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1. ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
             สภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2559  โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐท่ีมีการขยายตวั
ต่อเน่ืองจากคร่ึงปีแรก ซ่ึงไดรั้บอานิสงส์จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ประกอบกบัการเบิกจ่ายภายใต้
โครงการบริหารจดัการน ้ าและระบบขนส่งทางถนน และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใตแ้ผนปฏิบติัการ
ดา้นคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ท่ีมีความพร้อม ยงัคงมีความต่อเน่ือง นอกจากน้ี การขยายตวัของ
จ านวนนกัท่องเท่ียวในเกณฑ์สูง คาดว่าจะสนบัสนุนให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวขยายตวัดีตามไปดว้ย 
ดา้นการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ืองจากปีก่อนหนา้ โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากรายไดแ้ละ
การจา้งงานในภาคบริการท่ีขยายตวัดี ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัจากปีก่อนเช่นกนั เน่ืองจาก
อตัราดอกเบ้ียอยู่ในระดบัต ่า และการลงทุนภาครัฐในโครงการส าคญัต่างๆ มีความกา้วหน้าและชดัเจนมากข้ึน 
อยา่งไรก็ตาม การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ คาดวา่จะส่งผลใหก้ารส่งออกสินคา้ของไทยยงัคงหดตวั 

ตามท่ีภาครัฐเร่งการใชจ่้ายและการลงทุนเพื่อสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดม้ากข้ึน และภายใต้

การแข่งขนัจากผูป้ระกอบการต่างๆ บริษทัฯ ยงัคงตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่าง

ต่อเน่ือง ไดจ้ดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด เพื่อท าการวิจยัผูบ้ริโภค การท าส่ือโฆษณาผลิตภณัฑต่์างๆ

ของบริษทั และการจดัท ารายการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ตลอดจนการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้าย 

และการลดปริมาณสินคา้คงคลงั  

 ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขาย 12,615.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ  านวน 

272.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขายในปี 2558  จ  านวน 12,342.82 ลา้นบาท มี

ก าไรสุทธิจ านวน 936.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 33.23 เม่ือเทียบกบัปี 2558 โดยท่ีตน้ทุนขายของบริษทั 7,851.00 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ  านวน 210.10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 สาเหตุท่ีบริษทัมีก าไรสุทธิสูงเป็นผล

จากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน เงินปันผลรับท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ปีก่อนเป็นจ านวน 148.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 39.17 

และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

บริษทัฯ ไดพ้ฒันาการคา้ ออนไลน์ และสร้างพนัธมิตรคู่คา้ในช่องทางใหม่ๆ อาทิ ช่องทางการตลาดตรง

จากส่ือซ้ือขายในโทรทศัน์  TV Shopping และคู่คา้ดิจิตอล ท่ีมีมากมายหลากหลายในประเทศ  บริษทัฯยงัได้

ปรับปรุงช่องทางการขายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Ecommerce และส่ือสังคมออนไลน์ Social media อย่างเต็ม

รูปแบบ  เพื่อ เพิ่ม ช่องทางการขายใหม่ ท่ีส ร้างความรวดเ ร็ว   และคุณค่าในการจับ จ่ายในเว็บไซด์  

www.ethailandbest.com  สร้างความสะดวกรวดเร็วในการใชอุ้ปกรณ์พกพาจบัจ่ายสินคา้  พร้อมเช่ือมโยงค าสั่งซ้ือ



  
การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

 

Page | 2 of 16 
 

ไปยงัคลงัสินคา้ ขนส่ง และบริการให้ค  าแนะน า  Call Center Service เพื่อความประทบัใจและพึงพอใจของลูกคา้ 

 บริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใตช่ื้อ Let’s Shop ICC เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายในระดบั

บริษทั เพื่อให้มีการส่ือสารผลิตภณัฑ์  ประชาสัมพนัธ์ ไปยงัผูบ้ริโภคให้ไดรั้บรู้ ท าให้เพิ่มโอกาสในการขายมาก

ข้ึน  

ในปี 2559 บริษทัไดมี้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ านวน 3 บริษทั ดงัน้ี 
1. บริษทั ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี จ  ากดั ท าธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์โดยท าโครงการบา้นจดัสรรทาวน์เฮา้ส์ ท่ีศรี

ราชา ใกลก้บั นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ใหก้บับริษทั 
2. บริษทั อามี ดู มองด ์จ  ากดั   ประเทศฝร่ังเศส โดยเปิดเป็น Shop ในยา่นถนนชองเซลีเซ่  แหล่งชอ้ปป้ิงชั้น

น าของฝร่ังเศส  เพื่อน า Brand BSC   สู่ตลาดต่างประเทศ   โดยเร่ิมด าเนินการในกลุ่มผลิตภณัฑ์สินคา้
เส้ือผา้ จากการประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบในด าเนินการเลิกกิจการ บริษทั อามี ดู มองด ์จ  ากดั ประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากมีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนมาตลอด บริษทัฯ พิจารณาแลว้มีนโยบายไม่ลงทุนต่อ  บริษทั อามี ดู มองด์ จ  ากดั จะด าเนินการ
เลิกกิจการ และช าระบญัชีตามกระบวนการทางกฎหมายของประเทศฝร่ังเศสต่อไป บริษทัฯ ถือหุ้นใน
บริษทั อามี ดู มองด ์จ  ากดั จ านวน 98,300 หุน้ คิดเป็น 81.92 % ของทุนจดทะเบียนในราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 .- EURO เป็นเงิน 983,000.- EURO เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 40.96 ลา้นบาท บริษทัฯไดต้ั้งส ารอง
ดอ้ยค่าเงินลงทุนไวแ้ลว้เป็นจ านวน 35.17 ลา้นบาท  ซ่ึงการเลิกกิจการของบริษทัย่อย ไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ต่อการด าเนินงานของบริษทั 

3. บริษทั ไหมทอง จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปและเป็น Supply Chain ท่ีส าคญัของบริษทั 
ส าหรับผลิตสินคา้เส้ือผา้ เพื่อจดัจ าหน่ายในนามบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) โดย
บริษทั ไหมทอง จ ากดั เป็นผูไ้ดรั้บลิขสิทธ์ิตราสินคา้ท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย รวมถึงผลิตเส้ือผา้ยนิูฟอร์ม 
ผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เป็นบริษทัท่ีผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีบริษทั
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้บริษทั ไหมทอง จ ากดั ด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีผลประกอบการ
ท่ีดี เพื่อบริษทัจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล  
 
 
 
 
 



  
การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

 

Page | 3 of 16 
 

 
 
 

2. ผลการด าเนินงาน  และความสามารถในการท าก าไร 

 

 
 
 

เคร่ืองส ำอำง และ
เคร่ืองหอม

เคร่ืองแต่งกำย
สภุำพสตรี

เคร่ืองแต่งกำย
สภุำพบรุุษ

ธุรกิจอ่ืน

รำยได้จำกกำรขำย                                                                                                              10.3% 34.8% 26.6% 28.3%

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 14.1% 49.5% 31.1% 5.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

สัดส่วนรายได้จากการขายและก าไรจากการด าเนินงาน
ตามสายผลติภัณฑ์ ปี 2559

เคร่ืองส ำอำง และ
เคร่ืองหอม

เคร่ืองแต่งกำย
สภุำพสตรี

เคร่ืองแต่งกำย
สภุำพบรุุษ

ธุรกิจอ่ืน

รำยได้จำกกำรขำย                                                                                                              10.5% 33.5% 26.2% 29.8%

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 18.5% 42.3% 26.1% 13.1%
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ตามสายผลติภัณฑ์ ปี 2558
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รายได้จากการขาย  

ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย  12,615.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ  านวน 

272.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายในปี 2558 จ  านวน 12,342.82 ลา้นบาท 

รายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประกอบด้วยรายได ้3 สายผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ เคร่ืองส าอางและ

เคร่ืองหอม  เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี และเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ โดยมีรายละเอียดรายไดแ้ละก าไรในแต่ละ

สายผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

                                                                                                                                                     (หน่วย :ลา้นบาท) 

 
 

เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 
ในปี 2559  บริษทัฯมีรายไดจ้ากกลุ่มเคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 1,299.79 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 

3.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 มีก าไรจากการด าเนินงานในปี 2559 171.76 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  

14.35 ลา้นบาทหรือร้อยละ 7.71  เน่ืองจากการแข่งขนักบัสินคา้แบรนด์ชั้นน าจากต่างประเทศ  แบรนด์สินคา้ใน

ประเทศท่ีเพิ่มข้ึน  บริษทั จึงตอ้งใชง้บค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะ งบประมาณดา้นการตลาดในการสร้างความ

รับรู้ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคท่ีจะเป็นลูกคา้ใหม่  และค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย  ส่งผลท าให้

บริษทัฯยงัคงมียอดรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีก่อน 

สายผลิตภัณฑ์ % %

2559 2558 2559 2558

เคร่ืองส ำอำง และเคร่ืองหอม 1,299.79 1,296.29 0.27 171.76              186.11 (7.71)

เคร่ืองแต่งกำยสุภำพสตรี 4,388.00 4,130.21 6.24 601.53              455.33 32.11

เคร่ืองแต่งกำยสุภำพบุรุษ 3,356.02 3,236.09 3.71 377.71              306.13 23.38

อ่ืน ๆ 3,571.57 3,680.22 (2.95) 64.79              147.31 (56.02)

รวม 12,615.38 12,342.82 2.21 1,215.79 1,094.89 11.04

รายได้จากการขาย ก าไรจากการด าเนนิงาน
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เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 
ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดใ้นกลุ่มเคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 4,388.00 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน

จากปี 2558  257.79 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.24 มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 601.53 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2558 146.20 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 32.11 เน่ืองจากบริษทัมีการพฒันาในเร่ืองต่างๆต่อเน่ืองจากปีก่อน ดงัน้ี 

- พฒันาระบบ Supply chain  ต่อเน่ืองจากปีก่อน ตั้งแต่การสั่งผลิต การสั่งซ้ือสินคา้จากโรงงาน และ
ระบบการจดัส่งสินคา้ไปยงัร้านคา้ ส่งผลท าใหย้อดขายในกลุ่มสินคา้น้ีสูงข้ึนจากปี 2558 

- จดัระบบฝึกอบรมพนกังานขาย ดูแลเขา้ถึงพนกังานขายอยา่งเป็นระบบ ท าใหแ้กไ้ขอุปสรรคต่างๆได้
อยา่งรวดเร็วยงัคงท าต่อเน่ืองจากปีก่อน 

- เพิ่มช่องทางการขาย ดา้น Direct Marketing ผา่น ระบบ Online  และ TV Shopping โดยจดัใหมี้สินคา้
ใหเ้หมาะสมกบัช่องทางดงักล่าว  

- ขยายช่องทางการขายไปยงัร้านคา้ยอ่ยเพิ่มข้ึน 
- การขายของกลุ่มสินคา้เส้ือผา้สีขาวด า เพิ่มข้ึนมากในไตรมาส 4  

เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 
ในปี 2559 บริษทัฯมีรายได้ในกลุ่มเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,356.02 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558  

119.93 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.71 ก าไรจากการด าเนินงาน 377.71 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 71.58 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.38   สาเหตุหลกัมาจาก 

- เพิ่มช่องทางการขาย ดา้น Direct Marketing ผา่น ระบบ Online  และ TV Shopping โดยจดัใหมี้สินคา้
ใหเ้หมาะสมกบัช่องทางดงักล่าว อนัเป็นปัจจยัการเติบโตท่ีส าคญั 

- การออกสินคา้ท่ีมีนวตักรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
- การขายของกลุ่มสินคา้เส้ือผา้สีขาวด า เพิ่มข้ึนมากในไตรมาส 4  

อืน่ ๆ 
รายไดห้ลกัของกลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองแต่งกายเด็ก ชุดออกก าลงักาย เส้ือผา้ชุดเคร่ืองกีฬา เคร่ืองหนัง 

เคร่ืองด่ืม BSC CORNSOY  และสินคา้ในครัวเรือน เช่น น ้ ายาซักลา้ง และบ ารุงรักษาเคร่ืองนุ่งห่ม  ในปี 2559 
บริษทัฯมีรายไดใ้นกลุ่มอ่ืนจ านวน 3,571.57 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  108.65 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.95 
มีก าไรจากการด าเนินงาน 64.79 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  82.52 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 56.02 เน่ืองจาก  

- ในช่วงไตรมาส 4 ยอดขายกลุ่มสินคา้ท่ีมีสีสันชะลอตวัอยา่งมาก ประกอบกบัการเปล่ียนพฤติกรรม
การจบัจ่ายมาทางดา้น On line มากข้ึนทุกปี จึงกระทบต่อสินคา้กลุ่มเคร่ืองหนงั  และภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีเติบโตไม่มาก ส่งผลใหผู้บ้ริโภคลดการซ้ือสินคา้ท่ีจดัเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย  
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- จากการลดลงของยอดขายในกลุ่มเส้ือผา้เด็กในช่องทาง Discount Store ท่ีผูบ้ริโภคหาซ้ือสินคา้ใน
ราคาท่ีค่อนขา้งถูก  

- เร่งระบายสินคา้กุล่มกีฬาท่ีมีสีสันสดใสขายไดช้า้โดยจดักิจการส่งเสริมการขายทางดา้นราคา  
- ในช่วงไตรมาส 4  บริษัทได้ใช้จ่ายงบด้านการตลาดส าหรับสินค้ากลุ่มเคร่ืองด่ืมและสินค้าใน

ครัวเรือน เพื่อสร้างการรับรู้ ภาพพจน์ท่ีดีต่อตวัสินคา้  การตอกย  ้าให้ผูบ้ริโภคจดจ าใน Brand สินคา้ 
และเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด 
 

รายได้อืน่ 
 ในปี 2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นรวม 799.44 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558  262.85 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 48.99 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดท่ี้มาจากเงินปันผลจ านวน 148.23 ลา้นบาท  กลบัรายการดอ้ยค่า

ทรัพยสิ์นจ านวน 50.33 ลา้นบาท ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นจ านวน  34.59 ลา้นบาท  และไดรั้บเงินสนบัสนุน

ส่งเสริมการขาย จาก SUPPLIER จ านวน 29.70 ลา้นบาท  
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การแบ่งส่วนของรายได้รวม (พนัล้านบาท) 

ต้นทุนขาย 

 ในปี 2559  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขาย 7,851.00 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน  210.10 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.75 จากปี 2558 ในปี 2559 และปี 2558 มีอตัราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 62.23 และ 61.91 
ตามล าดบั เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.32 เน่ืองจากตอ้งท ากิจกรรมส่งเสริมการขายมากข้ึนเพื่อใหย้อดขายรวมบริษทัเพิ่มข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารทั้งส้ิน 4,582.34 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก

ปี 2558  174.39 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.90 คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายร้อยละ 36.32 ปี 2558  36.25 เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.07 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายปี 2559 2,892.34 ลา้นบาท ในปี 2558 
3,029.89 ล้านบาท ลดลง 137.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 เ น่ืองจากบริษัทมีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายทางดา้นการตลาด โฆษณาประชาสัมพนัธ์ท าใหค้่าใชจ่้ายลดลง  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารปี 2559  1,690.00 ลา้นบาท ในปี 
2558  1,444.16  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 245.85  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.02  ส่วนใหญ่มาจากการตั้งส ารองการดอ้ย
ค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจ านวน 83.55 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับุคลากรเพิ่มข้ึนจ านวน 96.30 ลา้นบาท เพื่อเพิ่ม
บุคลากรในหนา้ท่ีงานต่างๆใหเ้พียงพอ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ในปี 2559 บริษทัฯ มีภาษีเงินได ้94.49 ลา้นบาท และปี 2558 105.46 ลา้นบาท  ลดลง 10.96 ลา้นบาท เม่ือ

เทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559  บริษทัมีรายการหกัลดหยอ่นทางภาษีเพิ่มข้ึน 18.33 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 7.37 ลา้นบาท(2559: 10.97 ลา้นบาท 2558:3.60 ลา้นบาท) ท าให้บริษทัมีค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดท่ี้ลดลงจากปี 2558 

ก าไรสุทธิ 

 ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลก าไรสุทธิ 936.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558  233.54 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.23 เป็นผลจากยอดขายของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึน เงินปันผลรับเพิ่มข้ึนจ านวน 148.23 ลา้นบาท 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน 34.59 ล้านบาท  ได้รับเงินสนับสนุนส่งเสริมการขายจาก Supplier จ  านวน 
25.39 ลา้นบาท 

 

3. การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 20,198.92 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก  
31 ธนัวาคม 2558  1,633.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  สินทรัพยห์มุนเวยีน ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีจ  านวน 7,190.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.60 ของสินทรัพย์
รวม เพิ่มข้ึนจากปี 2558  298.44 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.33  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2559 
มีจ  านวน 13,008.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.40 ของสินทรัพยร์วม เพิ่มข้ึนจากปี 2558  1,335.32 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.44 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 0.89 ลา้นบาท เงินลงทุนในตัว๋รับฝากเงินระยะสั้นเพิ่มข้ึน 
586.56 ลา้นบาท 

- ลูกหน้ีการคา้ลดลง 182.65 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายในกลุ่มหา้งสรรพสินคา้ลดลง และมีการเร่งรัด
ในการช าระหน้ีใหเ้ร็วข้ึน 

- สินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 132.74 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยงัคงมุ่งเนน้ในการบริหารจดัการสินคา้คง
คลงัให้มีประสิทธิภาพ การระบายสินคา้ ปรับปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ส่งผลใหสิ้นคา้คงเหลือลดลง 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมีจ านวน 13,008.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.40 ของสินทรัพยท์ั้งหมด เพิ่มข้ึน 
จากปี 2558  1,335.32 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- เงินลงทุนเผือ่ขายเพิ่มข้ึน 1,070.44 ลา้นบาท เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อ
ขายเพิ่มข้ึน 953.60 ลา้นบาท มีการลงทุนเพิ่มจ านวน 64.16 ลา้นบาทและกลบัดอ้ยค่าเงินลงทุน 52.68 
ลา้นบาทของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีผลประกอบการดีข้ึน 

- เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 283.20 ลา้นบาท เกิดจากการลงทุนเพิ่มในกิจการเดิม 46.58 ลา้นบาท 
การลงทุนเพิ่มในบริษทั รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั จากเดิม เป็นกลุ่มเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึง
บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 14.99 % ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มมีสัดส่วนเป็น 25.50 % 
ของทุนจดทะเบียน โดยลงทุนเพิ่มเป็นจ านวนเงิน 196.98 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม 39.64  ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมมีผลการด าเนินงานดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2558  

- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสุทธิเพิ่มข้ึน 43.24 ลา้นบาท เกิดจากมีการกลบัรายการด้อยค่าท่ีดิน 
เน่ืองจากมีการประเมินมูลค่าท่ีดินสูงข้ึน 

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มข้ึน 187.27 ล้านบาท  เกิดจากในปี 2559 มีค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ส าหรับร้านคา้ใหม่และร้านคา้เดิมท่ีตอ้งปรับปรุงใหม่ ซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์
ส าหรับกิจการ  และค่าใชจ่้ายในการตกแต่ง SHOP ท่ีเปิดใหม่  

- ค่าความนิยมลดลง 66.41 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ค่าความนิยม) 
หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 2,819.41 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2558  240.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.31 หน้ีสินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเก่ียวกับการค้า    
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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 หน้ีสินหมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 2,007.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 71.21 ของหน้ีสินรวม ลดลงจาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558  14.97 ลา้นบาท  เน่ืองจากการเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 188.10 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน
จ านวน 139.63 ลา้นบาท  และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 43.51 ลา้นบาท  
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 811.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.79 ของหน้ีสินรวม เพิ่มข้ึนจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 255.00 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 45.79 เน่ืองจากรายการหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
เพิ่มข้ึนจ านวน  201.69 ลา้นบาท และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนจ านวน 50.54 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 17,379.51 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  1,393.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.72 เน่ืองมาจากในปี 2559 มีรายการ 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มข้ึน 762.63 ลา้นบาท ก าไรสุทธิประจ าปี 
936.26 ลา้นบาท มีการจ่ายเงินปันผล 305.17 ลา้นบาท  

4. คุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน   
บริษทัฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหน้ีโดยมีการวิเคราะห์ลูกหน้ีแต่ละรายในการให้เครดิตเทอม 

บริษทัมีการติดตามหน้ีคงคา้งอยา่งสม ่าเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้ง
นาน โดยในปี 2559 บริษทัมีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของยอดลูกหน้ีการคา้ (ปี 2558  เท่ากบัร้อย
ละ 1.69) 

นโยบายการใหสิ้นเช่ือส าหรับลูกหน้ีการคา้ก าหนดดงัน้ี 
1. ความสามารถในการช าระหน้ีค่าสินคา้ของร้านคา้ 
2. ความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารของร้านคา้ 
3. ศกัยภาพการเจริญเติบโตของร้านคา้ 
4. มีระบบบญัชีท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้
5. มีระบบการจดัการบริหารดา้นคลงัสินคา้และจดัส่งท่ีดี 
6. มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีรวมถึงการควบคุมการเขา้ออกของพนกังานและสินคา้ไดอ้ยา่ง 

รัดกุม 
7. มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง แขง็แรง และครอบคลุม 

 
ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัหาสะสมมาใชง้านตลอด 

52 ปี มูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีทั้งส้ิน 2,810.34 ลา้นบาท 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถือครองไวใ้ชใ้นการหาประโยชน์
โดยไดรั้บรายไดใ้นรูปค่าเช่าและรายไดจ้ากการขาย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีทั้งส้ิน 979.43 ลา้นบาท 

ในดา้นเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับราคายุติธรรม
ของหลกัทรัพย ์4,751.69 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นและไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปัน
ผล ปี 2559 ในอตัราร้อยละ 8.99 ต่อปี (ปี 2558 อตัราร้อยละ 8.67 ต่อปี) บริษทัฯ มีการบริหารเงินลงทุนต่าง ๆ โดย
มีการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยู่ในบริษทัท่ีร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็นศูนย์
ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และขอ้มูลสถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน และรายงานทนัทีท่ีเกิด
เหตุการณ์ผดิปกติ หรือวกิฤติเพื่อช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ข 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติัการ ใหมี้การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้
อย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง โดยพฒันาระบบและกระบวนการบูรณาการการพยากรณ์สินคา้ (Demand Planning) ตาม
ความตอ้งการท่ีแปรเปล่ียนอนัเกิดจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ วถีิชีวติ เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง ตั้งแต่ตน้น ้า ผู ้
จ  าหน่ายวตัถุดิบ การผลิต ไปยงัปลายน ้า การขาย ร้านคา้ และช่องทางต่างๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) เพื่อสร้างคุณค่า และความประทบัใจต่อลูกคา้ ยงัคงปรับปรุง พฒันาระบบการบรรจุสินคา้ด้วย
เคร่ืองแยกบรรจุสินคา้แบบอตัโนมติั ในการส่งสินคา้เขา้ร้านคา้วนัต่อวนั ต่อยอดจากระบบ CPFR (Collaborative 
Planning Forecast and Replenishment) ในการบริหารปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสม  ทั้งร่วมพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อติดตามการจดัส่งให้ถึงมือคู่คา้ ร้านคา้ และลูกคา้รายบุคคล กบับริษทัขนส่ง สร้างประสิทธิภาพครบวงจรการ
บริการ  

บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัในการบริหาร การปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน และระบบงานภายในให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบ เทคโนโลยี ท่ีผนัแปร ด้วยการพฒันาระบบภูมิปัญญา (Knowledge Management)  
สามารถเรียกคน้ ปรับปรุง แบ่งปัน จดัเก็บ และส่ือสาร ความรู้และเอกสารไฟล์การท างานต่างๆ อย่างสะดวก 
รวดเร็วทนัสมยั สร้างความย ัง่ยนืในปฏิบติัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากพฒันา การคา้ออนไลน์ และสร้างพนัธมิตร คู่คา้ในช่องทางใหม่ๆ อาทิ ช่องทางการตลาดตรงจาก

ส่ือซ้ือขายในโทรทศัน์ TV Shopping  และคู่คา้ดิจิตอล ท่ีมีมากมายหลากหลายในประเทศ    บริษทัฯยงัไดป้รับปรุง

ช่องทางการขายผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Ecommerce และส่ือสังคมออนไลน์ Social Media อยา่งเตม็รูปแบบ พร้อม

ตอบสนอง ดูแลสร้างความมีส่วนร่วมต่อลูกคา้ในกลุ่มต่างๆท่ีหลากหลายสร้างความสะดวกรวดเร็วในการใช้

อุปกรณ์พกพาจบัจ่ายสินคา้  โดยเร่งปรับปรุงพฒันา Platform และธุรกิจ Ecommerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ethailandbest   เว็บไซต์ส่ือกลางการติดต่อซ้ือขาย   (E-market Place)  รองรับผลิตภณัฑ์  สินคา้  บริการทั้งใน

กลุ่มสหกรุ๊ป และบริษทั หา้งร้าน โรงงานต่างๆ (B2B2C Business to Business to Consumer) ใหมี้ศกัยภาพในการ
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ให้บริการลูกคา้ครบวงจรทุกช่องทาง (Omni Channel) ดว้ยการเช่ือมโยงคุณค่าลูกคา้ทั้งบนโลกออนไลน์ไปยงั

ออฟไลน์หนา้ร้าน และออฟไลน์หนา้ร้านไปยงัโลกออนไลน์ สร้างให้เกิดความมีส่วนร่วม และประสบการณ์ของ

ลูกคา้ ผูบ้ริโภค เพื่อรักษาลูกคา้เดิม และพฒันาลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ ในความหลากหลายของตราสินคา้ ผลิตภณัฑแ์ละ

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัท เพื่อเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว นอกจากนั้ นย ังปรับปรุงเว็บไซต์ 

www.hishershopsmart.com เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย บริการสินคา้ต่างๆเกือบทุกประเภทตั้งแต่

สินคา้เพื่อการอยูอ่าศยั living product เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และในครัวเรือน จนถึงเคร่ืองแต่ง

กายประจ าวนั พร้อมระบบการเช่ือมโยงค าสั่งซ้ือไปยงัการจดัเก็บสินคา้ การขนส่ง และบริการให้ค  าแนะน า Call 

Center Service เพื่อความประทบัใจสูงสุดของลูกคา้ 

5. สภาพคล่องและความพอเพยีงของเงินทุน 

ปี 
อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวยีน 
อตัราส่วนสภาพคล่อง

กระแสเงินสด 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

(ลา้นบาท) 

2559 3.58 0.53 1,063.55 

2558 3.41 0.15 305.89 

2557 3.26 0.45 915.07 

 

จากอตัราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสภาพคล่องท่ีดี มีทรัพยสิ์นหมุนเวียนมากกว่า
หน้ีสินหมุนเวยีน ในปี 2559 อตัราส่วนสภาพคล่อง 3.58 เท่า ปี 2558  3.41 เท่า สภาพคล่องดีข้ึนจากการลดลงของ
เจา้หน้ีอ่ืน  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปี 2559  0.53 เท่า เทียบกบัปี 2558 เท่ากบั 0.15 เท่า เพิ่มข้ึน 0.38 
เท่า เกิดจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2559 เพิ่มข้ึน จากปี 2558  757.66 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

1. ในปี 2559 ไดรั้บเงินสดจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้มากกวา่ปี 2558 จ  านวน 252.14 ลา้นบาท 
2. ในปี 2559 จ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้นอ้ยกวา่ปี 2558 จ  านวน 333.17 ลา้นบาท  
3. ในปี 2559 จ่ายช าระในโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันามากกวา่ปี 2558 จ  านวน 7.89 ลา้น

บาท 
4. ในปี 2559 จ่ายช าระหน้ีสินอ่ืนๆมากกวา่กวา่ ปี2558 จ  านวน 6.87 ลา้นบาท 
5. ในปี 2559 จ่ายช าระค่าสินทรัพยอ่ื์นๆ มากกวา่ปี 2558 จ  านวน 87.99 ลา้นบาท 

http://www.hishershopsmart.com/
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6. ในปี 2559 มีเงินสดรับหลงัหกัรายจ่ายด าเนินงานเพิ่มข้ึน 732.22 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนหลกัจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงินรับจากกิจกรรมด าเนินงาน และ  2. เงินรับ

กิจกรรมลงทุน ในรูปแบบอสังหาริมทรัพย ์และเงินลงทุนในหุ้นทุน โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้เช่า และขาย

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และเงินปันผลรับจากหุ้นทุนในอตัราท่ีสูง บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการสภาพ

คล่องของกิจการไดดี้ และสามารถน าเงินในธุรกิจมาใช้จ่ายในกิจการโดยไม่ตอ้งอาศยัเงินทุนจากแหล่งเงินทุน

ภายนอก รวมทั้งยงัสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 

6. ความสามารถในการท าก าไร 

ปี อตัราก าไรต่อ
รายได้รวม 

(%) 

อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

(%) 

อตัราก าไรต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 
(%) 

ก าไรต่อหุ้น 
(%) 

ราคาตลาดต่อ
ก าไร 
(เท่า) 

2559 6.98 8.17 5.61 3.22 11.34 

2558 5.46 6.55 4.43 2.42 15.81 

2557 4.34 5.00 3.51 1.88 21.01 
 
 
ในปี 2559 จะเห็นไดว้า่บริษทัมีความสามารถในการท าก าไรสูงข้ึนกวา่ปี 2558 โดยมีอตัราก าไรจากการ

ด าเนินงานร้อยละ 8.17 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.62 เม่ือเทียบกบัปี 2558 มีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 3.22 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558   
บาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสูงข้ึนจากปี 2558   272.56 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
2.21 และมีรายไดจ้ากเงินปันผลรับเพิ่มข้ึนจากปี 2558 รวมถึงมีส่วนแบ่งก าไรของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน
จากปี 2558  บริษทัมุ่งมัน่ท่ีพฒันาระบบต่างๆ เพื่อช่วยสนบัสนุนในเร่ืองของกระบวนการขายให้ดีข้ึน การพฒันา
ทรัพยากรบุคคลในองคก์รใหมี้ศกัยภาพ การใหค้วามรู้แก่พนกังานขายในการเพิ่มยอดขายใหก้บับริษทั 
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มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 
 

 
 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 
 
 
 
 
 
 

7. วงจรหมุนของเงินสด 
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ปี 
ระยะเวลาขายสินค้า

เฉลีย่ 
ระยะเวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่ 

ระยะเวลาการช าระหนี้
เฉลีย่ 

วงจรการหมุน
ของเงนิสด 

2559 172.14 45.08 57.71 159.51 

2558 181.00 49.46 59.69 169.77 

2557 192.76 53.10 62.48 183.38 

 

ในปี  2559  บริษทัฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด  (Operating cycle  days) จ  านวน 159.51 วนั ลดลง จากปี 
2558 เป็น 10.26 วนั เกิดจาก 

1.  ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย ลดลงจาก 181.00 วนั ในปี 2558  เป็น 172.14 วนั ในปี 2559 สั้นลง 8.86 
วนั เน่ืองจากบริษทัสามารถลดสินคา้คงคลงัลงจากปี 2558 จ  านวน 132.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.47 และ
มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.21  

2.  ระยะเวลาการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี ในปี 2559  45.09 วนั เทียบกบัในปี 2558  49.46 วนั ลดลง 4.37 วนั  
3.  ระยะเวลาการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี ในปี 2559  57.71 วนั ปี 2558  59.69 วนั สั้นลง 1.98 วนั เกิดจากฐาน

ตวัเลขในการค านวณการจ่ายช าระหน้ีของบริษทั จ่ายตามขอ้ตกลงท่ีมีกบัเจา้หน้ีตลอดมาไม่วา่สภาวะเศรษฐกิจจะ
เป็นอยา่งไรท าให้ระยะเวลาการช าระหน้ีค่อนขา้งคงท่ี เป็นส่วนหน่ึงของการดูแล STAKEHOLDER ตามนโยบาย
ของบริษทั 
 
8. ภาระผูกพนัทีอ่าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน  / ผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 
 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 34 
หนา้ ...... ในรายงานประจ าปี  

               บริษทัฯ มีภาระค ้ าประกนั ให้กบับริษทั ร่วมทุน อยู่ 3 แห่ง จ  านวน 114.95 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการค ้า
ประกนัตามสัญญาร่วมทุนโดยค ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น  และ มีภาระค ้าประกนัให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัอยู่ 8 แห่ง จ  านวน 144.22 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนธุรกิจท่ีมีธุรกรรมต่อกนัและธุรกิจท่ีเป็น Supply 
Chain 

  

9. ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 



  
การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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     บริษทัยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในอนาคต ดงัน้ี 

1. ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ          
            ดว้ยความเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ความเปล่ียนแปลงของการจบัจ่ายใชส้อยท่ีเป็นก าลงั
ซ้ือของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศซ่ึงลดลง เกิดผลจากสภาวะการเงินของโลกท่ีไม่มัน่คง 

2. เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว         
            ท  าให้วิถีชีวิตท่ีแปรเปล่ียนอนัเกิดจากช่องทางจ าหน่ายใหม่ๆ ท่ีบริษทัตอ้งปรับตวัให้ทนั เช่น 
ช่องทางส่ือ Online   ส่ือสังคม Online  ท่ีตอ้งมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์  สร้างความเป็นส่วนร่วมของแต่ละ
กลุ่มลูกคา้ในส่ือสังคมOnline รวมถึงการท่ีมีส่ือในการขายสินคา้ผา่นโทรศพัทมื์อถือหรืออุปกรณ์ Tablet  
อุปกรณ์พกพาต่างๆ  ให้ได้เกิดความรวดเร็ว เพราะลูกคา้ปัจจุบนัน้ี วิถีชีวิตตอ้งการความรวดเร็วและ
แปรเปล่ียนจากการช้อปป้ิงในห้างสรรพสินคา้ ผา่นมา Shopping ซ้ือของ รวมถึงไดรั้บฟังขอ้มูลข่าวสาร
ในการตดัสินใจจากเพื่อนท่ีอยูใ่น online internet website ต่างๆ 

3. การแข่งขนัของตลาดภายนอก         
  Brand ท่ีตน้ทุนต ่ามาตีตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึง Brand ท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณภาพท่ี
ยอมรับไดใ้นราคาท่ียอ่มเยาว ์ซ่ึงส่งผลท าให้ตอ้งปรับตวัดา้น Supply chain ให้เกิดความรวดเร็ว Economy 
of Scale Economy of Speed และ Economy of Design ใหป้รับตวัมากข้ึน 


