
   บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

    

หนำ้  1 

 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1.  การด าเนินงานและฐานะการเงินทีผ่่านมา 

1.1   ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 18,486.01 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 จ านวน 665.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.74 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพยห์มุนเวียน มีจ านวน 6,918.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.43 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึน
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 132.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 สาเหตุส าคญัเน่ืองจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 617.17 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 446.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 262.17 
เน่ืองจากบริษทัน าเงินไปลงทุนในใบรับฝากประจ าท่ีมีก าหนดไม่เกิน 3 เดือน เป็นจ านวน 400.00 
ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 

2. ลกูหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,641.99 ลา้นบาท 
ลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 210.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.36  เน่ืองจาก
เป็นผลมาจากยอดขายท่ีลดลงของบริษทั 

3. สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 3,863.03 ลา้นบาท ลดลงจากวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 236.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 เน่ืองจากการบริหารจดัการ
ดา้นสินคา้คงเหลือท่ีดี และการลดปริมาณการสัง่ซ้ือสินคา้ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน มีจ านวน 11,567.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.57 ของสินทรัพยร์วม 
เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 533.22 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 สาเหตุส าคญัเน่ืองจาก 

1. เงินลงทุนเผื่อขาย เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 351.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.56 เน่ืองจากการปรับมูลค่าก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนเผื่อขาย 317.30 ลา้นบาท และมีการ
ลงทุนเพ่ิมอีก 34.32 ลา้นบาท 

2. เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 26.80 ลา้นบาท จากการลงทุนในหุน้ใหม่และเพ่ิมทุนในหุน้เดิม 
จ านวน 43.35 ลา้นบาท มีการตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนเพ่ิม 18.61 ลา้นบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 49.68 ลา้นบาท 

3. เงินลงทุนในระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน 96.85 ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
เพ่ิมข้ึน 97.79 ลา้นบาท จ าหน่ายและรับคืนเงินลงทุนในหุน้ทุน 27.52 ลา้นบาท และกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 28.42 ลา้นบาท 

4. อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนลดลง 50.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.72 เน่ืองจากใน 
ระหวา่งปีมีการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหก้บับริษทัยอ่ย และมีการกลบัรายการการดอ้ยค่า 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 36.84 ลา้นบาท 
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5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 181.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.98 เน่ืองจากบริษทัไดซ้ื้อ
ท่ีดินท่ีบริษทัมีสญัญาเช่าระยะยาว มลูค่า 134.00 ลา้นบาท และมีการตกแต่งปรับปรุงส านกังาน 
และเฟอร์นิเจอร์ในการเปิด Shop 

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 2,743.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 จ านวน 214.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.47 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. หน้ีสินหมุนเวียน มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,119.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.24 ของหน้ีสิน
รวม เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 135.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 สาเหตุ
ส าคญัเน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้และภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัมีนโยบาย
ลดปริมาณการสัง่ซ้ือใหน้อ้ยลง ระบายสินคา้ท่ีคา้งนานใหม้ากข้ึน 

2. หน้ีสินไม่หมุนเวียน มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 624.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.76 ของหน้ีสิน
รวม เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 78.74 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.43 สาเหตุ
ส าคญัจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึนสุทธิ 32.90 ลา้นบาท เพราะก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อ
สินคา้รับคืน หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 15,735.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 444.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 เน่ืองมาจากในปี 2557 มีการ
จ่ายเงินปันผล 348.76 ลา้นบาท ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมข้ึน 
252.76 ลา้นบาท และก าไรสุทธิประจ าปี 545.19 ลา้นบาท 

1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ปี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
2557 0.17 
2556 0.17 
2555 0.21 

จากตวัเลขอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2557 และ 2556 เท่ากบั  0.17 เท่า บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผู ้
ถือหุน้ท่ีมีมากกวา่หน้ีสินรวม ตลอดจนศกัยภาพของการขยายฐานหน้ีไดอี้กมาก หากโอกาสในการท า
ธุรกิจมาถึง  
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1.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
บริษทัฯ มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนหลกัจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงินรับจากกิจกรรมด าเนินงาน  2. เงินรับ

กิจกรรมลงทุนในรูปแบบอสงัหาริมทรัพย ์และเงินลงทุนในหุน้ทุน โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้ืมและเงินฝากธนาคาร ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และเงินปันผลรับจาก
หุน้ทุน  บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการสภาพคล่องของกิจการไดดี้ ท าใหใ้นปี 2557 บริษทัมีอตัราส่วน
สภาพคล่องกระแสเงินสดของกิจการสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน และสามารถน าเงินในธุรกิจมาใชจ่้ายใน
กิจการโดยไม่ตอ้งใชเ้งินจากแหล่งเงินทุนภายนอก รวมทั้งยงัมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่ง
สม ่าเสมอ  

รายจ่ายลงทุนของบริษทัส่วนใหญ่เป็นการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ 
และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไวใ้ชใ้นการขายหากมีผูส้นใจท่ีใหร้าคาท่ีดี อีกทั้งบริษทัยงัมีการลงทุน
ในบริษทัต่าง ๆ เพ่ือรับเงินปันผล 

ปี 
อตัราส่วน 
สภาพคล่อง 

อตัราส่วน 
สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 

เงินสดเพ่ิมจาก 
การด าเนินงานจาก 
งบกระแสเงินสด 

2557 3.26 0.45 915.07 
2556 3.42 0.37 870.68 
2555 2.69 (0.16) (398.55) 

จากอตัราส่วนสภาพคล่องพบว่า บริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีดีมีทรัพยสิ์นหมุนเวียนมากกวา่หน้ีสิน
หมุนเวียน ในปี 2557 อตัราส่วนสภาพคล่อง 3.26 เท่า ปี 2556 3.42 เท่า ลดลง 0.16 เท่า อตัราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสด  ปี 2557 เท่ากบั 0.45 เท่า ปี 2556 เท่ากบั 0.37 เท่า เพ่ิมข้ึน 0.08 เท่า เกิดจากกระแสเงิน
สดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน 44.39 ลา้นบาท จากปี 2556 จ านวน 870.68 ลา้นบาท เป็น 915.07 
ลา้นบาท ในปี  2557 เน่ืองจาก 

1.  ในปี 2557 บริษทัฯ รับช าระหน้ีจากลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนมากกวา่ ปี 2556 จ านวน 23.15 
ลา้นบาท 

2.  ในปี 2557 บริษทัฯ จ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้และค่าสินคา้นอ้ยกวา่ ปี 2556 จ านวน 159.84  ลา้นบาท 
3.  ในปี 2557 บริษทัฯ จ่ายช าระในโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาเพ่ิมข้ึน จ านวน 

109.24 ลา้นบาท 
4.  ในปี  2557   บริษทัฯ  จ่ายช าระหน้ีสินอ่ืนๆ มากกวา่ปี  2556 จ านวน  13.92 ลา้นบาท   
5.  ในปี  2557 บริษทัฯ จ่ายช าระค่าสินทรัพยอ่ื์นๆ นอ้ยกวา่ปี 2556  จ านวน 24.40 ลา้นบาท 
6.  ในปี  2557  บริษทัฯ  มีเงินสดรับหลงัหกัรายจ่ายด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  18.88 ลา้นบาท   
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1.4 คุณภาพสินทรัพย์ 
บริษทัฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลกูหน้ีโดยมีการวิเคราะห์ลกูหน้ีแต่ละรายในการใหเ้ครดิตเทอม 

บริษทัมีการติดตามหน้ีคงคา้งอยา่งสม ่าเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลกูหน้ี
ท่ีคา้งนาน โดยในปี 2557 บริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญคิดเป็นร้อยละ 1.56 ของยอดลกูหน้ีการคา้ ซ่ึง
ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 0.01 (ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 1.57) 

นโยบายการใหสิ้นเช่ือส าหรับลกูหน้ีการคา้  ก าหนดดงัน้ี 
1. ความสามารถในการช าระหน้ีค่าสินคา้ของร้านคา้ 
2. ความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารของร้านคา้ 
3. ศกัยภาพการเจริญเติบโตของร้านคา้ 
4. มีระบบบญัชีท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้
5. มีระบบการจดัการบริหารดา้นคลงัสินคา้  และจดัส่งท่ีดี 
6. มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงการควบคุมการเขา้ออกของคนและสินคา้ไดอ้ยา่งรัดกุม 

ไม่ร่ัวไหล 
7. มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง  แขง็แรง  และครอบคลุม 

ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ จดัหาสะสมมาใชง้านตลอด 50 ปี มลูค่า
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีทั้งส้ิน 2,458.51  ลา้นบาท 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ ถือครองไวใ้ชใ้นการหาประโยชนโ์ดยไดรั้บ
ในรูปค่าเช่าและจากการขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีทั้งส้ิน 1,015.29 ลา้นบาท 

ในดา้นเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีก าไรท่ียงัไม่เกิดจริงจากการปรับราคายติุธรรม
ของหลกัทรัพย ์เป็นจ านวน 3,248.76 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ และไดรั้บผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปเงินปันผล ปี 2557 ในอตัราร้อยละ 8.07 ต่อปี (ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 9.97 ต่อปี) บริษทัฯ มีการ
บริหารเงินลงทุนต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยูใ่นบริษทัท่ีร่วมลงทุนหรืออยูใ่นบริษทัท่ีท าธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็นศูนยด์ูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และขอ้มลู
สถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน และรายงานทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือวิกฤติเพ่ือช่วยกนัหาแนว
ทางแกไ้ข 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการสินคา้ และตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีปรับเปล่ียนของ
ลกูคา้และผูบ้ริโภคอยา่งทนัท่วงที โดยพฒันาระบบการบรรจุสินคา้ดว้ยเคร่ืองแยกบรรจุสินคา้แบบ
อตัโนมติั ในการส่งสินคา้เขา้ร้านคา้วนัต่อวนั ซ่ึงเช่ือมโยงกบัระบบเติมเตม็สินคา้ และระบบ CPFR 
(Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) ท่ีไดพ้ฒันามาจากปีก่อน เพ่ือวางแผน พยากรณ์ 
และเติมเต็มปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมไปยงัร้านคา้อยา่งมีระบบ พร้อมเคร่ืองมือในระบบ OLAP (Online 
Analytical Processing) เพ่ือวิเคราะห์ และการรายงานความเคล่ือนไหวของสินคา้คงคลงั และความตอ้งการ
ของลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน ามาใชใ้นการสัง่ผลิตและกระจายสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.5 ความสามารถในการท าก าไร 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม / งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2557 2556 2555 
% เพ่ิม (ลด) 
57/56 56/55 

รายได ้ 12,562.82 13,933.30 14,408.69        (9.84)          (3.30)  

ค่าใชจ่้าย 11,960.77 13,134.89 13,147.33         (8.94)          (0.09)  

ก าไรก่อนภาษี 602.05 798.41 1,261.36       (24.59)       (36.70)  

ภาษีเงินได ้ 59.15 113.86 207.79     (48.05)     (45.20) 

ก าไรสุทธิ 542.90 684.55 1,053.57 (20.69)  (35.03)  

การแบ่งปันก าไร      

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 545.19 684.55 1,053.57 (20.36)  (35.03)  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
      อ  านาจควบคุม 

 
(2.29) 

 
- 

 
- 

    
  (100.00) 

 
- 

ก าไรสุทธิ 542.90 684.55 1,053.57 (20.69)  (35.03)  

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2555 
% เพ่ิม (ลด) 
57/56 56/55 

รายได ้ 12,591.79 13,944.19 14,405.56       (9.70)    (3.20)  

ค่าใชจ่้าย 11,895.08 13,108.42 13,147.33        (9.26)   (0.30)  

ก าไรก่อนภาษี 696.71 835.77 1,258.23      (16.64)    (33.58)  

ภาษีเงินได ้ 59.15 113.86 207.79   (48.05) (45.20) 

ก าไรสุทธิ 637.56 721.91 1,050.44 (11.68)  (31.28)  

 

จากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 จะเห็นไดว้า่การฟ้ืนตวัของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคง
เป็นไปไดช้า้ เป็นผลต่อเน่ืองมาจากปีก่อนๆ การลงทุนภาครัฐลดลง ภาระหน้ีสินภาคครัวเรือนยงัคงมีอยู ่
รวมถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงผนัผวนอยู ่การส่งออกสินคา้ลดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ส าคญัๆ เช่น สหรัฐ และจีน ขยายตวัต ่ากวา่ปีก่อน ในขณะท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่นและกลุ่มประเทศยู
โรโซนอยูใ่นสภาวะอ่อนแอ ประกอบกบัราคาส่งออกสินคา้การเกษตรลดลง ท าใหร้ายไดเ้กษตรกรลดลง  
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การใชจ่้ายภาคครัวเรือน เนน้การบริโภคในสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพ ท าใหก้ลุ่มสินคา้คงทนและ
ฟุ่ มเฟือยลดนอ้ยลง 

ภาวการณ์แข่งขนัในประเทศท่ีสูงข้ึนทุกปี รวมถึงสินคา้ brand จากต่างประเทศท่ีเขา้มาทุกปีเช่นกนั 
ท าใหบ้ริษทั ยงัคงตอ้งจดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดและการส่งเสริการขายเพ่ือเป็นการรักษา
ส่วนแบ่งการตลาดไว ้

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 12,033.00 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.72 และมีก าไรสุทธิ 
545.19 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.36 เม่ือเทียบกบัปีก่อน บริษทัฯ ยงัคงนโยบายลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น
ต่อเน่ืองจากปี 2556  จะเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้ายในการขาย ปี 2557 ลดลง 387.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.06 
เม่ือเทียบกบัปี 2556  

1.5.1  ประสิทธิภาพการท าก าไร 

ปี 

งบการเงินรวม / งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
อตัราก าไรต่อ 
รายไดร้วม 

อตัราก าไร 
จากการ
ด าเนินงาน 

อตัราก าไรต่อ 
ส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ก าไรต่อหุน้ Price / 
earnings ratio 

2557 4.34 5.00 3.51 1.88 21.01 
2556 4.91 5.99 4.39 2.36 16.53 
2555 7.32 9.22 7.07 3.63 11.57 

 

ปี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราก าไรต่อ 
รายไดร้วม 

อตัราก าไร 
จากการ
ด าเนินงาน 

อตัราก าไรต่อ 
ส่วนของผูถื้อ
หุน้ 

ก าไรต่อหุน้ Price / 
earnings ratio 

2557 5.06 5.79 4.10 2.19 18.04 
2556 5.18 6.27 4.64 2.48 15.73 
2555 7.29 9.20 7.07 3.61 11.63 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 5.00  ปี 2556 ร้อยละ 5.99 ลดลงร้อยละ 
0.99  ก าไรต่อหุน้ในปี  2557 เท่ากบั 1.88 บาท  ปี 2556 เท่ากบั 2.36 บาท ลดลง 0.48 บาท ในขณะท่ีอตัรา
ก าไรต่อรายไดร้วมปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4.34  ปี 2556 ร้อยละ 4.91 ลดลงร้อยละ 0.57  และอตัราก าไรต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.51 ปี 2556 ร้อยละ 4.39 ลดลงร้อยละ 0.88 เน่ืองจากในปี 2557 
รายไดจ้ากการขาย ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น และเงินปันผลรับนอ้ยกวา่ในปี 2556 มาก เป็นผลมาจาก
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท่ียงัคงชะลอตวั 
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1.5.2 รายไดข้องบริษทั  ประกอบดว้ย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลิตภณัฑ ์
งบการเงินรวม/งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
2557 % 2556 % % เพ่ิม/(ลด) 

รายไดห้ลกัจากการขายสินคา้      

 เคร่ืองส าอาจและเคร่ืองหอม 1,387.04 11.04 1,544.52 11.08 (10.20) 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 3,699.61 29.45 4,020.78 28.86 (7.99) 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,252.97 25.89 3,725.15 26.74 (12.68) 

    อ่ืนๆ 3,693.38 29.40 4,038.23 28.98 (8.54) 

รายไดอ่ื้น      

 เงินปันผลรับ 332.52 2.65 384.71 2.76 (13.57) 

    ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์        

  และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5.44 0.04 44.45 0.32 (87.76) 

    ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า - - 22.27 0.16 (100.00) 

 อ่ืนๆ 191.86 1.53 153.19 1.10 25.24 

รวมรายได้ 12,562.82 100.00 13,933.30 100.00 (9.84) 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลิตภณัฑ ์ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2557 % 2556 % % เพ่ิม/(ลด) 

รายไดห้ลกัจากการขายสินคา้      

 เคร่ืองส าอาจและเคร่ืองหอม 1,387.04 11.01 1,544.52 11.08 (10.20) 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 3,699.01 29.38 4,020.78 28.83 (8.00) 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,252.97 25.83 3,725.15 26.71 (12.68) 

    อ่ืนๆ 3,691.83 29.32 4,038.23 28.96 (8.58) 

รายไดอ่ื้น      

 เงินปันผลรับ 334.38 2.66 395.60 2.84 (15.48) 

    ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์        

  และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 31.71 0.25 44.45 0.32 (28.66) 

    ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า - - 22.27 0.16 (100.00) 

 อ่ืนๆ 194.85 1.55 153.19 1.10 
 

27.19 

รวมรายได้ 12,591.79 100.00 13,944.19 100.00 (9.70) 
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1.6 วงจรหมุนของเงนิสด 

ปี 
ระยะเวลาการ 
ด ารงสินคา้ 
 

ระยะเวลา 
รับช าระหน้ี 
จากลกูหน้ี 

ระยะเวลา 
ช าระหน้ี 
แก่เจา้หน้ี 

วงจรการหมุน 
ของเงินสด 

2557 192.76 53.10 62.48 183.38 
2556 189.13 53.47 59.02 183.58 
2555 176.30 52.20 63.42 165.08 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด (Operating cycle  days) ใกลเ้คียงกบัปี 2556 จาก  
183.58 วนั เป็น 183.38 วนั ลดลง 0.20 วนั เกิดจาก 

1.  ระยะเวลาการด ารงสินคา้คงคลงั (ระยะเวลาขายสินคา้) เพ่ิมจาก 189.13 วนั ในปี 2556 เป็น 192.76 
วนั ในปี 2557 ยาวข้ึน 3.63 วนั เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัส่งผลใหย้อดขายลดลงร้อยละ 
9.72 ในขณะท่ีสินคา้คงคลงัลดลงร้อยละ 5.77 และการขายสินคา้ท่ีคา้งนานไม่เป็นไปตามแผน 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

2.  ระยะเวลาการรับช าระหน้ีจากลกูหน้ีในปี 2557 เท่ากบั 53.10 วนั ในปี 2556 เท่ากบั 53.47 วนั 
ลดลง 0.37 วนั 

3.  ระยะเวลาการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีในปี 2557 เท่ากบั 62.48 วนั ปี 2556 เท่ากบั 59.02 วนั ยาวข้ึน 
3.46 วนั เกิดจากฐานตวัเลขในการค านวณการจ่ายช าระหน้ีของบริษทั จ่ายตามขอ้ตกลงท่ีมีกบั
เจา้หน้ีตลอดมาไม่วา่สภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอยา่งไร ท าใหร้ะยะเวลาการช าระหน้ีค่อนขา้งคงท่ี  
เป็นส่วนหน่ึงของการดูแล STAKEHOLDER ตามนโยบายของบริษทั 

2. ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินในอนาคต 
บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายในการขยายช่องทางการขายใหม่ ๆ และมุ่งท าการตลาดมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 ไดเ้ร่ิมช่องทางดา้น Digital Marketing รวมถึงการขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี และมี
นวตักรรมใหม่ๆ  แต่อยา่งไรก็ตามอาจมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต ดงัน้ี 

- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ียงัอาจมีความไม่แน่นอนทางการเมือง ท าใหมี้ผลกระทบต่อการจบัจ่ายใช้
สอยของผูบ้ริโภคได ้

- การแข่งขนัมีมากข้ึนในช่วงท่ีก าลงัเขา้สู่ AEC ท่ีจะมี Brand จากต่างประเทศเขา้มามากข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

- การแข่งขนัดา้นราคาท่ีมีมากยิ่งข้ึน 

- การแข่งขนัในช่องทางการขาย Direct Marketing ต่อผูบ้ริโภค ผา่นทาง Online ท่ีมีความรวดเร็วใน
การตอบสนองความสะดวกในการซ้ือสินคา้ และความรวดเร็วในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค 


