การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่มีการขยายตัว
ต่อเนื่ องจากครึ่ งปี แรก ซึ่ งได้รับอานิ สงส์ จากการเร่ งรัดการเบิกจ่ายของรั ฐบาล ประกอบกับการเบิกจ่ายภายใต้
โครงการบริ หารจัดการน้ าและระบบขนส่ งทางถนน และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบตั ิการ
ด้านคมนาคมขนส่ งในระยะเร่ งด่วน พ.ศ. 2559 ที่มีความพร้อม ยังคงมีความต่อเนื่ อง นอกจากนี้ การขยายตัวของ
จานวนนักท่องเที่ยวในเกณฑ์สูง คาดว่าจะสนับสนุ นให้ธุรกิ จที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวขยายตัวดี ตามไปด้วย
ด้านการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่ องจากปี ก่อนหน้า โดยได้รับปั จจัยสนับสนุ นจากรายได้และ
การจ้างงานในภาคบริ การที่ขยายตัวดี ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้ นตัวจากปี ก่อนเช่นกัน เนื่ องจาก
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ า และการลงทุนภาครัฐในโครงการสาคัญต่างๆ มีความก้าวหน้าและชัดเจนมากขึ้ น
อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ คาดว่าจะส่ งผลให้การส่ งออกสิ นค้าของไทยยังคงหดตัว
ตามที่ภาครัฐเร่ งการใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิ จได้มากขึ้น และภายใต้
การแข่งขันจากผูป้ ระกอบการต่างๆ บริ ษทั ฯ ยังคงต้องจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม การขายเพื่ อกระตุ ้นยอดขายอย่า ง
ต่อเนื่ อง ได้จดั สรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เพื่อทาการวิจยั ผูบ้ ริ โภค การทาสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของบริ ษทั และการจัดทารายการส่ งเสริ มการขาย เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาด ตลอดจนการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย
และการลดปริ มาณสิ นค้าคงคลัง
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย 12,615.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน
272.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.21 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2558 จานวน 12,342.82 ล้านบาท มี
กาไรสุ ทธิ จานวน 936.26 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 33.23 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยที่ตน้ ทุนขายของบริ ษทั 7,851.00
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 210.10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.75 สาเหตุที่บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สูงเป็ นผล
จากผลการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน เงินปั นผลรับที่เพิ่มขึ้นกว่าปี ก่อนเป็ นจานวน 148.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 39.17
และส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาการค้า ออนไลน์ และสร้างพันธมิต รคู่คา้ ในช่องทางใหม่ๆ อาทิ ช่องทางการตลาดตรง
จากสื่ อซื้ อขายในโทรทัศ น์ TV Shopping และคู่คา้ ดิ จิตอล ที่ มีมากมายหลากหลายในประเทศ บริ ษทั ฯยังได้
ปรั บ ปรุ ง ช่ องทางการขายผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ Ecommerce และสื่ อสังคมออนไลน์ Social media อย่า งเต็ ม
รู ปแบบ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการขายใหม่ ที่ ส ร้ า งความรวดเร็ ว และคุ ณ ค่ า ในการจั บ จ่ า ยในเว็ บ ไซด์
www.ethailandbest.com สร้างความสะดวกรวดเร็ วในการใช้อุปกรณ์พกพาจับจ่ายสิ นค้า พร้อมเชื่อมโยงคาสั่งซื้ อ
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ไปยังคลังสิ นค้า ขนส่ ง และบริ การให้คาแนะนา Call Center Service เพื่อความประทับใจและพึงพอใจของลูกค้า
บริ ษทั ฯได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ภายใต้ชื่อ Let’s Shop ICC เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการขายในระดับ
บริ ษทั เพื่อให้มีการสื่ อสารผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ ไปยังผูบ้ ริ โภคให้ได้รับรู ้ ทาให้เพิ่มโอกาสในการขายมาก
ขึ้น
ในปี 2559 บริ ษทั ได้มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 3 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั ดับเบิล้ ยู บี อาร์ อี จากัด ทาธุ รกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ โดยทาโครงการบ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ ที่ศรี
ราชา ใกล้กบั นิคมอุตสาหกรรมเครื อสหพัฒน์ เพื่อเป็ นการขยายช่องทางธุ รกิจใหม่ให้กบั บริ ษทั
2. บริ ษทั อามี ดู มองด์ จากัด ประเทศฝรั่งเศส โดยเปิ ดเป็ น Shop ในย่านถนนชองเซลีเซ่ แหล่งช้อปปิ้ งชั้น
นาของฝรั่งเศส เพื่อนา Brand BSC สู่ ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่ มดาเนิ นการในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์สิ นค้า
เสื้ อผ้า จากการประชุ มกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบในดาเนินการเลิกกิจการ บริ ษทั อามี ดู มองด์ จากัด ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนมาตลอด บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วมีนโยบายไม่ลงทุนต่อ บริ ษทั อามี ดู มองด์ จากัด จะดาเนิ นการ
เลิ กกิ จการ และชาระบัญชี ตามกระบวนการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสต่อไป บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นใน
บริ ษทั อามี ดู มองด์ จากัด จานวน 98,300 หุน้ คิดเป็ น 81.92 % ของทุนจดทะเบียนในราคาที่ตราไว้หุ้นละ
10 .- EURO เป็ นเงิน 983,000.- EURO เทียบเป็ นเงินไทยประมาณ 40.96 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ต้ งั สารอง
ด้อยค่าเงิ นลงทุนไว้แล้วเป็ นจานวน 35.17 ล้านบาท ซึ่ งการเลิ กกิ จการของบริ ษทั ย่อย ไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
3. บริ ษท
ั ไหมทอง จากัด เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปและเป็ น Supply Chain ที่สาคัญของบริ ษทั
สาหรับผลิตสิ นค้าเสื้ อผ้า เพื่อจัดจาหน่ายในนามบริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) โดย
บริ ษทั ไหมทอง จากัด เป็ นผูไ้ ด้รับลิขสิ ทธิ์ ตราสิ นค้าที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั จาหน่าย รวมถึงผลิตเสื้ อผ้ายูนิฟอร์ ม
ผลิตสิ นค้าเพื่อจาหน่ายในประเทศและส่ งออกต่างประเทศ เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ทั้งนี้บริ ษทั
มีความมุ่งมัน่ ที่จะทาให้บริ ษทั ไหมทอง จากัด ดาเนิ นธุ รกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่ อง และมีผลประกอบการ
ที่ดี เพื่อบริ ษทั จะได้รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปันผล
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2. ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร

สั ดส่ วนรายได้ จากการขายและกาไรจากการดาเนินงาน
ตามสายผลิตภัณฑ์ ปี 2559
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เครื่ องแต่งกำย
สุภำพสตรี

เครื่ องแต่งกำย
สุภำพบุรุษ

ธุรกิจอื่น

รำยได้ จำกกำรขำย
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28.3%

กำไรจำกกำรดำเนินงำน
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สั ดส่ วนรายได้ จากการขายและกาไรจากการดาเนินงาน
ตามสายผลิตภัณฑ์ ปี 2558
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เครื่ องสำอำง และ
เครื่ องหอม

เครื่ องแต่งกำย
สุภำพสตรี

เครื่ องแต่งกำย
สุภำพบุรุษ

ธุรกิจอื่น

รำยได้ จำกกำรขำย

10.5%

33.5%

26.2%

29.8%

กำไรจำกกำรดำเนินงำน

18.5%

42.3%

26.1%

13.1%
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รายได้ จากการขาย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขาย 12,615.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน
272.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.21 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในปี 2558 จานวน 12,342.82 ล้านบาท
รายได้ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยรายได้ 3 สายผลิ ตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่ องสาอางและ
เครื่ องหอม เครื่ องแต่งกายสุ ภาพสตรี และเครื่ องแต่งกายสุ ภาพบุรุษ โดยมีรายละเอียดรายได้และกาไรในแต่ละ
สายผลิตภัณฑ์เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2559 และ 2558 ดังนี้
(หน่วย :ล้านบาท)
สายผลิ ตภัณฑ์

รายได้จากการขาย
2559
1,299.79

2558
1,296.29

เครื่ องแต่งกำยสุภำพสตรี

4,388.00

เครื่ องแต่งกำยสุภำพบุรุษ
อื่น ๆ

เครื่ องสำอำง และเครื่ องหอม

รวม

กาไรจากการดาเนินงาน

%

%

0.27

2559
171.76

2558
186.11

(7.71)

4,130.21

6.24

601.53

455.33

32.11

3,356.02

3,236.09

3.71

377.71

306.13

23.38

3,571.57

3,680.22

(2.95)

64.79

147.31

(56.02)

12,615.38

12,342.82

2.21

1,215.79

1,094.89

11.04

เครื่องสาอางและเครื่องหอม
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีรายได้จากกลุ่มเครื่ องสาอางและเครื่ องหอม 1,299.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
3.50 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.27 มีกาไรจากการดาเนิ นงานในปี 2559 171.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558
14.35 ล้านบาทหรื อร้อยละ 7.71 เนื่องจากการแข่งขันกับสิ นค้าแบรนด์ช้ นั นาจากต่างประเทศ แบรนด์สินค้าใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั จึงต้องใช้งบค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ งบประมาณด้านการตลาดในการสร้า งความ
รับรู้ ของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคที่ จะเป็ นลูกค้าใหม่ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย ส่ งผลทาให้
บริ ษทั ฯยังคงมียอดรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
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เครื่องแต่ งกายสุ ภาพสตรี
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้ในกลุ่มเครื่ องแต่งกายสุ ภาพสตรี 4,388.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 257.79 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.24 มีผลกาไรจากการดาเนินงาน 601.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2558 146.20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.11 เนื่องจากบริ ษทั มีการพัฒนาในเรื่ องต่างๆต่อเนื่องจากปี ก่อน ดังนี้
- พัฒนาระบบ Supply chain ต่อเนื่ องจากปี ก่อน ตั้งแต่การสั่งผลิ ต การสั่งซื้ อสิ นค้าจากโรงงาน และ
ระบบการจัดส่ งสิ นค้าไปยังร้านค้า ส่ งผลทาให้ยอดขายในกลุ่มสิ นค้านี้สูงขึ้นจากปี 2558
- จัดระบบฝึ กอบรมพนักงานขาย ดูแลเข้าถึงพนักงานขายอย่างเป็ นระบบ ทาให้แก้ไขอุปสรรคต่างๆได้
อย่างรวดเร็ วยังคงทาต่อเนื่องจากปี ก่อน
- เพิ่มช่องทางการขาย ด้าน Direct Marketing ผ่าน ระบบ Online และ TV Shopping โดยจัดให้มีสินค้า
ให้เหมาะสมกับช่องทางดังกล่าว
- ขยายช่องทางการขายไปยังร้านค้าย่อยเพิ่มขึ้น
- การขายของกลุ่มสิ นค้าเสื้ อผ้าสี ขาวดา เพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 4
เครื่องแต่ งกายสุ ภาพบุรุษ
ในปี 2559 บริ ษ ทั ฯมี รายได้ใ นกลุ่ ม เครื่ องแต่ ง กายสุ ภาพบุ รุษ 3,356.02 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2558
119.93 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.71 กาไรจากการดาเนินงาน 377.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 71.58 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.38 สาเหตุหลักมาจาก
- เพิ่มช่องทางการขาย ด้าน Direct Marketing ผ่าน ระบบ Online และ TV Shopping โดยจัดให้มีสินค้า
ให้เหมาะสมกับช่องทางดังกล่าว อันเป็ นปัจจัยการเติบโตที่สาคัญ
- การออกสิ นค้าที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
- การขายของกลุ่มสิ นค้าเสื้ อผ้าสี ขาวดา เพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 4
อืน่ ๆ
รายได้หลักของกลุ่ มอื่นๆ ได้แก่ เครื่ องแต่งกายเด็ก ชุ ดออกกาลังกาย เสื้ อผ้าชุ ดเครื่ องกี ฬา เครื่ องหนัง
เครื่ องดื่ม BSC CORNSOY และสิ นค้าในครัวเรื อน เช่ น น้ ายาซักล้าง และบารุ งรักษาเครื่ องนุ่ งห่ ม ในปี 2559
บริ ษทั ฯมีรายได้ในกลุ่มอื่นจานวน 3,571.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 108.65 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.95
มีกาไรจากการดาเนินงาน 64.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 82.52 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 56.02 เนื่องจาก
- ในช่วงไตรมาส 4 ยอดขายกลุ่มสิ นค้าที่มีสีสันชะลอตัวอย่างมาก ประกอบกับการเปลี่ยนพฤติกรรม
การจับจ่ายมาทางด้าน On line มากขึ้นทุกปี จึงกระทบต่อสิ นค้ากลุ่มเครื่ องหนัง และภาวะเศรษฐกิจ
ที่เติบโตไม่มาก ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคลดการซื้ อสิ นค้าที่จดั เป็ นสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
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- จากการลดลงของยอดขายในกลุ่มเสื้ อผ้าเด็กในช่ องทาง Discount Store ที่ผบู ้ ริ โภคหาซื้ อสิ นค้าใน
ราคาที่ค่อนข้างถูก
- เร่ งระบายสิ นค้ากุล่มกีฬาที่มีสีสันสดใสขายได้ชา้ โดยจัดกิจการส่ งเสริ มการขายทางด้านราคา
- ในช่ ว งไตรมาส 4 บริ ษ ัท ได้ใ ช้จ่ า ยงบด้า นการตลาดส าหรั บ สิ น ค้า กลุ่ ม เครื่ อ งดื่ ม และสิ น ค้า ใน
ครัวเรื อน เพื่อสร้างการรับรู ้ ภาพพจน์ที่ดีต่อตัวสิ นค้า การตอกย้ าให้ผบู้ ริ โภคจดจาใน Brand สิ นค้า
และเพื่อรักษาส่ วนแบ่งการตลาด
รายได้ อนื่
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้อื่นรวม 799.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 262.85 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.99 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรายได้ที่มาจากเงินปั นผลจานวน 148.23 ล้านบาท กลับรายการด้อยค่า
ทรัพย์สินจานวน 50.33 ล้านบาท กาไรจากการขายทรัพย์สินจานวน 34.59 ล้านบาท และได้รับเงินสนับสนุ น
ส่ งเสริ มการขาย จาก SUPPLIER จานวน 29.70 ล้านบาท
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การแบ่ งส่ วนของรายได้ รวม (พันล้านบาท)
ต้ นทุนขาย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขาย 7,851.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.10 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 2.75 จากปี 2558 ในปี 2559 และปี 2558 มี อตั ราส่ วนต้นทุ นขายต่ อยอดขายร้ อยละ 62.23 และ 61.91
ตามลาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 เนื่องจากต้องทากิจกรรมส่ งเสริ มการขายมากขึ้นเพื่อให้ยอดขายรวมบริ ษทั เพิ่มขึ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารทั้งสิ้ น 4,582.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 174.39 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.90 คิดเป็ นสัดส่ วนต่อยอดขายร้อยละ 36.32 ปี 2558 36.25 เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 0.07 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าใช้จ่ายในการขาย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2559 2,892.34 ล้านบาท ในปี 2558
3,029.89 ล้า นบาท ลดลง 137.55 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.54 เนื่ อ งจากบริ ษัท มี ก ารบริ หารจัด การที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ทาให้ค่าใช้จ่ายลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารปี 2559 1,690.00 ล้านบาท ในปี
2558 1,444.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.85 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.02 ส่ วนใหญ่มาจากการตั้งสารองการด้อย
ค่าเงิ นลงทุนเพิ่มขึ้นจานวน 83.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นจานวน 96.30 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม
บุคลากรในหน้าที่งานต่างๆให้เพียงพอ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีภาษีเงินได้ 94.49 ล้านบาท และปี 2558 105.46 ล้านบาท ลดลง 10.96 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริ ษทั มีรายการหักลดหย่อนทางภาษีเพิ่มขึ้น 18.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 7.37 ล้านบาท(2559: 10.97 ล้านบาท 2558:3.60 ล้านบาท) ทาให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ที่ลดลงจากปี 2558
กาไรสุ ทธิ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีผลกาไรสุ ทธิ 936.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 233.54 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ 33.23 เป็ นผลจากยอดขายของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้น เงิ นปั นผลรับเพิ่มขึ้นจานวน 148.23 ล้านบาท
กาไรจากการขายทรั พย์สินเพิ่มขึ้ น 34.59 ล้านบาท ได้รับเงิ นสนับ สนุ นส่ งเสริ มการขายจาก Supplier จานวน
25.39 ล้านบาท

3. การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 20,198.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
31 ธันวาคม 2558 1,633.76 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.80 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 7,190.41 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 35.60 ของสิ นทรัพย์
รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2558 298.44 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.33 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2559
มีจานวน 13,008.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.40 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2558 1,335.32 ล้านบาท หรื อ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 11.44 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสาคัญดังต่อไปนี้
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดลดลง 0.89 ล้านบาท เงินลงทุนในตัว๋ รับฝากเงิ นระยะสั้นเพิ่มขึ้น
586.56 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าลดลง 182.65 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในกลุ่มห้างสรรพสิ นค้าลดลง และมีการเร่ งรัด
ในการชาระหนี้ให้เร็ วขึ้น
- สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิลดลง 132.74 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นในการบริ หารจัดการสิ นค้าคง
คลังให้มีประสิ ทธิ ภาพ การระบายสิ นค้า ปรับปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้สินค้าคงเหลือลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจานวน 13,008.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.40 ของสิ นทรัพย์ท้ งั หมด เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 1,335.32 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.44 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสาคัญดังต่อไปนี้
- เงินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึ้น 1,070.44 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อ
ขายเพิ่มขึ้น 953.60 ล้านบาท มีการลงทุนเพิ่มจานวน 64.16 ล้านบาทและกลับด้อยค่าเงินลงทุน 52.68
ล้านบาทของบริ ษทั แห่งหนึ่งที่ผลประกอบการดีข้ ึน
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น 283.20 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนเพิ่มในกิจการเดิม 46.58 ล้านบาท
การลงทุนเพิ่มในบริ ษทั รักษาความปลอดภัย ไทยซี คอม จากัด จากเดิม เป็ นกลุ่มเงินลงทุนทัว่ ไปซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วน 14.99 % ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิ่มมีสัดส่ วนเป็ น 25.50 %
ของทุนจดทะเบียน โดยลงทุ นเพิ่มเป็ นจานวนเงิ น 196.98 ล้านบาท และมี ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 39.64 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ร่ วมมีผลการดาเนินงานดีข้ ึนเมื่อเทียบกับปี 2558
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นสุ ทธิ เพิ่มขึ้ น 43.24 ล้านบาท เกิ ดจากมีการกลับรายการด้อยค่าที่ ดิน
เนื่องจากมีการประเมินมูลค่าที่ดินสู งขึ้น
- ที่ ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ สุทธิ เพิ่มขึ้น 187.27 ล้านบาท เกิ ดจากในปี 2559 มี ค่าเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ
สาหรับร้ านค้าใหม่และร้ านค้าเดิ มที่ ตอ้ งปรับปรุ งใหม่ ซื้ อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างเพื่อใช้ประโยชน์
สาหรับกิจการ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง SHOP ที่เปิ ดใหม่
- ค่าความนิยมลดลง 66.41 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ค่าความนิยม)
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวมทั้งสิ้ น 2,819.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2558 240.03 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.31 หนี้ สิ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นที่ เ กี่ ย วกับ การค้า
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
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หนี้ สินหมุนเวียน รวมทั้งสิ้ น 2,007.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71.21 ของหนี้ สินรวม ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 14.97 ล้านบาท เนื่ องจากการเจ้าหนี้ อื่นลดลงจานวน 188.10 ล้านบาท เจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้ น
จานวน 139.63 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 43.51 ล้านบาท
หนี้ สินไม่หมุ นเวียน รวมทั้งสิ้ น 811.84 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.79 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้ นจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 255.00 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.79 เนื่องจากรายการหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เพิ่มขึ้นจานวน 201.69 ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจานวน 50.54 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 17,379.51 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,393.72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.72 เนื่องมาจากในปี 2559 มีรายการ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 762.63 ล้านบาท กาไรสุ ทธิ ประจาปี
936.26 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปั นผล 305.17 ล้านบาท
4. คุณภาพสิ นทรัพย์ และความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
บริ ษทั ฯ มี การพิจารณาคุ ณภาพของลู กหนี้ โดยมี การวิเคราะห์ ลูก หนี้ แต่ล ะรายในการให้เครดิ ต เทอม
บริ ษทั มีการติดตามหนี้ คงค้างอย่างสม่าเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ ที่คา้ ง
นาน โดยในปี 2559 บริ ษทั มีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญคิดเป็ นร้อยละ 2.91 ของยอดลูกหนี้การค้า (ปี 2558 เท่ากับร้อย
ละ 1.69)
นโยบายการให้สินเชื่อสาหรับลูกหนี้การค้ากาหนดดังนี้
1. ความสามารถในการชาระหนี้ค่าสิ นค้าของร้านค้า
2. ความเอาใจใส่ ของผูบ้ ริ หารของร้านค้า
3. ศักยภาพการเจริ ญเติบโตของร้านค้า
4. มีระบบบัญชีที่ดี โปร่ งใส ตรวจสอบได้
5. มีระบบการจัดการบริ หารด้านคลังสิ นค้าและจัดส่ งที่ดี
6. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรวมถึงการควบคุมการเข้าออกของพนักงานและสิ นค้าได้อย่าง
รัดกุม
7. มีหลักประกันที่มนั่ คง แข็งแรง และครอบคลุม
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็ นสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดหาสะสมมาใช้งานตลอด
52 ปี มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีท้ งั สิ้ น 2,810.34 ล้านบาท
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อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถือครองไว้ใช้ในการหาประโยชน์
โดยได้รับรายได้ในรู ปค่าเช่าและรายได้จากการขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีท้ งั สิ้ น 979.43 ล้านบาท
ในด้านเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับราคายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ 4,751.69 ล้านบาท แสดงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปเงิ นปั น
ผล ปี 2559 ในอัตราร้อยละ 8.99 ต่อปี (ปี 2558 อัตราร้อยละ 8.67 ต่อปี ) บริ ษทั ฯ มีการบริ หารเงินลงทุนต่าง ๆ โดย
มีการแต่งตั้งบุคคลซึ่ งอยู่ในบริ ษทั ที่ร่วมลงทุนหรื ออยู่ในบริ ษทั ที่ทาธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องกับกิ จการที่ลงทุนเป็ นศูนย์
ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริ ษทั ที่ลงทุน และรายงานทันทีที่เกิด
เหตุการณ์ผดิ ปกติ หรื อวิกฤติเพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิการ ให้มีการตอบสนองความต้องการลูกค้า
อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง โดยพัฒนาระบบและกระบวนการบูรณาการการพยากรณ์สินค้า (Demand Planning) ตาม
ความต้องการที่แปรเปลี่ยนอันเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ วิถีชีวติ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ตน้ น้ า ผู ้
จาหน่ายวัตถุดิบ การผลิต ไปยังปลายน้ า การขาย ร้านค้า และช่องทางต่างๆ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทั้งห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) เพื่อสร้างคุ ณค่า และความประทับใจต่อลูกค้า ยังคงปรับปรุ ง พัฒนาระบบการบรรจุสินค้าด้วย
เครื่ องแยกบรรจุสินค้าแบบอัตโนมัติ ในการส่ งสิ นค้าเข้าร้านค้าวันต่อวัน ต่อยอดจากระบบ CPFR (Collaborative
Planning Forecast and Replenishment) ในการบริ หารปริ มาณสิ นค้าที่เหมาะสม ทั้งร่ วมพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อติดตามการจัดส่ งให้ถึงมือคู่คา้ ร้านค้า และลูกค้ารายบุคคล กับบริ ษทั ขนส่ ง สร้างประสิ ทธิ ภาพครบวงจรการ
บริ การ
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญในการบริ หาร การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน และระบบงานภายในให้
สอดคล้อ งกับ กฎระเบี ย บ เทคโนโลยี ที่ ผ นั แปร ด้ว ยการพัฒ นาระบบภู มิ ปั ญ ญา (Knowledge Management)
สามารถเรี ยกค้น ปรับปรุ ง แบ่งปั น จัดเก็บ และสื่ อสาร ความรู ้ และเอกสารไฟล์การทางานต่างๆ อย่างสะดวก
รวดเร็ วทันสมัย สร้างความยัง่ ยืนในปฏิบตั ิการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากพัฒนา การค้าออนไลน์ และสร้างพันธมิตร คู่คา้ ในช่องทางใหม่ๆ อาทิ ช่องทางการตลาดตรงจาก
สื่ อซื้ อขายในโทรทัศน์ TV Shopping และคู่คา้ ดิจิตอล ที่มีมากมายหลากหลายในประเทศ บริ ษทั ฯยังได้ปรับปรุ ง
ช่องทางการขายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Ecommerce และสื่ อสังคมออนไลน์ Social Media อย่างเต็มรู ปแบบ พร้อม
ตอบสนอง ดู แลสร้ างความมีส่วนร่ วมต่อลูกค้าในกลุ่ มต่างๆที่หลากหลายสร้ างความสะดวกรวดเร็ วในการใช้
อุ ป กรณ์ พ กพาจับ จ่ า ยสิ นค้า โดยเร่ ง ปรั บ ปรุ ง พัฒนา Platform และธุ รกิ จ Ecommerce พาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์
ethailandbest เว็บไซต์สื่อกลางการติ ดต่ อซื้ อขาย (E-market Place) รองรับผลิ ตภัณฑ์ สิ นค้า บริ การทั้ง ใน
กลุ่มสหกรุ๊ ป และบริ ษทั ห้างร้าน โรงงานต่างๆ (B2B2C Business to Business to Consumer) ให้มีศกั ยภาพในการ
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ให้บริ การลูกค้าครบวงจรทุกช่ องทาง (Omni Channel) ด้วยการเชื่ อมโยงคุ ณค่าลูกค้าทั้งบนโลกออนไลน์ไปยัง
ออฟไลน์หน้าร้าน และออฟไลน์หน้าร้านไปยังโลกออนไลน์ สร้างให้เกิดความมีส่วนร่ วม และประสบการณ์ของ
ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค เพื่อรักษาลูกค้าเดิม และพัฒนาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในความหลากหลายของตราสิ นค้า ผลิตภัณฑ์และ
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยของบริ ษัท เพื่ อ เข้า สู่ โ ลกดิ จิ ต อลอย่ า งเต็ ม ตัว นอกจากนั้ น ยัง ปรั บ ปรุ งเว็บ ไซต์
www.hishershopsmart.com เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย บริ การสิ นค้าต่างๆเกือบทุกประเภทตั้งแต่
สิ นค้าเพื่อการอยูอ่ าศัย living product เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์และในครัวเรื อน จนถึงเครื่ องแต่ง
กายประจาวัน พร้อมระบบการเชื่ อมโยงคาสั่งซื้ อไปยังการจัดเก็บสิ นค้า การขนส่ ง และบริ การให้คาแนะนา Call
Center Service เพื่อความประทับใจสู งสุ ดของลูกค้า
5. สภาพคล่ องและความพอเพียงของเงินทุน

ปี

อัตราส่ วนเงินทุน
หมุนเวียน

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดาเนิ นงาน
(ล้านบาท)

2559

3.58

0.53

1,063.55

2558

3.41

0.15

305.89

2557

3.26

0.45

915.07

จากอัตราส่ วนสภาพคล่องพบว่าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสภาพคล่องที่ดี มีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่า
หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2559 อัตราส่ วนสภาพคล่อง 3.58 เท่า ปี 2558 3.41 เท่า สภาพคล่องดีข้ ึนจากการลดลงของ
เจ้าหนี้ อื่น อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงิ นสดปี 2559 0.53 เท่า เทียบกับปี 2558 เท่ากับ 0.15 เท่า เพิ่มขึ้น 0.38
เท่า เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานในปี 2559 เพิ่มขึ้น จากปี 2558 757.66 ล้านบาท เนื่องจาก
1. ในปี 2559 ได้รับเงินสดจากการรับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้ามากกว่าปี 2558 จานวน 252.14 ล้านบาท
2. ในปี 2559 จ่ายชาระเจ้าหนี้การค้าน้อยกว่าปี 2558 จานวน 333.17 ล้านบาท
3. ในปี 2559 จ่ายชาระในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนามากกว่าปี 2558 จานวน 7.89 ล้าน
บาท
4. ในปี 2559 จ่ายชาระหนี้สินอื่นๆมากกว่ากว่า ปี 2558 จานวน 6.87 ล้านบาท
5. ในปี 2559 จ่ายชาระค่าสิ นทรัพย์อื่นๆ มากกว่าปี 2558 จานวน 87.99 ล้านบาท
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6. ในปี 2559 มีเงินสดรับหลังหักรายจ่ายดาเนินงานเพิ่มขึ้น 732.22 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีแหล่งที่มาของเงิ นทุนหลักจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงิ นรับจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน และ 2. เงินรับ
กิจกรรมลงทุน ในรู ปแบบอสังหาริ มทรัพย์ และเงินลงทุนในหุ ้นทุน โดยบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้เช่า และขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินปั นผลรับจากหุ ้นทุน ในอัตราที่สูง บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการสภาพ
คล่องของกิ จการได้ดี และสามารถนาเงิ นในธุ รกิ จมาใช้จ่ายในกิ จการโดยไม่ตอ้ งอาศัยเงินทุนจากแหล่งเงิ นทุ น
ภายนอก รวมทั้งยังสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ อย่างสม่าเสมอ
6. ความสามารถในการทากาไร
ปี

อัตรากาไรต่ อ
รายได้ รวม
(%)

อัตรากาไรจากการ
ดาเนินงาน
(%)

อัตรากาไรต่ อส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
(%)

กาไรต่ อหุ้น
(%)

ราคาตลาดต่ อ
กาไร
(เท่ า)

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 จะเห็นได้วา่ บริ ษทั มีความสามารถในการทากาไรสู งขึ้นกว่าปี 2558 โดยมีอตั รากาไรจากการ
ดาเนินงานร้อยละ 8.17 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีกาไรต่อหุ น้ เท่ากับ 3.22 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2558
บาท เนื่ องจากในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสู งขึ้นจากปี 2558 272.56 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ
2.21 และมีรายได้จากเงินปั นผลรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 รวมถึงมีส่วนแบ่งกาไรของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น
จากปี 2558 บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่พฒั นาระบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุ นในเรื่ องของกระบวนการขายให้ดีข้ ึน การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีศกั ยภาพ การให้ความรู ้แก่พนักงานขายในการเพิ่มยอดขายให้กบั บริ ษทั
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มูลค่ าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท)

กาไรสุ ทธิต่อหุ้น (บาท)

7. วงจรหมุนของเงินสด
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ปี

ระยะเวลาขายสิ นค้ า
เฉลีย่

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่

ระยะเวลาการชาระหนี้
เฉลีย่

วงจรการหมุน
ของเงินสด

2559
2558
2557

172.14
181.00
192.76

45.08
49.46
53.10

57.71
59.69
62.48

159.51
169.77
183.38

ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด (Operating cycle days) จานวน 159.51 วัน ลดลง จากปี
2558 เป็ น 10.26 วัน เกิดจาก
1. ระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ย ลดลงจาก 181.00 วัน ในปี 2558 เป็ น 172.14 วัน ในปี 2559 สั้นลง 8.86
วัน เนื่องจากบริ ษทั สามารถลดสิ นค้าคงคลังลงจากปี 2558 จานวน 132.74 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.47 และ
มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.21
2. ระยะเวลาการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2559 45.09 วัน เทียบกับในปี 2558 49.46 วัน ลดลง 4.37 วัน
3. ระยะเวลาการชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ในปี 2559 57.71 วัน ปี 2558 59.69 วัน สั้นลง 1.98 วัน เกิดจากฐาน
ตัวเลขในการคานวณการจ่ายชาระหนี้ ของบริ ษทั จ่ายตามข้อตกลงที่มีกบั เจ้าหนี้ ตลอดมาไม่วา่ สภาวะเศรษฐกิจจะ
เป็ นอย่างไรทาให้ระยะเวลาการชาระหนี้ค่อนข้างคงที่ เป็ นส่ วนหนึ่งของการดูแล STAKEHOLDER ตามนโยบาย
ของบริ ษทั
8. ภาระผูกพันทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงิน / ผลการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญ
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34
หน้า ...... ในรายงานประจาปี
บริ ษทั ฯ มี ภาระค้ าประกัน ให้กบั บริ ษทั ร่ วมทุ น อยู่ 3 แห่ ง จานวน 114.95 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการค้ า
ประกันตามสัญญาร่ วมทุนโดยค้ าประกันตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และ มีภาระค้ าประกันให้กบั ธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง
กันอยู่ 8 แห่ ง จานวน 144.22 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการสนับสนุ นธุ รกิ จที่มีธุรกรรมต่อกันและธุ รกิ จที่ เป็ น Supply
Chain

9. ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
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บริ ษทั ยังอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่มีต่อผลการดาเนินงานในอนาคต ดังนี้
1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ด้วยความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ความเปลี่ยนแปลงของการจับจ่ายใช้สอยที่เป็ นกาลัง
ซื้ อของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่ งลดลง เกิดผลจากสภาวะการเงินของโลกที่ไม่มนั่ คง
2. เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ ว
ทาให้วิถีชีวิตที่ แปรเปลี่ ย นอันเกิ ดจากช่ องทางจาหน่ า ยใหม่ๆ ที่บริ ษทั ต้องปรั บตัวให้ทนั เช่ น
ช่องทางสื่ อ Online สื่ อสังคม Online ที่ตอ้ งมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ สร้างความเป็ นส่ วนร่ วมของแต่ละ
กลุ่มลูกค้าในสื่ อสังคมOnline รวมถึงการที่มีสื่อในการขายสิ นค้าผ่านโทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์ Tablet
อุ ปกรณ์ พกพาต่างๆ ให้ได้เกิ ดความรวดเร็ ว เพราะลู กค้าปั จจุบนั นี้ วิถีชีวิตต้องการความรวดเร็ ว และ
แปรเปลี่ยนจากการช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้า ผ่านมา Shopping ซื้ อของ รวมถึงได้รับฟั งข้อมูลข่าวสาร
ในการตัดสิ นใจจากเพื่อนที่อยูใ่ น online internet website ต่างๆ
3. การแข่งขันของตลาดภายนอก
Brand ที่ตน้ ทุนต่ามาตีตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึง Brand ที่มีชื่อเสี ยงและมีคุณภาพที่
ยอมรับได้ในราคาที่ยอ่ มเยาว์ ซึ่ งส่ งผลทาให้ตอ้ งปรับตัวด้าน Supply chain ให้เกิดความรวดเร็ ว Economy
of Scale Economy of Speed และ Economy of Design ให้ปรับตัวมากขึ้น
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