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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1.  การด าเนินงานและฐานะการเงนิทีผ่่านมา 

1.1   ฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 20,198.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  31 
ธนัวาคม 2558  1,633.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.80 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  สินทรัพยห์มุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 7,190.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.60 ของสินทรัพย์
รวม เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  298.44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.33  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ 31 ธนัวาคม 2559 
มีจ านวน 13,008.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.40 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  1,335.32 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.44 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 0.89 ลา้นบาท เงินลงทุนในตั๋วรับฝากเงินระยะสั้ นเพ่ิมข้ึน 
586.56 ลา้นบาท 

- ลูกหน้ีการคา้ลดลง 182.65 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายในกลุ่มหา้งสรรพสินคา้ลดลง และมีการเร่งรัดใน
การช าระหน้ีใหเ้ร็วข้ึน 

- สินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 132.74 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยงัคงมุ่งเน้นในการบริหารจดัการสินคา้คง
คลงัให้มีประสิทธิภาพ การระบายสินค้า ปรับปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ส่งผลใหสิ้นคา้คงเหลือลดลง 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีจ านวน 13,008.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.40 ของสินทรัพยท์ั้งหมด เพ่ิมข้ึน 
จากปี 2558  1,335.32 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- เงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมข้ึน 1,070.44 ลา้นบาท เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อ
ขายเพ่ิมข้ึน 953.60 ลา้นบาท มีการลงทุนเพ่ิมจ านวน 64.16 ลา้นบาทและกลบัดอ้ยค่าเงินลงทุน 52.68 
ลา้นบาทของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีผลประกอบการดีข้ึน 

- เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 283.20 ลา้นบาท เกิดจากการลงทุนเพ่ิมในกิจการเดิม 46.58 ลา้นบาท 
การลงทุนเพ่ิมในบริษทั รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั จากเดิม เป็นกลุ่มเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึง
บริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 14.99 % ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมมีสัดส่วนเป็น 25.50 % 
ของทุนจดทะเบียน โดยลงทุนเพ่ิมเป็นจ านวนเงิน 196.98 ลา้นบาท และมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 39.64  ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมมีผลการด าเนินงานดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2558  

- อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน 43.24 ลา้นบาท เกิดจากมีการกลบัรายการด้อยค่าท่ีดิน 
เน่ืองจากมีการประเมินมูลค่าท่ีดินสูงข้ึน 

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมข้ึน 187.27 ล้านบาท  เกิดจากในปี 2559 มีค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ส าหรับร้านค้าใหม่และร้านค้าเดิมท่ีต้องปรับปรุงใหม่ ซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใช้ประโยชน์
ส าหรับกิจการ  และค่าใชจ่้ายในการตกแต่ง SHOP ท่ีเปิดใหม่  

- ค่าความนิยมลดลง 66.41 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ค่าความนิยม) 
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หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 2,819.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  

240.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.31 หน้ีสินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเก่ียวกบัการคา้    รายละเอียดการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 หน้ีสินหมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 2,007.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 71.21 ของหน้ีสินรวม ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558  14.97 ลา้นบาท  เน่ืองจากการเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 188.10 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจ านวน 
139.63 ลา้นบาท  และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 43.51 ลา้นบาท  
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 811.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.79 ของหน้ีสินรวม เพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 255.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.79 เน่ืองจากรายการหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน
จ านวน  201.69 ลา้นบาท และภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 50.54 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 17,379.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  1,393.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.72 เน่ืองมาจากในปี 2559 มีรายการ ผลต่างจาก
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมข้ึน 762.63 ลา้นบาท ก าไรสุทธิประจ าปี 936.26 ลา้นบาท 
มีการจ่ายเงินปันผล 305.17 ลา้นบาท  

1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ปี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
2559 0.16 
2558 0.16 
2557 0.17 

จากตวัเลขอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2559 และ 2558 เท่ากบั 0.16 และ 0.16 เท่าตามล าดบั บ่งบอกถึง
ฐานะของส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมีมากกว่าหน้ีสินรวม ตลอดจนศกัยภาพของการขยายฐานหน้ีไดอี้ก หากโอกาสใน
การท าธุรกิจมาถึง  

1.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
บริษทัฯ มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนหลกัจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงินรับจากกิจกรรมด าเนินงาน  2. เงินรับจาก

กิจกรรมลงทุนในรูปแบบอสงัหาริมทรัพย ์และเงินลงทุนในหุน้ทุน โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า และ
ขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และเงินปันผลรับจากหุ้นทุนในอตัราท่ีสูง  บริษทัฯ สามารถบริหาร
จดัการสภาพคล่องของกิจการไดดี้ และสามารถน าเงินในธุรกิจมาใช้จ่ายในกิจการโดยไม่ตอ้งใช้เงินจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก รวมทั้งยงัสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 
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รายจ่ายลงทุนของบริษทัส่วนใหญ่เป็นการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ 
และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไวใ้ชใ้นการขายหากมีผูส้นใจท่ีใหร้าคาท่ีดี อีกทั้งบริษทัยงัมีการลงทุนใน
บริษทัต่าง ๆ เพ่ือรับเงินปันผล 

 

 ปี 
อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน 
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 และบริษทัย่อยมีสภาพคล่องท่ีดี มีทรัพยสิ์นหมุนเวียนมากกว่า
หน้ีสินหมุนเวียน ในปี 2559 อตัราส่วนสภาพคล่อง 3.58 เท่า ปี 2558  3.41 เท่า สภาพคล่องดีข้ึนจากการลดลงของ
เจา้หน้ีอ่ืน  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปี 2559  0.53 เท่า เทียบกบัปี 2558 เท่ากบั 0.15 เท่า เพ่ิมข้ึน 0.38 เท่า 
เกิดจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2559 เพ่ิมข้ึน จากปี 2558  757.66 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

1. ในปี  2559  ได้รับเงินสดจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการค้ามากกว่าปี   2558 จ านวน  252.14  
      ลา้นบาท 

2. ในปี 2559  จ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้นอ้ยกวา่ปี  2558 จ านวน  333.17  ลา้นบาท  
3. ในปี 2559  จ่ายช าระในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนามากกว่าปี 2558 จ านวน 7.89  

      ลา้นบาท 
4. ในปี 2559  จ่ายช าระหน้ีสินอ่ืนๆมากกวา่กวา่ ปี2558 จ านวน  6.87  ลา้นบาท 
5. ในปี 2559  จ่ายช าระค่าสินทรัพยอ่ื์นๆ มากกวา่ปี 2558 จ านวน  87.99  ลา้นบาท 
6. ในปี 2559  มีเงินสดรับหลงัหกัรายจ่ายด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  732.22  ลา้นบาท 

1.4 คุณภาพสินทรัพย์ 
บริษทัฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหน้ีโดยมีการวิเคราะห์ลูกหน้ีแต่ละรายในการใหเ้ครดิตเทอม บริษทัมีการ
ติดตามหน้ีคงคา้งอยา่งสม ่าเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งนาน โดยใน
ปี 2559 บริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของยอดลูกหน้ีการคา้ (ปี 2558  เท่ากบัร้อยละ 1.69) 

นโยบายการใหสิ้นเช่ือส าหรับลูกหน้ีการคา้  ก าหนดดงัน้ี 
1. ความสามารถในการช าระหน้ีค่าสินคา้ของร้านคา้ 
2. ความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารของร้านคา้ 
3. ศกัยภาพการเจริญเติบโตของร้านคา้ 
4. มีระบบบญัชีท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้
5. มีระบบการจดัการบริหารดา้นคลงัสินคา้  และจดัส่งท่ีดี 
6. มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงการควบคุมการเขา้ออกของคนและสินคา้ไดอ้ยา่งรัดกมุ  
7. มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง  แขง็แรง  และครอบคลุม 
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ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัหาสะสมมาใชง้าน 
ตลอด 52 ปี มูลค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีทั้งส้ิน 2,810.34 ลา้นบาท 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถือครองไวใ้ชใ้นการหาประโยชน ์
โดยไดรั้บรายไดใ้นรูปค่าเช่าและรายไดจ้ากการขาย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีทั้งส้ิน 979.43 ลา้นบาท 

ในดา้นเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับราคายุติธรรมของ
หลกัทรัพย ์4,751.69 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุน้และไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผล ปี 2559 
ในอตัราร้อยละ 8.99 ต่อปี (ปี 2558 อตัราร้อยละ 8.67 ต่อปี) บริษทัฯ มีการบริหารเงินลงทุนต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้ง
บุคคลซ่ึงอยู่ในบริษทัท่ีร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็นศูนยดู์แลเงินลงทุนคอย
ติดตามตรวจสอบงบการเงิน และขอ้มูลสถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน และรายงานทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ
วิกฤติเพ่ือช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ข 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติัการ ใหมี้การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ 
อย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง โดยพฒันาระบบและกระบวนการบูรณาการการพยากรณ์สินคา้ (Demand Planning) ตามความ
ตอ้งการท่ีแปรเปล่ียนอนัเกิดจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง ตั้งแต่ตน้น ้า ผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบ การผลิต ไปยงัปลายน ้ า การขาย ร้านคา้ และช่องทางต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) เพ่ือสร้างคุณค่า และความประทบัใจต่อลูกคา้ ยงัคงปรับปรุง พฒันาระบบการบรรจุสินคา้ดว้ยเคร่ืองแยกบรรจุ
สินคา้แบบอตัโนมติั ในการส่งสินคา้เขา้ร้านคา้วนัต่อวนั ต่อยอดจากระบบ CPFR (Collaborative Planning Forecast 
and Replenishment) ในการบริหารปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสม  ทั้งร่วมพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามการจดัส่งให้
ถึงมือคู่คา้ ร้านคา้ และลูกคา้รายบุคคล กบับริษทัขนส่ง สร้างประสิทธิภาพครบวงจรการบริการ  

บริษทัฯ เลง็เห็นความส าคญัในการบริหาร การปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน และระบบงานภายในให ้
สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ เทคโนโลยี ท่ีผนัแปร ดว้ยการพฒันาระบบภูมิปัญญา (Knowledge Management)  สามารถ
เรียกคน้ ปรับปรุง แบ่งปัน จดัเก็บ และส่ือสาร ความรู้และเอกสารไฟลก์ารท างานต่างๆ อยา่งสะดวก รวดเร็วทนัสมยั 
สร้างความยัง่ยืนในปฏิบติัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากพฒันา การคา้ออนไลน ์และสร้างพนัธมิตร คู่คา้ในช่องทางใหม่ๆ อาทิ ช่องทางการตลาดตรงจากส่ือ
ซ้ือขายในโทรทัศน์ TV Shopping  และคู่ค้าดิจิตอล ท่ีมีมากมายหลากหลายในประเทศ    บริษทัฯยงัไดป้รับปรุง
ช่องทางการขายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Ecommerce และส่ือสังคมออนไลน์ Social Media อย่างเต็มรูปแบบ พร้อม
ตอบสนอง ดูแลสร้างความมีส่วนร่วมต่อลูกคา้ในกลุ่มต่างๆท่ีหลากหลายสร้างความสะดวกรวดเร็วในการใชอุ้ปกรณ์
พกพาจบัจ่ายสินคา้  โดยเร่งปรับปรุงพฒันา Platform และธุรกิจ Ecommerce พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ethailandbest 
เวบ็ไซต์ส่ือกลางการติดต่อซ้ือขาย (E-market Place) รองรับผลิตภณัฑ์ สินคา้ บริการทั้งในกลุ่มสหกรุ๊ป และบริษทั 
หา้งร้าน โรงงานต่างๆ (B2B2C Business to Business to Consumer) ใหมี้ศกัยภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ครบวงจรทุก
ช่องทาง (Omni Channel) ดว้ยการเช่ือมโยงคุณค่าลูกคา้ทั้งบนโลกออนไลน์ไปยงัออฟไลน์หน้าร้าน และออฟไลน์
หนา้ร้านไปยงัโลกออนไลน์ สร้างใหเ้กิดความมีส่วนร่วม และประสบการณ์ของลูกคา้ ผูบ้ริโภค เพ่ือรักษาลูกคา้เดิม 
และพฒันาลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ ในความหลากหลายของตราสินคา้ ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทั เพ่ือ
เข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว นอกจากนั้นยงัปรับปรุงเว็บไซต์ www.hishershopsmart.com เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีหลากหลาย บริการสินคา้ต่างๆเกือบทุกประเภทตั้งแต่สินคา้เพ่ือการอยู่อาศยั living product เฟอร์นิเจอร์ 

http://www.hishershopsmart.com/
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เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์และในครัวเรือน จนถึงเคร่ืองแต่งกายประจ าวนั พร้อมระบบการเช่ือมโยงค าสัง่ซ้ือไปยงั
การจดัเกบ็สินคา้ การขนส่ง และบริการใหค้ าแนะน า Call Center Service เพ่ือความประทบัใจสูงสุดของลูกคา้ 

1.5 ความสามารถในการท าก าไร 

(หน่วย : ลา้นบาท)

รายละเอียด

2559 2558 2557
59/58 58/57

รายได้ 13,465.95 12,924.07 12,562.82 4.19              2.88
ค่าใชจ่้าย 12,435.20 12,115.90 11,960.77 2.64              1.3

ก าไรก่อนภาษี 1,030.75 808.17 602.05 27.54            34.24
ภาษีเงินได้ 94.49            105.46         59.15 (10.40)          78.29
ก าไรสุทธิ 936.26         702.71         542.9 33.23            29.44
การแบ่งปันก าไร
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 936.28         703.19         545.19 33.15            28.98
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่
      อ  านาจควบคุม (0.02) (0.48) (2.29) (95.64)          79.04
ก าไรสุทธิ 936.26         702.71         542.9 33.23            29.44

งบการเงินรวม / งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
% เพ่ิม (ลด)

 
 

(หน่วย : ลา้นบาท)
รายละเอียด

2559 2558 2557
59/58 58/57

รายได้ 13,237.91    12,841.57 12,591.79 3.09              1.98
ค่าใชจ่้าย 12,317.41    12,057.69 11,895.08 2.15              1.37
ก าไรก่อนภาษี 920.49         783.88 696.71 17.43            12.51
ภาษีเงินได้ 94.49            105.46 59.15 (10.40)          78.29
ก าไรสุทธิ 826.00         678.42 637.56 21.75            6.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
% เพ่ิม (ลด)

 
 

สภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2559  โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐท่ีมีการขยายตวั
ต่อเน่ืองจากคร่ึงปีแรก ซ่ึงได้รับอานิสงส์จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ประกอบกับการเบิกจ่ายภายใต้
โครงการบริหารจดัการน ้าและระบบขนส่งทางถนน และโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานภายใตแ้ผนปฏิบติัการดา้น
คมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ท่ีมีความพร้อม ยงัคงมีความต่อเน่ือง นอกจากน้ี การขยายตวัของจ านวน
นักท่องเท่ียวในเกณฑ์สูง คาดว่าจะสนับสนุนให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวขยายตวัดีตามไปดว้ย ดา้นการ
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บริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ืองจากปีก่อนหนา้ โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากรายไดแ้ละการจา้งงานใน
ภาคบริการท่ีขยายตวัดี ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัจากปีก่อนเช่นกนั เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียอยู่ใน
ระดบัต ่า และการลงทุนภาครัฐในโครงการส าคญัต่างๆ มีความกา้วหนา้และชดัเจนมากข้ึน อยา่งไรกต็าม การชะลอตวั
ของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ คาดวา่จะส่งผลใหก้ารส่งออกสินคา้ของไทยยงัคงหดตวั 

ตามท่ีภาครัฐเร่งการใชจ่้ายและการลงทุนเพ่ือสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดม้ากข้ึน และภายใตก้าร
แข่งขนัจากผูป้ระกอบการต่างๆ บริษทัฯ ยงัคงตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุน้ยอดขายอย่างต่อเน่ือง ได้
จดัสรรงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด เพ่ือท าการวิจยัผูบ้ริโภค การท าส่ือโฆษณาผลิตภณัฑต่์างๆของบริษทั และ
การจดัท ารายการส่งเสริมการขาย เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด ตลอดจนการควบคุมตน้ทุนค่าใช้จ่าย และการลด
ปริมาณสินคา้คงคลงั  
 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 12,615.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 
272.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายในปี 2558  จ านวน 12,342.82 ลา้นบาท มีก าไร
สุทธิจ านวน 936.26 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.23 เม่ือเทียบกบัปี 2558 โดยท่ีตน้ทุนขายของบริษทั 7,851.00 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 210.10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 สาเหตุท่ีบริษทัมีก าไรสุทธิสูงเป็นผลจากผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึน เงินปันผลรับท่ีเพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อนเป็นจ านวน 148.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 39.17 และส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

1.5.1 ประสิทธิภาพการท าก าไร 

ปี 

งบการเงินรวม / งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
อตัราก าไรต่อ 
รายไดร้วม 

(%) 

อตัราก าไร 
จากการด าเนินงาน 

(%) 

อตัราก าไรต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

(%) 

ก าไรต่อหุน้ 
 

(บาท) 

Price / 
earnings ratio 

(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 

 

ปี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราก าไรต่อ 
รายไดร้วม 

(%) 

อตัราก าไร 
จากการด าเนินงาน 

(%) 

อตัราก าไรต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

(%) 

ก าไรต่อหุน้ 
 

(บาท) 

Price / 
earnings ratio 

(เท่า) 
2559 6.29 7.41 4.95 2.84 12.85 

2558 5.28 6.38 4.26 2.33 6.95 

2557 5.06 5.79 4.10 2.19 18.04 
ในปี 2559 จะเห็นไดว้า่บริษทัมีความสามารถในการท าก าไรสูงข้ึนกวา่ปี 2558 โดยมีอตัราก าไรจากการ

ด าเนินงานร้อยละ 8.17 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.62 เม่ือเทียบกบัปี 2558 มีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 3.22 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558   
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บาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสูงข้ึนจากปี 2558   272.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.21 
และมีรายไดจ้ากเงินปันผลรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 รวมถึงมีส่วนแบ่งก าไรของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึนจากปี 
2558  บริษทัมุ่งมัน่ท่ีพฒันาระบบต่างๆ เพ่ือช่วยสนบัสนุนในเร่ืองของกระบวน การขายใหดี้ข้ึน การพฒันาทรัพยากร
บุคคลในองคก์รใหมี้ศกัยภาพ การใหค้วามรู้แก่พนกังานขายในการเพ่ิมยอดขายใหก้บับริษทั 

 
1.5.2  รายได้ของบริษทั  ประกอบด้วย 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายผลติภัณฑ์ 
งบการเงนิรวม 

2559 % 2558 % 2557 % 

    เคร่ืองส าอาจและเคร่ืองหอม 1,299.79 9.65 1,296.29 10.03 1,387.04 11.04 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 4,388.00 32.59 4,130.21 31.96 3,699.61 29.45 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,356.02 24.92 3,236.10 25.04 3,252.97 25.89 

    อ่ืนๆ 3,571.57 26.52 3,680.22 28.48 3,693.38 29.4 

รายไดอ่ื้น             

   เงินปันผลรับ 526.68 3.91 378.45 2.93 332.52 2.65 

   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และ             

   อุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 35.18 0.26 0.59 0.01 5.44 0.04 

   ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า - - - - 22.27 0.16 

   ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม 51.13 0.38 44.66 0.34 - - 
   อ่ืนๆ 237.58 1.76 157.55 1.21 191.86 1.53 

รวมรายได้ 13,465.95 100.00 12,924.07 100.00 12,562.82 100.00 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

1.6 วงจรหมุนของเงินสด 

ปี 
ระยะเวลา 

การขายสินคา้
เฉล่ีย 

ระยะเวลา 
รับช าระหน้ี 
จากลูกหน้ี 

ระยะเวลา 
ช าระหน้ี 
แก่เจา้หน้ี 

วงจรการหมุน 
ของเงินสด 

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 และมี
รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 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 จ่ายตามขอ้ตกลงท่ีมีกบัเจา้หน้ีตลอดมาไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจ
จะเป็นอยา่งไรท าใหร้ะยะเวลาการช าระหน้ีค่อนขา้งคงท่ี เป็นส่วนหน่ึงของการดูแล STAKEHOLDER ตาม
นโยบายของบริษทั 

สายผลติภัณฑ์ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559 % 2558 % 2557 % 

    เคร่ืองส าอาจและเคร่ืองหอม 1,299.79  9.82  1,296.29 10.09 1,387.04 11.01 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 4,239.53  32.03  4,129.41 32.16 3,699.01 29.38 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,356.02  25.35  3,236.10 25.2 3,252.97 25.83 

    อ่ืนๆ 3,525.62  26.63  3,629.28 28.26 3,691.83 29.32 

รายไดอ่ื้น             

   เงินปันผลรับ 538.08  4.06  389.57 3.03 334.38 2.66 

   ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และ             

   อุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 34.86  0.26  0.59 0.01 31.71 0.25 

   ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า - - - - - - 

   อ่ืนๆ  244.00   1.84  160.33 1.25 194.85 1.55 

รวมรายได้ 13,237.90 100.00 12,841.57 100.00 12,591.79 100.00 



   บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 
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1.7 ภาระผูกผนัทีอ่าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 
ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 34 หนา้ 89 ใน แบบ 56 - 1 น้ี  
            บริษทัฯ มีภาระค ้าประกนั ให้กบับริษทั ร่วมทุน อยู่ 3 แห่ง จ านวน 114.95 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการค ้าประกนั
ตามสญัญาร่วมทุนโดยค ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้  และ มีภาระค ้าประกนัใหก้บัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยู ่8 แห่ง 
จ านวน 144.22 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนธุรกิจท่ีมีธุรกรรมต่อกนัและธุรกิจท่ีเป็น Supply Chain 

2. ปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิในอนาคต 

บริษทัฯ ยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัท่ีมีต่อผลการด าเนินงานในอนาคต ดงัน้ี 

1. ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ         
ดว้ยความเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ความเปล่ียนแปลงของการจบัจ่ายใชส้อยท่ีเป็นก าลงั

ซ้ือของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศซ่ึงลดลง เกิดผลจากสภาวะการเงินของโลกท่ีไม่มัน่คง 
2. เทคโนโลยี่ท่ีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว        

  ท าให้วิถีชีวิตท่ีแปรเปล่ียนอนัเกิดจากช่องทางจ าหน่ายใหม่ๆ ท่ีบริษัทต้องปรับตัวให้ทัน เช่น 
ช่องทางส่ือ Online   ส่ือสังคม Online  ท่ีตอ้งมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์  สร้างความเป็นส่วนร่วมของแต่ละ
กลุ่มลูกคา้ในส่ือสังคมOnline รวมถึงการท่ีมีส่ือในการขายสินคา้ผ่านโทรศพัท์มือถือหรืออุปกรณ์ Tablet  
อุปกรณ์พกพาต่างๆ  ให้ได้เกิดความรวดเร็ว เพราะลูกค้าปัจจุบันน้ี วิถีชีวิตต้องการความรวดเร็วและ
แปรเปล่ียนจากการชอ้ปป้ิงในห้างสรรพสินคา้ ผ่านมา Shopping ซ้ือของ รวมถึงไดรั้บฟังขอ้มูลข่าวสารใน
การตดัสินใจจากเพ่ือนท่ีอยูใ่น online internet website ต่างๆ 

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

 
 

 




