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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

การวิเคราะหผลการดำาเนินงานปี	2554-2553

ปี	2554	เปรียบเทียบกับปี	2553
รายได
	 ในปี	2554	 บริษัทฯ	 มีรายได้จำานวน	13,373.18	 ล้านบาท
ในป	ี2553	จำานวน	11,889.73	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้	12.48	%	เป็นผลจาก
การขายปี	2554	12,825.31	ล้านบาท	ปี		2553	จำานวน	11,294.42	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	13.55%	เงินปันผลรับปี	2554	300.86	ล้านบาท	
ปี	2553	313.94	ล้านบาท	ลดลง	4.17%	ดอกเบี้ยรับปี	2554	30.90		
ล้านบาท	ปี	2553	21.83	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	41.55%	หนี้สงสัยจะสูญ
ได้รับคืนปี	2554	0.80	 ล้านบาท	 ปี	2553	1.39	 ล้านบาท	 ลดลง	
42.45%	และรายได้อื่นปี	2554		215.31	ล้านบาท	ปี	2553		258.15
ล้านบาท	 ลดลง	16.60	%	 เนื่องจากในปี	2554	 มีกำาไร	 จากการ
จำาหน่ายทรัพย์สินลดลงจากปี	2553	จำานวน	114.37	ล้านบาท

	 ในปี	2554	 บริษัทฯ	 สามารถทำารายได้เพ่ิมขึ้น	12.48%	 โดย
มีนโยบายทำากิจกรรมทางการตลาดมากขึ้น	 และกิจกรรมส่งเสริม
การขายอยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่กจิกรรมดงักลา่วมุง่เนน้การเขา้ถงึผูบ้รโิภค
นอกจากน้ียังคำานึงถึงการเพ่ิมสินค้าให้เพียงพอต่อการแข่งขันที่
รนุแรง	เพือ่ครองสว่นแบง่ของตลาด	ซึง่ในการเพิม่สนิคา้ของชอ่งทาง
ขายในระบบฝากขายทำาให้มีผลต่อภาษีเงินได้นิติบุคคลของสินค้า
ฝากขายเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้กำาไรสุทธิลดลง

เงินปนผล
	 บริษัทฯ	 มีเจตนาอันแน่วแน่ท่ีจะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	0.20	บาท	ต่อปี	(เท่ากับ	20%	ของราคา	
PAR)	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิงานของบรษิทั	และภาวะเศรษฐกจิ
เป็นหลัก	จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	10/2554	ประชุม	
ณ	วนัที	่28	กมุภาพนัธ	์2555	มมีติใหน้ำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อื
หุ้นของบริษัท	ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่	23	เมษายน	2555	กำาหนดให้
บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผล	สำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี	2554	ใน
อัตราหุ้นละ	1.10	บาท	เท่ากับ	110%	ต่อหุ้น	ในราคา	PAR

ฐานะการเงิน
 สินทรัพย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	
16,651.83	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากป	ี2553	จำานวน	1,413.55	ลา้นบาท
เทียบเป็น	9.28%	ดังรายละเอียด
 
 สินทรัพยหมุนเวียน	 ปี	2554	 บริษัทฯ	 มีสินทรัพย์หมุนเวียน
จำานวน	6,948.00	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	จำานวน	67.73	ล้าน
บาท	เทียบเป็น	0.98%	เนื่องจาก		
	 1.	 เงนิสด	และรายการเทียบเท่าเงนิสด	เพิม่ขึน้	12.58	ลา้นบาท
	 2.	 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	828.52	ล้านบาท	
	 3.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ	 เพิ่มขึ้นจากปี	2553	 จำานวน
167.78	ล้านบาท	เทียบเป็น	9.17%		
	 4.	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง	8.00	ล้านบาท		
	 5.	 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี	2553	จำานวน	657.10	ล้านบาท
เทียบเปน็	21.15%	จากชอ่งทางการขายในระบบฝากขาย	ท่ีเพิม่มาก
ขึน้เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิในอนาคต	และครองสว่นแบง่การตลาด
	 6.	 สินทรัพย์อื่น	เพิ่มขึ้น	66.79	ล้านบาท

คาใชจาย
	 บริษัทฯ	 มีต้นทุนขายในปี	2554	8,105.86	 ล้านบาท	ปี	2553
7,186.44	ลา้นบาท	เพ่ิมขึน้	12.79%	ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร	
ปี	2554	4,175.73	ล้านบาท	ปี	2553	3,581.39	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
16.60%	ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทนุ	ปี	2554		4.87	ลา้นบาท
ปี	2553	15.88	ล้านบาท	ลดลง	69.33%	ค่าใช้จ่ายอื่นปี	2554	1.78	
ล้านบาท	 ปี	2553	29.42	 ล้านบาท	 ลดลง	93.95%	 เป็นผลให้ค่า
ใชจ้า่ยรวมในป	ี2554		12,288.24	ลา้นบาท	ป	ี2553		10,813.13	ลา้นบาท
เพิ่มขึ้น	13.64%	ในขณะที่รายได้รวมของบริษัทในปี	2554	เพิ่มขึ้น	
12.48%

	ขายสินค้า	 	12,825.31	11,294.42	10,648.59	 13.55	 6.06

	เงินปันผลรับ	 	300.86	 313.94	 425.31	 (4.17)	 (26.19)

	ดอกเบี้ยรับ	 	30.90	 21.83	 18.19	 41.55	 20.01

	หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	 	0.80		 	1.39	 1.44	 (42.45)	 (3.47)

	รายได้อื่น	 	215.31	 258.15	 125.28	 (16.60)	 106.06

	รวม	 	13,373.18	11,889.73	11,218.81		 	12.48	 5.98	

	รายได้	 13,373.18			11,889.73	11,218.81	 12.48	 5.98	

	ค่าใช้จ่าย	 12,288.24			10,813.13	10,313.51	 13.64	 4.84	

	กำาไรก่อนภาษี	 1,084.94			1,076.60	 905.30	 0.77	 18.92	

	ภาษีเงินได้	 384.02		 	272.76	 253.01	 40.79	 7.81	

	กำาไรสุทธิ	 700.92	 803.84	 652.29	 (12.80)	 23.23	

	ต้นทุนขาย	 8,105.86	 7,186.44	 6,929.05	 12.79	 3.71	

	ค่าใช้จ่าย	 4,175.73	 3,581.39	 3,354.03	 16.60	 6.78	

		 ในการขายและบริหาร	 	 	 	 	

	ขาดทุนจาก	 4.87	 15.88	 31.26	(69.33)	 (49.22)

		 การด้อยค่าของเงินลงทุน	 	 	 	 	

	ค่าใช้จ่ายอื่น	 1.78	 29.42	 (0.83)	(93.95)	(3,644.58)

	รวม	 12,288.24	10,813.13	10,313.51	 13.64	 4.84	

รายได

รายละเอียด
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

	 สินทรัพยไมหมุนเวียน	 ในปี	2554	 บริษัทฯ	 มีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนจำานวน	9,703.83	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ปี	2553	จำานวน
1,345.82	ล้านบาท	เทียบเป็น	16.10%	เนื่องจาก
	 1.	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง	4.00	ล้านบาท
	 2.	 เงนิลงทนุในบริษทัร่วมเพิม่ขึน้	66.08	ลา้นบาท	ประกอบดว้ย
การลงทุนเพิ่ม	20.00	ล้านบาท	ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น	
14.73	ล้านบาท	ทำาให้เงินลงทุนระยะยาวเดิมจำานวน	7.00	ล้านบาท
เปลีย่นเปน็เงนิลงทนุในบริษทัร่วมกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่
ของเงินลงทุน	24.26	ล้านบาท
	 3.	 เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น	1,043.79	ล้านบาท	ประกอบด้วย
การลงทุน	เพิ่มขึ้น	367.88	ล้านบาท	จำาหน่ายเงินลงทุน	ในหุ้นทุน
47.41	 ล้านบาท	 กำาไรจากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด	713.15	ล้านบาท	กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน	17.17	ล้านบาท	และเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7.00
ล้านบาท
	 4.	 สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น	218.84	ล้านบาท	เทียบเป็น		7.40%
	 5.	 สินทรัพย์อื่น	เพิ่มขึ้น	21.11	ล้านบาท

	 หน�้สิน	ปี	2554	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวม	2,943.53	ล้านบาท	เพิ่ม
ขึ้นจากปี	2553	จำานวน	662.16	ล้านบาท	เทียบเป็น	29.02%	เกิด
จาก	เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	เพิ่มขึ้น	280.81	ล้านบาท		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	เพิ่มขึ้น	381.35	ล้านบาท	บริษัทฯ	ไม่มีหนี้
สินจากการกู้ยืม

	 สวนของผูถือหุน	 ปี	2554	 บริษัทฯ	 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน
13,708.30	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	751.40	ล้านบาท	เทียบเป็น	5.80%
เกิดจากกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานจำานวน	700.92	ล้านบาท	กำาไร
ที่ยังไม่เกิดจริงจากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
จำานวน	713.15	ลา้นบาท	จา่ยเงนิปันผลจำานวน	319.69	ลา้นบาท	และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	 เรื่องผลประโยชน์
พนักงาน	จำานวน	342.97	ล้านบาท

ปี	2553	เปรียบเทียบกับปี	2552
	 ในป	ี2553	บรษิทัฯ	มรีายไดจ้ำานวน	11,889.73	ลา้นบาท	ในป	ี2552	
จำานวน	11,218.81	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	5.98	%	เป็นผลจากการขาย
ปี	2553	11,294.42	ล้านบาท	ปี	2552	จำานวน	10,648.59	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	6.06%	 เงินปันผลรับปี	2553	313.94	 ล้านบาท	 ปี	2552	
425.31	ลา้นบาท	ลดลง	26.19%	ดอกเบีย้รบัป	ี2553		21.83	ลา้นบาท
ปี	2552	18.19	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	20.01%	หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
ปี	2553	1.39	ล้านบาท	ปี	2552	1.44	ล้านบาท	ลดลง	3.47%	และ
รายได้อื่นปี	2553	258.15	ล้านบาท	ปี	2552	125.28	ล้านบาท	เพิ่ม
ขึ้น	106.06	%	เนื่องจากในปี	2553	มีกำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน
จำานวน	121.64	ล้านบาท
	 บริษัทฯ	 มีต้นทุนขายในปี	2553	7,186.44	 ล้านบาท	ปี	2552
6,929.05	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3.71%	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	
ปี	2553	3,581.39	ล้านบาท	ปี	2552	3,354.03	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
6.78%	 ไม่มีดอกเบี้ยจ่ายปี	2553	 และ	2552	ขาดทุนจากการด้อย
ค่าของเงินลงทุน	 ปี	2553	15.88	 ล้านบาท	 ปี	2552	31.26	 ล้าน
บาท	ลดลง	49.20%	ค่าใช้จ่ายอื่นปี	2553	29.42	ล้านบาท	ปี	2552	
(0.83)	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3,644.58%	เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในปี	2553	
10,813.13	ล้านบาท	ปี	2552	10,313.51	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4.84%	
ในขณะที่รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น	5.98%
	 ในป	ี2553	บรษัิทไดร้บัผลกระทบจากปญัหาความไมส่งบทางการ
เมอืง	แตบ่รษัิทฯ	ยงัสามารถทำารายไดส้งูกวา่ป	ี2552	โดยมรีายไดเ้พิม่
ขึน้	5.98%	เป็นผลจากบรษิัทฯ	บริหารคา่ใช้จา่ยอย่างมีประสทิธภิาพ	
โดยผสมผสานระหวา่ง	การบรหิารงานอยา่งจรงิจงัของคณะกรรมการ
บรหิาร	และการรว่มแรงรว่มใจ	ของพนกังาน	รวมท้ังบรษัิทฯ	มนีโยบาย
ทำากิจกรรมทางการตลาดในด้านโฆษณา	และส่งเสริมการขายให้มากข้ึน
ซึง่จำาเปน็สำาหรบัสนิคา้อปุโภค	บรโิภค	ท่ีแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรง	เพือ่
ครองส่วนแบ่งของตลาดต่อเนื่องจากปี	2552	 และรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต	ทำาให้กำาไรสุทธิปี	2553	เพิ่มขึ้น	23.23%
	 ในป	ี2553	บริษทัฯ	มเีงินสดเพิม่จากกจิกรรมดำาเนินงาน	558.46	
ลา้นบาท	เงนิสดใชไ้ปจากกจิกรรมลงทุน	255.95	ลา้นบาท	และเงนิสด	
ใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ	290.63	ลา้นบาท	เปน็ผลให้เงนิสดเพิม่ขึน้
สุทธิ	11.88	 ล้านบาท	 อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสิน	
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้จาก	3.03	เทา่	ในป	ี2552	เปน็	3.06	เทา่	ในป	ี2553
สินทรัพย์สภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียนในปี	2553	 และ	 ปี	2552	
เท่ากบั	1.41	เท่า	อตัราสว่นของหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้น	ในป	ี2553	
และ	ปี	2552	เท่ากับ	0.18	เท่า

จำานวนพนักงาน
ตารางเปรียบเทียบจำานวนพนักงาน

	พนักงานขายประจำาเคาน์เตอร์	 	5,805	 5,923	 (1.99)

	พนักงานประจำาสำานักงาน	 1,886	 1,761	 7.10

	รวม	 7,691	 7,684	 0.09

2554รายละเอียด 2553
%	เพิ�ม(ลด)

54/53
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หมั่นเล่าสร้างความจำา	หมั่นซักถามสร้างความรู้

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

การดำาเนินงานและฐานะการเงินที่ผานมา
	 1.		ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

	 2554		 0.21

	 2553		 0.18

	 2552		 0.18

ปี
อัตราสวน
หน�้สินตอทุน

	 จากตวัเลขอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทนุในปี	2554		0.21	เทา่	บ่งบอกถงึ
ฐานะ	ของสว่นผูถ้อืหุน้ท่ีมมีากกว่าหน้ีสนิรวม	ตลอดจนศักยภาพของ
การขยายฐานหนี้ได้อีกมาก	หากโอกาสในการทำาธุรกิจมาถึง
 
 2.		ความเพียงพอของสภาพคลอง

	 จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่า	 บริษัทฯ	 มีสภาพคล่องท่ีดีมี	
ทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน	ในปี	2554	อัตราส่วน
สภาพคล่อง	2.75	เท่า	ปี	2553	3.06	เท่า	ลดลง	0.31	เท่า	อัตราส่วน
สภาพคล่องกระแสเงินสด	ปี	2554	เท่ากับ	(0.05)	เท่า	ปี	2553	0.26	
เท่า	ลดลง	0.31	เท่า	เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนิน
งาน	ลดลง	670.19	ล้านบาท	จาก	ปี	2553	จำานวน	558.46	ล้านบาท	
เป็น	(111.73)	ล้านบาท	ในปี	2554	เนื่องจาก
	 1.	 ในป	ี	2554	บรษิทัฯ	รบัชำาระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่
ได้น้อยกว่า	ปี	2553	จำานวน	306.70	ล้านบาท
	 2.	 ในป	ี		2554	บรษิทัฯ	จา่ยชำาระเจา้หนีก้ารคา้และคา่สนิคา้	น้อยกว่า
ปี	2553	จำานวน	393.53	ล้านบาท
	 3.	 ในปี	2554	บริษัทฯ	จ่ายชำาระหนี้สินอื่นๆ	มากกว่าปี	2553
จำานวน	8.98	ล้านบาท
	 4.	 ในปี	2554	 บริษัทฯ	 จ่ายชำาระค่าสินทรัพย์อื่นๆ	 มากกว่าปี
2553	จำานวน	41.42	ล้านบาท
	 5.	 ในป	ี		2554	บรษิทัฯ	มเีงนิสดรบัหลงัหกัรายจา่ยดำาเนนิงานลดลง
80.44	ล้านบาท

	 3.	 คุณภาพสินทรัพย
	 ที่ดิน,	 อาคาร	 และ	 อุปกรณ์ส่วนใหญ่	 เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ	
จัดหาสะสมมาใช้งานตลอด	47	ปีที่ผ่านมา	และได้จัดหามานานโดย
สม่ำาเสมอ	 ดังนั้นมูลค่าราคาแท้จริงของสินทรัพย์	 โดยเฉพาะราคา
ที่ดินในปัจจุบันมีมูลคา่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่าที่แสดงไว้ใน
งบการเงิน

	 ในด้านเงินลงทุน	 ในปี	2554	 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	
40	 เรื่อง	 การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
บริษัทฯ	 มีกำาไรที่ยังไม่เกิดจริงจากการปรับราคายุติธรรมของ
หลักทรัพย์	 เพิ่มขึ้น	713.15	 ล้านบาท	 แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น
และตามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัท่ี	36	เรือ่ง	การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย	์
เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นเงิน	4.87	ล้านบาท
	 ในปี	2554	บริษัทฯ	ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตั�วแลก
เงนิจำานวน	300.00	ลา้นบาท	โดยกำาหนดนโยบายการลงทนุในตราสาร
หนี้ดังนี้
	 1.	 สภาพคล่องสูง	เปลี่ยนมือได้ง่าย
	 2.	 อัตราผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ประจำาอัตราที่ได้ประมาณ	3.04%-3.05%
	 3.	 มีความเสี่ยงต่ำา	ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน
	 4.	 ให้ธนาคาร	ซึ่งมีฐานะดีกู้	หรืออาวัล
	 5.	 ระยะเวลาลงทุนเป็นระยะสั้น
นโยบายการให้สินเชื่อสำาหรับลูกหนี้การค้า	กำาหนดดังนี้
	 1.	 ความสามารถในการชำาระหนี้ค่าสินค้าของร้านค้า
	 2.	 ความเอาใจใส่ของผู้บริหารของร้านค้า
	 3.	 ศักยภาพการเจริญเติบโตของร้านค้า
	 4.	 มีระบบบัญชีที่ดี	โปร่งใส	ตรวจสอบได้
	 5.	 มีระบบการจัดการบริหารด้านคลังสินค้า	และจัดส่งที่ดี
	 6.	 มรีะบบการควบคมุภายในท่ีด	ีรวมถงึการควบคมุการเขา้ออก
ของคนและสินค้าได้อย่างรัดกุม	ไม่รั่วไหล
	 7	 มีหลักประกันที่มั่นคง	แข็งแรง	และครอบคลุม
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการติดตามเป้าหมายอย่างสม่ำาเสมอ
ทุกวัน	 โดยการนำาระบบ	VPN	(Virtual	Private	Network)	มาใช้ใน
การสือ่สารระหวา่งฝา่ยบรหิารกบัผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีข่าย	เพือ่ปรบักลยุทธ์
การทำางาน	อยา่งทนัทว่งท	ีซึง่เปน็หวัใจของความสำาเรจ็	โดยพนกังาน
ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน	 ผ่านระบบ	QRMS	(Quick	Response
Marketing	System)	 การส่งข้อมูลการเติบโตของธุรกิจผ่านระบบ
OLAP	(Online	Analytical	Processing)	 และ	SMS	 ให้รับรู้การ
ทำางานอย่างรวดเร็วและถูกต้อง	 การติดตามมีตัวชี้วัดความสำาเร็จ
(KPI)	 ที่สำาคัญ	 และในปี	2554	 ได้จัดทำา	Status	Reports	 ให้ฝ่าย
บริหารใช้ตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์	 และมีวิธีการใหม่ๆ	 เพ่ือมุ่งสู่ความ
สำาเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและคงความเป็นผู้นำาในตลาด

	 2554	 2.75	 (0.05)	 (111.73)

	 2553	 3.06	 0.26	 558.46

	 2552	 3.03	 0.22	 469.77

ปี
อัตราสวน
สภาพคลอง

อัตราสวน
สภาพคลอง
กระแสเงินสด

เงินสดเพิ�มจากการ
ดำาเนินงานจากงบ
กระแสเงินสด
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	 4.		ความสามารถในการทำากำาไร

 ในปี	2554	บริษัทฯ	มีอัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	8.46%	ปี	
2553	9.53%	ลดลง	1.07%	กำาไรต่อหุ้นในปี	2554		2.41	บาท	ปี	
2553	2.77	บาท	ลดลง	0.36	บาท	ในขณะที่อัตรากำาไรต่อรายได้รวม
ปี	2554	5.24%	ปี	2553	6.76%	ลดลง	1.52%	และอัตรากำาไรต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นปี	2554	5.26%	ปี	2553	6.49%	ลดลง	1.23%	เนื่องจาก
การทำากิจกรรมทางการตลาด	 และกิจกรรมการส่งเสริมการขายเพิ่ม
ขึ้น	 ประกอบกับการเพิ่มสินค้าให้เพียงพอในช่องทางขายในระบบ
ฝากขายเพื่อครองส่วนแบ่งของตลาด	 ส่งผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของสินค้าฝากขายเพิ่มขึ้น	และกำาไรสุทธิลดลง	12.80%

รายไดของบริษัท

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

	 2554	 5.24	 8.46	 5.26	 2.41	 18.67

	 2553	 6.76	 9.53	 6.49	 2.77	 14.80

	 2552	 5.81	 8.50	 5.69	 2.24	 17.86

	รายได้จากการขายสินค้า	 12,825.31	 95.90	11,294.42	 94.99	 13.55

	รายได้อื่น

		 กำาไรจากการขายเงินลงทุน	 15.85	 0.12	 6.36	 0.05	 149.21

		 กำาไรจากการขายทรัพย์สิน	 7.28	 0.05	 121.64	 1.02	 (94.02	)

		 เงินปันผลรับ	 300.86	 2.25	 313.94	 2.64	 (4.17	)

		 ดอกเบี้ยรับ	 30.90	 0.23	 21.83	 0.19	 41.55

		 ค่าเช่ารับ	 57.36	 0.43	 40.87	 0.35	 40.35

		 หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	 0.80	 0.01	 1.39	 0.01	 (42.45	)

		 รายได้อื่น	 134.82	 1.01	 89.28	 0.75	 51.01

	รวมรายได	 13,373.18	100.00	11,889.73	100.00	 12.48

ปี รายได
ลานบาท

2554 2553

ลานบาท

%
เพิ�ม(ลด)	
54/53% %

อัตรากำาไร
จากการ
ดำาเนินงาน

อัตรากำาไร
ตอรายได
รวม

อัตรากำาไร
ตอสวนของ
ผูถือหุน

Price/
earning
	ratio

กำาไรตอหุน

มูลคาตามบัญชีตอหุน	(บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	ปี	2545	ปรับฐานการคำานวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับปี	2545-2554

จากการที่บริษัทฯ	แปลงมูลค่าหุ้นสามัญในปี	2546	จากเดิมมูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท

2545
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การแบงสวนของรายไดรวม	(พันลานบาท)
งบการเงินปี	2545-2554	จัดหมวดใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปี	2554
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รายได้รวม	ประกอบด้วย

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายรวม ต้นทุนขาย
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เรียนรู้สิ่งใด	เรียนรู้จากคน

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

	 5.		วงจรหมุนของเงินสด

 ในป	ี2554	บรษิทัฯ	มวีงจรการหมนุของเงนิสด	(Operating	cycle		
days)	 สั้นกว่าปี	2553	 จาก	144.51	 วัน	 เป็น	140.41	 วัน	 ลดลง
4.1	วัน	เกิดจาก
	 1.	 ระยะเวลาการดำารงสินค้าคงคลัง	(ระยะเวลาขายสินค้า)	เพิ่ม
จาก	151.26	วนั	ในป	ี2553	เปน็	152.54	วนั	ยาวขึน้	1.28	วนั		เนือ่งจาก
บริษัทเพิ่มสินค้าให้เพียงพอกับช่องทางระบบฝากขายที่เพ่ิมขึ้น
และครองส่วนแบ่งตลาด	ส่งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	21.15%
	 2.	 ระยะเวลาการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้	 ในปี	2554	51.14	 วัน		
ในปี	2553	57.19	วัน	สั้นลง	6.05	วัน
	 3.	 ระยะเวลาการชำาระหนี้แก่เจ้าหนี้ในปี	2554	63.27	 วัน	 ปี		
2553	63.94	วัน	สั้นลง	0.67	วัน	เกิดจากฐานตัวเลขในการคำานวณ	
การจ่ายชำาระหนี้ของบริษัท	 จ่ายตามข้อตกลงที่มี	 กับเจ้าหนี้ตลอด
มาไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร	 เป็นส่วนหนึ่งของการดูแล	
STAKEHOLDER	ตามนโยบายของบริษัท

	 6.	 ภาระผกูพนัทีอ่าจมผีลกระทบตอฐานะการเงนิ/ผลการดำาเนนิ
งานอยางมีนัยสำาคัญ
	 รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ	ข้อ	25	ภาระผกูพนั
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	หน้า	139	ในรายงานประจำาปีนี้

	 2554	 152.54	 51.14	 63.27	 140.41

	 2553	 151.26	 57.19	 63.94	 144.51

	 2552	 147.41	 62.08	 65.50	 143.99

ปี
ระยะเวลา
การดำารง
สินคา

ระยะเวลา
รับชำาระหน�้
จากลูกหน�้	

ระยะเวลา
ชำาระหน�้
แกเจาหน�้

วงจรการ
หมุน

ของเงินสด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
	 1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
	 	 บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่า
ตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท	สอบบัญชี	ดี	 ไอ	 เอ	อินเตอร์-
เนชั่นแนล	จำากัด	ในรอบปีบัญชี	2554	จำานวนเงิน	990,000	บาท
	 2.	 ค่าบริการอื่น
	 	 	 ไม่มี

เปาหมายการดำาเนินธุรกิจ
	 บรษิทัฯ	มุง่สรา้งแบรนด์ใหม	่และมุง่ทีจ่ะพฒันาสนิคา้ของบรษิทั
ท่ีมอียูเ่ดมิให้เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้	ในชอ่งทาง
ท่ีบรษัิทจำาหนา่ยสนิคา้อยู่ในปจัจบุนั	รวมท้ังมแีผนท่ีจะขยายชอ่งทาง
ท่ีมอียูแ่ลว้ให้มปีรมิาณมากขึน้	และขยายเขา้ไปในชอ่งทางใหม่ๆ 	เชน่
Retail	Shops,	Boutiques,	Specialty	Shops	ฯลฯ	เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการจัดจำาหน่ายสินค้าหลักของบริษัท	 เช่น	 เส้ือผ้า	 เคร่ือง
สำาอาง	 กระเป๋า	 รองเท้า	 อุปกรณ์กีฬา	 ชุดชั้นใน	 สินค้าเด็ก	 และ
ผลิตภัณฑ์ซักล้าง	 ให้ขยายกว้างไปถึงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย
และต่างประเทศมากขึ้น	 รวมทั้งจัดหาสินค้าที่มีต้นทุนลดลงทั้งจาก
ในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อให้บริษัทฯ	มีงบประมาณ	 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทำาการตลาดของผลิตภัณฑ์	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีผล
กำาไรดีขึ้น

โครงการในอนาคต
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่	 และขยายช่องทาง	Retail	
Shops	ที่บริษัทบริหารเอง	เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ	พร้อมพัฒนา
สินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น
	 ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ	 โดยใช้สินค้าที่มีอยู่ในบริษัท	 โดยร่วม
มือกับนักธุรกิจต่างประเทศ	 รวมทั้งร่วมกับบริษัทในเครือในการจัด
จำาหน่ายสินค้า	และทำาการตลาดสินค้าต่างๆ	ในต่างประเทศ
	 และขยายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับส่ือโทรทัศน์	และธุรกิจ	Edutainment	
ให้มากขึ้น

กำาไรสุทธิตอหุน	(บาท)
 กำาไรสุทธิต่อหุ้น	ปี	2545	ปรับฐานการคำานวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับปี	2545-2554

จากการที่บริษัทฯ	แปลงมูลค่าหุ้นสามัญในปี	2546	จากเดิมมูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
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