอล จ ากดั ดว้ยการเสนอบริการขายสินคา้
เช่าซ้ือส าหรับสินคา้มลัติแบรนด ์(สินคา้หลากหลายแบรนดต่์างๆ) ผา่นช่องทางดีลเลอร์ 
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 บริษทัฯ ยงัคงพฒันาพลงัแห่งการท างานร่วมกนัและแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีศกัยภาพร่วมกบักลุ่มเจมาร์ท เพ่ือใหเ้กิด
การเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการขยายช่องทางการสร้างรายไดจ้ากงานซ่อมบ ารุงรักษา โดยน าเสนอการใหบ้ริการซ่อมแซม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบรนด์ต่างๆแก่ลูกคา้ทั้งกลุ่มผูใ้ช้ตามท่ีพกัอาศยัและกลุ่มลูกคา้องค์กร เพ่ือสร้างธุรกิจการให้บริการ
ภายใตช่ื้อ “ซิงเกอร์” ผา่นบริษทั เอสจี เซอร์วิสพลสั จ ากดัข้ึน 
 

 บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการอพัเกรดระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใหก้บัตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์รุ่นเก่าท่ีมีอยู่
ถึง 20,000 ตู ้ อนัจะเป็นการสร้างรายไดจ้ากการสนบัสนุนการเติมเงินของโทรศพัทมื์อถือเพ่ิมข้ึน 
 

เพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยัไดภ้ายในปีน้ี บริษทั เอสจี โบรคเกอร์ จ ากดั หน่ึงในบริษทัในเครือ 
จึงไดย้ื่นเร่ืองขอ “ใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั” ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และไดรั้บใบอนุญาตดงักล่าวมาพร้อมด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2559 

 

บริษทัฯ ไดน้ าส่วนลดปิดบญัชีเช่าซ้ือมาจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินรวม
บริษทัฯ โดยจดัให้ส่วนลดดงักล่าวมาอยู่ในส่วนของค่าใชจ่้ายทางการขายแทนรายไดจ้ากการขาย หลงัจากท่ีพิจารณา
แลว้วา่ส่วนลดดงักล่าวมิใช่ส่วนลดทางการคา้ 

 

เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าการขายสินคา้ยึดคืนท่ีแทจ้ริง หลงัจากท่ีไดท้ าการศึกษามาระยะเวลาหน่ึงแลว้ 
บริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาเปล่ียนนโยบายการค านวณตน้ทุนสินคา้ยึดคืนจาก 50% มาเป็น 75% ของมูลค่ายอดคงเหลือสินคา้
ยึดคืนส าหรับไตรมาสน้ี  
 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนการรับช าระค่าสินคา้ตรงจากลูกคา้ผ่านธนาคาร ควบคู่ไปกบัการบริหารการจดัเก็บค่า
ด าเนินการและค่าปรับกบัลูกคา้ท่ีช าระล่าชา้ทั้งในลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ใหม่ ให้สามารถลดตน้ทุนการติดตามและ
จดัเกบ็เงิน ตลอดจนลดจ านวนมูลค่าทุจริตจากพนกังานลง บริษทัฯ ไดมี้การมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบทรัพยสิ์น
และบญัชีภายใน เขา้ตรวจบญัชีในทุกๆร้านสาขาของบริษทัฯ 
 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบญัชีเช่าซ้ือท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นบญัชีเช่าซ้ือท่ีมีคุณภาพ และหากมีปัญหาก็
สามารถจดัการแกไ้ขไดท้นัที บริษทัฯไดใ้หมี้ความเขม้งวดในการควบคุมและก ากบัดูแลสินเช่ือของบญัชีเช่าซ้ือเหล่าน้ี
เป็นพิเศษอยา่งใกลชิ้ด 
 

 เพ่ือท่ีจะสร้างการป้องกนั การติดตาม และการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการทุจริตภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ี
อาจจะเกิดข้ึน  บริษทัไดมี้การด าเนินการมาตราการดัง่ต่อไปน้ี:- 
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 ก าหนดให้มีนโยบายการแจง้แหล่งขอ้มูลทุจริต โดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในภาคสนามเป็นความลบั (Whistle-
blower Policy) ดว้ยการติดต่อให้ขอ้มูลการทุจริตนั้นเป็นการเฉพาะเพ่ือเป็นการป้องกนัแหล่งแจง้ขอ้มูล
นั้นๆ 

 ก าหนดใหมี้รายงานการเตือนล่วงหนา้ (Early Warning Report) เพ่ือบ่งช้ีสัญญาณของการทุจริตพร้อมกบัให้
มีการแบ่งเกรดของร้านสาขาโดยจ าแนกตามระดบัของความเส่ียงในความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 เขม้งวดในการด าเนินการตามนโยบายการที่ไม่ยอมให้มกีารทุจริตเกิดข้ึน (Zero Tolerance Policy) 
 จดัใหมี้การประสานงานอย่างใกลชิ้ดระหว่างหน่วยงานกฎหมายและผูบ้ริหารของภาคสนามในการติดตาม

และด าเนินการแกไ้ขปัญหาการทุจริต 
 การเขา้สู่ระบบนโยบายประกันความซ่ือสัตย์ (Fidelity Insurance Policy) เพ่ือลดผลความเสียหายต่างๆท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากปัญหาการทุจริต 
 จดัตั้งคณะกรรมการสอบสวนกระท าความผิด (คสส.) เพ่ือท าการสอบสวนการทุจริตท่ีเกิดข้ึนและน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริต (ปปป.) ภายในองคก์ร เพ่ือพิจารณาตดัสินลงโทษผูก้ระท า
ทุจริต 

 การจดัจา้งหน่วยงานภายนอกเขา้มารองรับการบริหารลูกหน้ีและติดตามหน้ี 
  
 ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 81.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนดการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
  

  
ข้อสังเกตุส าหรับตวัเลขทางการเงนิที่ส าคัญของไตรมาสที่ 3 ส าหรับปี 2559 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  
 ผลประกอบการไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 5.1 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัในรอบระยะเวลา
บญัชีเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากบั 10.6 ลา้นบาท 
 
 รายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ลดลงจาก 796.7 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 3 ของปีก่อนเป็น 554.5 ลา้นบาท  หรือ
ลดลงเท่ากบั 30.4 % สาเหตุมาจากการขายสินคา้หลกัหักลบการขายสมาร์ทโฟนตามเง่ือนไขสัญญาการฝากขาย
สินคา้กบับริษทั เจมาร์ท จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 214 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 41.0% ทั้งน้ีดอกเบ้ียรับจากบญัชีเช่าซ้ือก็
ลดลง 21.5% ในขณะท่ีรายไดจ้ากการให้บริการจดัหาแอร์ไทม์และค่าตอบแทนจากผูใ้หบ้ริการเครือข่ายระบบมือถือ
ทั้ง 3 ราย และรายไดอ่ื้นๆ เพ่ิมสูงข้ึน 85.6 ลา้นบาท 
  

 ณ ส้ินเดือนกนัยายน ปี 2559 บริษทัฯมีการตั้งส ารองสินคา้คงเหลือจ านวน 31.3 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่าการตั้งส ารอง 
ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2558  ท่ีเท่ากบั 25.9 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากยอดขายท่ีลดลงและการสินคา้ยึดคืนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
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 โดยภาพรวมของไตรมาสท่ี 3 ของปีน้ี บริษทัฯ มียอดก าไรสุทธิทั้งส้ิน 5.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดก าไรสุทธิ 
10.6 ลา้นบาท ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน พบว่าบริษทัฯ มีก าไรสุทธิลดลงเท่ากบั 5.5 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถวิเคราะห์
ไดด้งัน้ี:- 
 

 ลา้นบาท 
1.) ยอดขายของผลิตภณัฑล์ดลง -234.9 
2.) รายไดด้อกเบ้ียรับจากการผอ่นช าระลดลง -39.9 
3.) ก าไรจากสินคา้ฝากขายและธุรกิจแอร์ไทม ์ 26.7 
4.) รายไดอ่ื้นๆเพ่ิมข้ึน 5.9 
5.) ตน้ทุนขายลดลง 127.1 
6.) ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 136.9 
7.) ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน -36.6 
8.) ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 4.5 
9.) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 4.8 
        รวมผลต่าง -5.5 

 

 
งบแลดงฐานะการเงิน 
 

 ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิลดลงจาก 1,950.5 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 มาเท่ากบั 1,788.3 ลา้นบาท ณ ส้ิน
เดือนกนัยายน 2559 หรือลดลงเท่ากบั 8.3 %  อนัเป็นผลมาจากการขายเช่าซ้ือใหม่ท่ีลดลง ประกอบกบัมูลค่าของบญัชี
เช่าซ้ือเก่าท่ีถูกปิดลงดว้ยสาเหตุการยึดคืนสินคา้เพ่ิมสูงข้ึน  ทั้งน้ี จ านวนบญัชีเช่าซ้ือ ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2559 เท่ากบั 
159,229 บญัชี เทียบกบั ณ ส้ินเดือนธันวาคม ปี 2558 ท่ีมีจ านวนบญัชีเท่ากบั 159,813 บญัชี  หรือลดลงเท่ากบั 584  
บญัชี เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนบญัชีเช่าซ้ือใหม่ในกลุ่มสินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนท่ีมีมูลค่าต ่า มี
จ านวนมากกวา่บญัชีเช่าซ้ือใหม่กลุ่มสินคา้เชิงพาณิชยท่ี์มีมูลค่าสูง 
 

 สินคา้คงเหลือ – สุทธิ เพ่ิมข้ึนจาก 319.5 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 มาเท่ากบั 345.4 ลา้นบาท ณ ส้ิน
เดือนกนัยายน 2559  
 

เจา้หน้ีการคา้ ณ  ส้ินเดือนกนัยายน 2559 คงเหลือเท่ากบั 226.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนธนัวาคม 2558 ซ่ึง
เท่ากบั 167.7 ลา้นบาท  เน่ืองมาจากปริมาณการสัง่ซ้ือมือถือท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

 เงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ีย ลดลงเป็น 695.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2558 ท่ีเท่ากบั 1,023.5 ลา้นบาท 
หรือลดลง 327.6 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการลดลงของเงินกูร้ะยะสั้นรวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะยาวท่ีครบ
ก าหนดช าระมูลค่า 232.6 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินกูร้ะยะยาวมูลค่าลดลง 95.1 ลา้นบาท 
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 ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2559  บริษทัฯ ไดล้ดจ านวนร้านสาขาจาก 209 ร้านสาขา ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 มาเป็น 
176 ร้านสาขา พร้อมดว้ยผูแ้ทนขายตรงท่ีมีประสิทธิภาพจ านวน 2,270 ราย ตลอดจนแผนการสร้างเครือข่ายผูแ้ทนขาย
ใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวน 4,478 ราย เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ 
 

 ดว้ยสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัและสถานการณ์ทางการเมืองท่ียงัคงด าเนินไปในทิศทางในเชิงลบอย่าง
ต่อเน่ือง จึงส่งผลกระทบใหเ้กิดสภาวะชะลอตวั อุปสงคใ์นประเทศฟ้ืนตวัชา้ การบริโภคภาคเอกชนและก าลงัการจบัจ่าย
ใชส้อยลดลง ตลอดจนภาคการส่งออกสินคา้ซบเซา  ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกต ่า  และหน้ีภาคครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั  บริษทัฯ จึงไดมี้การด าเนินมาตรการในดา้นต่างๆเพ่ือท่ีจะควบคุมสินเช่ือบญัชีเช่า
ซ้ืออยา่งเขม้งวดก่อนท าการอนุมติัสินเช่ือใดๆ  อีกทั้งยงัก ากบัดูแลและติดตามบญัชีเช่าซ้ือท่ีมีการคา้งช าระเป็นเวลานาน
อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือท่ีจะสร้างการป้องกนั การติดตาม และการด าเนินการแกไ้ขปัญหาเช่าซ้ือและการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได้
อยา่งทนัท่วงที รวมถึงการขยายระยะเวลาในการผอ่นช าระเงินเพ่ือบรรเทาภาระค่าใชจ่้ายค่างวดสินคา้ประจ าเดือนใหแ้ก่
ลูกคา้ การลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ โดยการควบคุมและบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัคงให้มีการคิดคน้และศึกษาแผนโครงการต่างๆท่ีจะน ามาเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่องค์กร อาทิ การพฒันาสินคา้ท่ีมีอยู่ให้มี
ความทนัสมยั  การออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ตลอดจนการพฒันารายไดจ้ากธุรกิจแอร์
ไทม ์ใหดี้ยิ่งข้ึน  
   
  จึงเรียนมาเพ่ือช้ีแจงขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษทั 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
  
  
  
 ( นางนงลกัษณ์  ลกัษณะโภคิน ) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 
 

 


