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รายงานประจำาปี 2558การว�เคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

2.	 ผลการดำาเนนิงาน	และความสามารถในการทำากำาไร
สัดส่วนรายได้จากการขายและกำาไรจากการดำาเนินงาน

ตามสายผลิตภัณฑ	ป	2558

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ทุกคนเปรียบเสมือนจักรกลแต่ละชิ้นในเครื่องจักรใหญ่ ชิ้นใดชำารุดหรือ บกพร่อง เครื่องจักรก็ทำางานไม่ได้ 

1.	ภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
              สภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2558 โดยรวม อยู่ในภาวะ
ทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2557 การบริโภคในภาคเอกชน ยังมีสัญญาณ
การฟนตวัท่ีไม่ชัดเจนนกั โดยมีปัจจยัถว่งจากการลดลงของรายไดค้รวั
เรอืน โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรจากภาวะภยัแลง้ ภาวะหนีค้รวัเรอืน
ท่ีอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคระดับกลางถึงระดับบนท่ีแม้ยังมีกำาลังซ้ือ
แต่ก็ยังระมัดระวังการใช้จ่ายเนื่องจากยังขาดความเช่ือม่ันต่อภาวะ
เศรษฐกจิ การสง่ออกสนิค้ายังซบเซาเนือ่งจากการชะลอตวัตามภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก
แม้ว่าเงนิบาทจะมีคา่ออ่นตวัลง แตไ่ม่ไดส้ง่ผลในการเพ่ิมปรมิาณคำาสัง่
ซ้ืออย่างมีนยัสำาคัญ อย่างไรกต็ามในช่วงไตรมาสท่ีสีภ่าวะธรุกิจเริม่มี
แนวโน้มปรับดีข้ึนบ้าง จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ี
เห็นผลมากข้ึน ทำาให้การบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนกระเตือ้งข้ึน 
และมีแนวโนม้จะขยายตัวเพ่ือรองรบัความตอ้งการสนิค้าเพ่ิมจากกลุม่
ประเทศ CLMV และการขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยูโรโซน 
และญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มฟนตัว ซึ่งจะส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทย 
ต้นทุนการผลิตโดยรวมยังคงทรงตัว ยกเว้นต้นทุนวัตถุดิบ จากราคา
น้ำามันท่ีปรับราคาลงตามราคาตลาดโลก ปัจจัยท่ียังต้องจับตามอง
คือ ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยของ Fed ของสหรัฐอเมริกา
 จากภาวะการณ์ท่ีการบริโภคของภาคเอกชนยังไม่ฟนตัวชัดเจน 
ทำาให้บรษัิทตอ้งปรบัตัวดว้ยการจัดโปรโมช่ันเพ่ือกระตุน้ยอดขายอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณค่าใชจ้่ายด้านการตลาดและการส่ง
เสริมการขายเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ ตลอดจนการควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการลดภาระสินค้าคงคลัง 
 ในปี 2558 บรษัิทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 12,342.82
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากบั 309.82 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ
2.57 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย 12,033.00 ลา้นบาทในปี 2557
มีกำาไรสทุธเิท่ากบั 703.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 28.98 เม่ือเทียบกบั
ปี 2557 โดยที่ต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ
2.76 สาเหตุที่บริษัทมีกำาไรสุทธิสูงเป็นผลจากเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้น
และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 บรษัิทฯ ยงัคงมุ่งเนน้การสร้างช่องทางการขายใหม่ในยุคดิจิตอล 
โดยพัฒนาทีมงานบริหารสินค้าเฉพาะ เสริมทักษะความรู้ความ
สามารถบรกิารลกูคา้ในธรุกจิออนไลน ์Digital Marketing พัฒนาคูค้่า
ทางการตลาดท่ีสำาคัญ อาทิ LINE Social Media, คูค่า้ในธรุกจิคา้ปลกี
ออนไลน์ อาทิ ตลาดดอทคอม, Ensogo, Lazada, Zarola และ TV 
home shopping อาทิ Shop Channel, O Shopping, TV Direct และ 
Shop On Air เพื่อเพิ่มช่องทางการขายใหม่ที่สร้างความรวดเร็วและ
คุณค่าในการจับจ่ายในเว็บไซด์ www.shopicc.com ที่เชื่อมโยงการ
ค้าอย่างหลากหลายและครอบคลุมในธุรกิจออนไลน์ พร้อมพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ การบริหารสินค้าคงคลัง และบริการ Call Center 
อย่างครบวงจร
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจั้ดกจิกรรมสง่เสริมการขาย ภายใต้ช่ือ 
Let’s Shop ICC เป็นกจิกรรมสง่เสรมิการขายในระดับบรษัิท เพ่ือให้มี

การสือ่สารผลติภณัฑ ์ ประชาสมัพันธ ์ไปยังผูบ้รโิภคให้ได้รบัรู ้ทำาให้
เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น
 ในปี 2558 บรษัิทไดมี้เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย จำานวน 3 บรษัิท ดงันี้
 1. บรษัิท ดับเบ้ิลยู บี อาร ์อ ีจำากดั ทำาธรุกจิดา้นอสงัหาริมทรพัย์
  โดยทำาโครงการบ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ ท่ีศรีราชา ใกล้กับ
  นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เพื่อเป็นการขยายช่องทาง
  ธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท
 2. Amis Du Monde SARL ในประเทศฝรั่งเศส โดยเปิดเป็น 
  Shop ในย่านถนนชองเซลเีซ่  แหลง่ช้อปปิงช้ันนำาของฝรัง่เศส
  เพ่ือนำา Brand BSC สู่ตลาดต่างประเทศ ในการเป็น
  International Brand ภายใต้ช่ือ BSC International โดย
  เริ่มดำาเนินการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเสื้อผ้า
 3. บรษัิท ไหมทอง จำากดั เป็นผูผ้ลติและจำาหนา่ยเสือ้ผา้สำาเรจ็รปู
  และเป็น Supply Chain ท่ีสำาคัญของบรษัิท สำาหรบัผลติสนิค้า
  เสื้อผ้า เพ่ือจัดจำาหน่ายในนามบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
  เนช่ันแนล จำากดั (มหาชน) โดยบรษัิท ไหมทอง จำากดั เป็นผู้
  ได้รับลิขสิทธิ์ตราสินค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่าย รวมถึง
  ผลิตเสื้อผ้ายูนิฟอร์ม ผลิตสินค้าเพื่อจำาหน่ายในประเทศและ
  ส่งออกต่างประเทศ เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้บริษัท ไหมทอง จำากัด ดำาเนิน
  ธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือ
  บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล จากการท่ี
  บริษัทได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและบริษัทได้สิทธิในหุ้น
  เพ่ิมทุนจากการสละสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมบางราย ดังนั้น 
  บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 27.90 เพ่ิมเป็น
  ร้อยละ 53.14 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท
  ไหมทอง จำากัด ทำาให้ปัจจบัุน บรษัิท ไหมทอง จำากดั มีสถานะ
  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท และในเดือนธันวาคม 2558 บริษัท
  ได้ซื้อหุ้นจาก Itokin Co., Ltd. (Japan) และ Itokin Co., Ltd.
  (Hong Kong) เป็นจำานวน 61,250 หุ้น และ 9,000 หุ้น
  ตามลำาดับ ทำาให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมจากร้อยละ
  53.14 เป็นร้อยละ 58.16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษ ธุรกิจอื่น

 รายได้จากการขาย 10.5% 33.5% 26.2% 29.8%
 กำาไรจากการดำาเนินงาน 17.0% 41.6% 28.0% 13.5%
 รายได้จากการขาย 10.5% 33.5% 26.2% 29.8%
 กำาไรจากการดำาเนินงาน

เครื่องสำาอาง
และเครื่องหอม
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สุภาพสตรี

0.0%
5.0%

10.0%

30.0%

20.0%

40.0%

15.0%

35.0%

25.0%

45.0%



69“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) การว�เคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายได้จากการขาย
 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย  
12,342.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 309.82 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 2.57 เม่ือเทียบกบัยอดรายไดจ้ากการขาย 12,033.00 
ล้านบาทในปี 2557
 รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยรายได้ 3 สาย
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องสำาอางและเครื่องหอม เครื่องแต่งกาย
สุภาพสตรี และเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ โดยมีรายละเอียดรายได้
และกำาไรในแต่ละสายผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และ 
2557 ดังนี้

สัดส่วนรายได้จากการขายและกำาไรจากการดำาเนินงาน
ตามสายผลิตภัณฑ	ป	2557

(หน่วย : ล้านบาท)

เครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษ ธุรกิจอื่น

 รายได้จากการขาย 11.5% 30.7% 27.0% 30.7%
 กำาไรจากการดำาเนินงาน 17.4% 38.5% 31.6% 12.5%
 รายได้จากการขาย 11.5% 30.7% 27.0% 30.7%
 กำาไรจากการดำาเนินงาน

เครื่องสำาอาง
และเครื่องหอม

เครื่องแต่งกาย
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 เครื่องสำาอางและเครื่องหอม
 ในปี 2558 บรษัิทฯมีรายได้จากกลุม่เคร่ืองสำาอางและเครือ่งหอม 
1,296.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  90.75 ล้านบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 6.54 ซ่ึงในปี 2557 ลดลงร้อยละ 10.20 มีกำาไรจากการดำาเนนิ
งานในปี 2558  186.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  4.86 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 2.68 สาเหตุของการลดลงของยอดรายได้ จากภาวะการ
แข่งขนัสูง โดยเฉพาะการนำาเขา้สินค้าแบรนด์ชัน้นำาจากต่างประเทศ 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคท่ีหันมานยิมการซ้ือออนไลนม์ากข้ึนทุกปี และช่อง
ทางการขายผา่น Cable TV ท่ีเพิม่ข้ึนอย่างมาก ทำาให้สามารถเข้าถงึ
ผู้บริโภคโดยตรง ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีทำาสินค้าราคาถูกมาตอบ
สนองกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นสินค้าราคาถูก ภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลทำาให้
สนิค้าประเภทเครือ่งสำาอางซ่ึงเป็นสนิค้าฟุ่มเฟอยมียอดการซ้ือลดลง 
ทำาให้บรษัิทยงัต้องมุ่งทำากจิกรรมสง่เสริมการขาย และบรษัิทสามารถ
คุมให้ต้นทุนถูกลงพร้อมกับควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างพิถีพิถัน ส่งผลให้
มีกำาไรเพิ่มขึ้นจากปี 2557

 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
 ในปี 2558 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีรายได้ในกลุม่เครือ่งแตง่กาย
สุภาพสตรี 4,130.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 430.60 ล้านบาท 
หรอืเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 11.64 ซ่ึงในปี 2557 ลดลงร้อยละ 7.99 มีผลกำาไรจาก
การดำาเนนิงาน 455.33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  39.68 ลา้นบาท
หรอืเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 9.55 เนือ่งจากบรษัิทมีการพัฒนาในเรือ่งตา่งๆ ดังนี้
 - พัฒนาระบบการสั่งผลิต การสั่งซ้ือสินค้าจากโรงงาน และ
ระบบการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้า ซ่ึงเป็นการพัฒนาระบบ Supply 
Chain ส่งผลทำาให้ยอดขายในกลุ่มสินค้านี้สูงขึ้นจากปี 2557
 - จัดระบบฝกึอบรมพนกังานขาย ดูแลเข้าถงึพนกังานขายอย่าง
เป็นระบบ ทำาให้แก้ไขอุปสรรคต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
 - เพิ่มช่องทางการขาย ด้าน Direct Marketing ผ่าน ระบบ 
Online และ TV Shopping โดยจดัให้มีสนิค้าให้เหมาะสมกบัช่องทาง
ดังกล่าว
 เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
 ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ 
3,236.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  16.87 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 0.52 ซึ่งในปี 2557 ลดลงร้อยละ12.68 โดยในปี 2558 ได้
พัฒนาการออกสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย
ทำาการสำารวจและวิจัยผูบ้รโิภค พัฒนาระบบการทำางานให้กระชับและ
มีประสทิธภิาพข้ึน เพ่ิมช่องทางการขายด้าน TV Shopping  และการ
ทำากิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต้นทุนลดลง ส่งผลให้มีกำาไรเพิ่มจากปี 
2557
 อื่นๆ
 รายได้หลกัของกลุม่อ่ืนๆ ไดแ้ก ่เครือ่งแต่งกายเดก็ ชุดออกกำาลงั
กาย เสื้อผ้าชุดเครื่องกีฬา เครื่องหนัง และสินค้าในครัวเรือน เช่น 
น้ำายาซักล้าง และบำารุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม ในปี 2558 บริษัทได้ออก
สินค้าใหม่ นมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด เพื่อขยายช่องทางขายสินค้า
กลุ่มอาหารและเครื่องด่ืม ในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มอื่น
จำานวน 3,680.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  13.16 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.36 ซึ่งในปี 2557 ลดลงร้อยละ 8.54 มีกำาไรจากการ
ดำาเนินงาน 147.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557  18.35 ล้านบาท 
หรอืเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 14.23 เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิท่ีชะลอตวั สง่ผลให้
ผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าที่จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟอยลง หรือจะเลือกซื้อ
สินค้าในราคาที่ถูกลง บริษัทสามารถทำากิจกรรมส่งเสริมการขายที่มี
ต้นทุนลดลง ทำาให้มีกำาไรเพิ่มขึ้นจากปี 2557

 เครื่องสำาอาง และเครื่องหอม 1,296.29 1,387.04 (6.54) 186.11 181.25 2.68
 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี 4,130.21 3,699.61 11.64 455.33 415.65 9.55
 เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,236.10 3,252.97 (0.52) 306.13 255.81 19.67
 อื่นๆ  3,680.22 3,693.38 (0.36) 147.31 128.96 14.23
	รวม	 	 12,342.82	12,033.00	 2.57	 1,094.89	 981.67	 11.53

สายผลิตภัณฑ
2557 25572558 2558

รายได้จากการขาย กำาไรจาก
การดำาเนินงาน% %
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รายงานประจำาปี 2558
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ต้นทุนขาย
 ในปี 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 7,640.91 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 205.44 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.76 จากปี 2557 
ตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ในปี 2558 และปี 2557 มีอตัราสว่นต้นทุนขาย
ต่อยอดขายรอ้ยละ 61.91 และ 61.79 ตามลำาดับ เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 0.12 
เนื่องจากต้องทำากิจกรรมส่งเสริมการขายในบางกลุ่มสินค้ามากข้ึน
เพื่อให้ยอดขายรวมบริษัทเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทั้งสิ้น 4,474.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  0.63 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 0.01 คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายร้อยละ 36.26 ปี 
2557  37.19 ลดลงร้อยละ 0.93 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ค่าใช้จ่ายในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคา่ใช้จา่ยในการขาย
ปี 2558  3,029.89 ล้านบาท ในปี 2557  3,114.84 ล้านบาท ลดลง 
84.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 มาจากการลดลงของค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับบุคลากรท่ีลดลง 47.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการจัด
จำาหน่ายและการตลาดลดลง 37.05 ล้านบาท เป็นผลจากในปี 2557 
คา่ใช้จา่ยตกแต่งและเฟอร์นเิจอร์สำาหรับร้านคา้ใหม่ 119.17 ลา้นบาท 
บันทึกเป็นรายจา่ยท้ังจำานวน แต่ในปี 2558 บันทึกเป็นรายจา่ยฝา่ยทุน 
และตดัจา่ยเป็นคา่เสือ่มราคาในปี 2558   9.28 ลา้นบาท มีค่าลขิสทิธิ ์
123.60 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557  39.63 ล้านบาท 
 ค่าใช้จา่ยในการบรหิาร บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีคา่ใช้จา่ยในการ
บริหารปี 2558  1,444.16 ล้านบาท ในปี 2557  1,360.78 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 83.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.13 ส่วนใหญ่มาจากการ
เพ่ิมข้ึนของค่าใช้จา่ยเกีย่วกบับุคลากรเพ่ิมข้ึนจำานวน 94.32 ลา้นบาท
คิดเป็นร้อยละ 11.98 และค่าใช้จ่ายในการบริหารสำานักงานลดลง
จำานวน 11.49 ล้านบาท

การว�เคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความเป็นเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีงามที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติต่อกัน

รายได้อื่น
 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวม 536.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 6.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรายไดท่ี้มาจากเงนิปันผล 378.45 ลา้นบาท เพ่ิมจากปี 2557 45.94 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.82 และรายได้อ่ืนๆ 157.55 ลา้นบาท
ลดลง 34.31 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 มีรายการกำาไรจากการกลับรายการด้อยค่าทรัพย์สิน 36.84 ล้านบาท

การแบ่งส่วนของรายได้รวม	(พันล้านบาท)

รายได้รวมประกอบด้วย
กำาไรก่อนภาษเีงินได้ คา่ใช้จา่ยรวม ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ในปี 2558 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีภาษีเงนิได้ 105.46 ลา้นบาท 
และปี 2557  59.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 46.31 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 
2557 เนือ่งจากในปี 2558 บรษัิทมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 3.60 
ลา้นบาท แต่ในปี 2557 มีรายไดภ้าษีเงนิไดร้อตดับัญชี 30.56 ลา้นบาท
ทำาให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557

กำาไรสุทธิ
 ในปี 2558 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีผลกำาไรสทุธ ิ703.19 ลา้นบาท
เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  158.01 ลา้นบาท หรอืเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 28.98 เป็น
ผลจากยอดขายของบรษัิทท่ีเพ่ิมข้ึน และเงนิลงทุนในบรษัิทรว่มมีผล
กำาไรจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น ทำาให้บริษัทมีส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม 44.66 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 
94.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 189.89 

3.	 การวิเคราะหฐานะการเงิน
	 สินทรัพย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวมท้ังสิน้ 18,565.16 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจาก 31 ธนัวาคม 2557 79.16 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้
 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจำานวน 6,891.97 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.12 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2557  
26.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.39 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลง
สำาคัญดังต่อไปนี้
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 27.35 ล้านบาท
  เงินลงทุนในตั๋วรับฝากเงินระยะสั้นลดลง 18.34 ล้านบาท
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

 • ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 91.48 ล้านบาท เป็นผลจากในปี 2558 
  มีห้างสรรพสินค้าที่เปิดใหม่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และ
  ต่างจังหวัด ทำาให้ยอดลูกหนี้ที่เกิดจากการขายเพิ่มขึ้น
 • สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 42.57 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท 

  ยังคงเนน้ในเรือ่งการบริหารจดัการสนิคา้คงเหลอื การระบาย 
  สนิค้า และลดปริมาณการสัง่ซ้ือสนิค้า ทำาให้ยอดสนิคา้คงเหลอื 
  ลดลง
 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนมีจำานวน 11,673.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
62.88 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557  105.79 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.91 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำาคัญดังต่อไปนี้
 • เงินลงทุนเผื่อขายลดลง 194.57 ล้านบาท เกิดจากการ 
  เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 
  264.20 ล้านบาท และมีการลงทุนเพ่ิมจำานวน 69.63 ล้านบาท 

 • เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 87.39 ล้านบาท เกิดจากการ 
  ลงทุนเพ่ิมในกิจการเดิม และการลงทุนเพ่ิมในกิจการใหม่ 

  52.20 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัท 

  รว่ม 44.66 ลา้นบาท เนือ่งจากบริษัทรว่มมีผลการดำาเนนิงาน 

  ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557
 • อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสุทธิลดลง 79.09 ล้านบาท 

  เกดิจากท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างท่ีให้เช่าแก่บรษัิทยอ่ย ถูกโอน 

  ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพื่อใช้งาน
 • ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมข้ึน 165.97 ล้านบาท 

  เกิดจากในปี 2558 ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ 
  สำาหรบักจิการ ค่าใช้จา่ยในการตกแต่ง SHOP ท่ีเปิดใหม่ และ 
  ค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สำาหรับร้านค้าใหม่ทั่วประเทศ 

	 หน�้สิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน 

รวมทั้งสิ้น 2,579.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557  164.39 ล้านบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 5.99 หนีส้นิสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่หนีส้นิหมุนเวียนท่ีเก่ียว
กับการค้า รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้
 หนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 2,022.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
78.41 ของหนี้สินรวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  96.70 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.56 เนื่องจากการลดลงในรายการเจ้า
หนี้การค้า 156.51 ล้านบาท ซึ่งเปน็ผลจากการลดปริมาณสั่งซื้อตาม
นโยบายลดภาระสินค้าคงคลังที่มีอยู่เพื่อให้มีปริมาณที่เหมาะสม
 หนี้สินไม่หมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 556.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
21.59 ของหนี้สินรวม ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  67.69 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.84  สาเหตมุาจากรายการภาระผกูพัน
ผลประโยชน์พนักงานท่ีมีการประเมินหนี้สินใหม่โดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ทำาให้มียอดลดลง 42.71 ล้านบาท

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของ 
ผูถ้อืหุ้นรวมท้ังสิน้ 16,001.88 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจากวันท่ี 31 ธนัวาคม 
2557  266.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.69 เนื่องมาจากในปี 

2558 มีการจ่ายเงินปันผล 305.17 ล้านบาท กำาไรจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานเพ่ิมข้ึน 77.10 ล้านบาท ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 211.36 ล้านบาท และ
กำาไรสุทธิประจำาปี 703.19 ล้านบาท

4.	 คุณภาพสินทรัพยและความสามารถในการบริหาร
ทรัพยสิน
 บริษัทฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้โดยมีการวิเคราะห์
ลกูหนีแ้ตล่ะรายในการให้เครดติเทอม บรษัิทมีการตดิตามหนีค้งคา้ง 
อยา่งสม่ำาเสมอ และมกีารพิจารณาการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบั 

ลกูหนีท่ี้ค้างนาน โดยในป ี2558 บรษัิทมีค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูคดิเป็น 

รอ้ยละ 1.69 ของยอดลกูหนีก้ารคา้ ซึง่ลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 0.13 
(ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 1.56)
 นโยบายการให้สินเชื่อสำาหรับลูกหนี้การค้ากำาหนดดังนี้
 1. ความสามารถในการชำาระหนี้ค่าสินค้าของร้านค้า
 2. ความเอาใจใส่ของผู้บริหารของร้านค้า
 3. ศักยภาพการเจริญเติบโตของร้านค้า
 4. มีระบบบัญชีที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
 5. มีระบบการจัดการบริหารด้านคลังสินค้าและจัดส่งที่ดี
 6. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรวมถึงการควบคุมการเข้าออก 
  ของพนักงานและสินค้าได้อย่างรัดกุม
 7. มีหลักประกันที่มั่นคง แข็งแรง และครอบคลุม
 ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจัดหาสะสมมาใช้งานตลอด 51 ปี มูลค่าที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้น 2,623.08 ล้านบาท
 อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน เปน็สนิทรพัยท่ี์บรษัิทฯ และบรษัิท
ย่อยถอืครองไว้ใช้ในการหาประโยชน์โดยไดร้บัรายได้ในรปูค่าเช่าและ
รายได้จากการขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้น 936.19 
ล้านบาท
 ในด้านเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำาไรที่
ยังไม่เกดิข้ึนจรงิจากการปรบัราคายุติธรรมของหลกัทรพัย ์3,038.37 
ล้านบาท แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปเงินปันผล ปี 2558 ในอัตราร้อยละ 8.76 ต่อปี (ปี 2557 
อัตราร้อยละ 8.07 ต่อปี) บริษัทฯ มีการบริหารเงินลงทุนต่างๆ โดย
มีการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยู่ในบริษัทท่ีร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทท่ีทำา
ธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบักจิการท่ีลงทุนเป็นศนูย์ดแูลเงนิลงทุนคอยตดิตาม
ตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน และ
รายงานทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือวิกฤติเพ่ือช่วยกันหา
แนวทางแก้ไข
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการสินค้า โดยพัฒนา
ระบบการบรรจสุนิค้าด้วยเครือ่งแยกบรรจุสนิคา้แบบอัตโนมัต ิในการ
สง่สนิค้าเข้ารา้นคา้วันตอ่วัน ต่อยอดจากระบบ CPFR (Collaborative 
Planning Forecast and Replenishment) ในการบริหารปริมาณ
สินค้าท่ีเหมาะสม บริษัทฯ ได้พัฒนามาระยะหนึ่งจึงเริ่มพัฒนาการ
เชื่อมโยงสู่คู่ค้า โรงงานผู้ผลิต และกระบวนการโลจิสติกส์ การจัดส่ง
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รายงานประจำาปี 2558

6.	 ความสามารถในการทำากำาไร

 ในปี 2558 จะเห็นได้ว่าบรษัิทมีความสามารถในการทำากำาไรสงูข้ึน
กว่าปี 2557 โดยมีอัตรากำาไรจากการดำาเนนิงานรอ้ยละ 6.55 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.55 เมื่อเทียบกับปี 2557 มีกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.42 บาท
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559  0.54 บาท เนือ่งจากในปี 2558 บรษัิทฯ มีรายได้
จากการขายสูงขึ้นจากปี 2559  309.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.57 และมีรายได้จากเงนิปันผลรบัเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 รวมถงึมสีว่น
แบ่งกำาไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ถึงแม้ว่า
เศรษฐกจิในปัจจุบันยังคงชะลอตัว แต่บรษัิทมุ่งม่ันท่ีพัฒนาระบบต่างๆ
เพ่ือช่วยสนับสนุนในเร่ืองของกระบวนการขายให้ดีข้ึน การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีศักยภาพ การให้ความรู้แก่พนักงาน
ขายในการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

 2. ในปี 2558 จ่ายชำาระเจ้าหนี้การค้ามากกว่าปี 2557 จำานวน 
303.17 ล้านบาท และจ่ายชำาระค่าสินค้าน้อยกว่าปี 2557 จำานวน 
167.11 ล้านบาท
 3. ในปี 2558 จ่ายชำาระในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนาน้อยกว่าปี 2557 จำานวน 104.15 ล้านบาท
 4. ในปี 2558 จ่ายชำาระหนี้สินอื่นๆ น้อยกว่า ปี2557 จำานวน
14.59 ล้านบาท
 5. ในปี 2558 จา่ยชำาระคา่สนิทรพัยอ่ื์นๆ มากกว่าปี 2557 จำานวน
50.58 ล้านบาท
 6. ในปี 2558 มีเงนิสดรบัหลงัหักรายจา่ยดำาเนนิงานลดลง 91.44 
ล้านบาท
 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนหลักจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงิน
รับจากกิจกรรมดำาเนินงาน และ 2. เงินรับกิจกรรมลงทุน ในรูปแบบ
อสังหาริมทรัพย์ และเงินลงทุนในหุ้นทุน โดยบริษัทฯ มีรายได้จาก
การให้เช่า และขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินปันผลรับ
จากหุ้นทุนในอัตราที่สูง บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่อง
ของกจิการไดดี้ และสามารถนำาเงนิในธรุกจิมาใช้จา่ยในกิจการโดยไม่
ต้องอาศัยเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก รวมท้ังยังสามารถจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - มากคน มากวาสนา

5.	 สภาพคลอ่งและความพอเพยีงของเงนิทุน

ให้ครบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพ่ือวางแผนความต้องการของ
ผู้บริโภค (Demand Planning) ร่วมกัน ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคและลูกค้าที่แปรเปลี่ยนได้ทันท่วงที
 บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญในการบริหาร และการจัดการ
ภูมิปัญญา (Knowledge Management) เตรียมความพร้อมรองรับ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถเรียกค้น ปรับปรุง กระจาย จัดเก็บ
และสือ่สาร ด้านความรูแ้ละเอกสารไฟลก์ารทำางานตา่งๆ อย่างรวดเรว็
ทันสมัย สามารถนำาไปใช้ในการทำางานครอบคลุมท้ังองค์กรอย่าง
ยั่งยืนด้วยระบบ IBM Connection
 จากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ท ความสะดวก
รวดเร็วในการใช้อุปกรณ์พกพา และระบบงานต่างๆที่เอื้อให้เกิดการ
ค้าพาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส ์Ecommerce การสือ่สารทุกมิติในสือ่ตา่งๆ
ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสยีง วีดีทัศน ์และอืน่ๆ สือ่สงัคมออนไลน ์Social Media
สร้างให้เกิดการแข่งขันในช่องทางการตลาดดิจิตอล บริษัทฯจึงเร่ง
พัฒนา Platform และธรุกจิ Ecommerce พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส ์B2C
(Business to Consumer) ภายใต้ www.shopicc.com สำาหรบั ผลติภณัฑ์
สินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องสำาอางของบริษัทฯ ทั้งยังพัฒนา
www.ethailandbest.com เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซ้ือขาย (E-
market Place) รองรับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการทั้งในกลุ่มสหกรุ๊ป
และบริษัท ห้างร้าน โรงงานต่างๆ (B2B2C Business to Business
to Consumer) เตรยีมความพรอ้มในการก้าวสูก่ารตลาด ดิจติอลท่ัวโลก
นอกจากนั้นยังปรับปรุงเว็บไซต์ www.hishershopsmart.com เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสินค้าต่างๆเกือบทุกประเภท
ตั้งแต่สินค้าเพื่อการอยู่อาศัย living product เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส์และในครัวเรือน จนถึงเครื่องแต่งกายประจำาวัน 
เพ่ือให้ลูกค้าสะดวกในการจับจ่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสด้วยอุปกรณ์
พกพาตา่งๆ พรอ้มระบบการเช่ือมโยงคำาสัง่ซ้ือไปยังการจดัเกบ็สนิคา้ 
การขนส่ง และบริการให้คำาแนะนำา Call Center Service เพื่อความ
ประทับใจสูงสุดของลูกค้า

 2558 3.41 0.15 305.89
 2557 3.26 0.45 915.07
 2556 3.42 0.37 870.68

ป อัตราส่วนเงิน
ทุนหมุนเวียน

อัตราส่วน
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดำาเนินงาน	

(ล้านบาท)

ป
อัตรากำาไร
จากการ

ดำาเนินงาน
(%)

อัตรากำาไร
ต่อรายได้
รวม
(%)

อัตรากำาไร
ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
(%)

ราคาตลาด
ต่อกำาไร
(เท่า)

กำาไรตอ่หุ้น
(บาท)

 2558 5.46 6.55 4.43 2.42 15.81
 2557 4.34 5.00 3.51 1.88 21.01
 2556 4.91 5.99 4.39 2.36 16.53

 จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสภาพ
คล่องที่ดี มีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2558 
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 3.41 เท่า ปี 2557  3.26 เท่า สภาพคลอ่งดข้ึีน
จากการลดลงของเจา้หนีก้ารค้า อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสดปี 
2558  0.15 เท่า เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 0.45 เท่า ลดลง 0.30 เท่า
เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานในปี 2558 ลดลง
จากปี 2557  609.18 ล้านบาท เนื่องจาก
 1. ในปี 2558 ได้รับเงินสดจากการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้า
น้อยกว่าปี 2557 จำานวน 299.11 ล้านบาท
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)
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7.	 วงจรหมุนของเงนิสด

8. ภาระผูกพันท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญ
 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียด
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 33 หนา้ 176 ในรายงานประจำาปี 
 บรษัิทฯ มีภาระค้ำาประกัน ให้กบับรษัิท รว่มทุน อยู่ 2 แห่ง จำานวน 
85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการค้ำาประกันตามสัญญาร่วมทุนโดยค้ำาประกัน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ มีภาระค้ำาประกันให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กันอยู่ 8 แห่ง จำานวน 137.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจ
ที่มีธุรกรรมต่อกันและธุรกิจที่เป็น Supply Chain

9.	ปจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต
 ตามท่ีบริษัท มีการพัฒนาระบบการสั่งผลิต การสั่งซ้ือสินค้า
จากผู้ผลิต และระบบการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ  
การเพิ่มช่องทางการขาย Direct Marketing ผ่านทางสื่อ Online TV
Shopping Catalog Sales การสำารวจและวิจัยความต้องการของ
ผู้บริโภค การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และมีนวัตกรรมใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยที่มีต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต ดังนี้
 - ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ท่ียังอาจได้รับผลจากความไม่
แน่นอนทางการเมือง การชะลอตัวของการลงทุนจากภาครัฐใน
โครงการต่างๆ ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนที่ยังไม่ดีขึ้น จึงมีผล
กระทบต่อการตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค  
 - ความได้เปรยีบในการแข่งขันของตราสนิค้าผลติภณัฑแ์ฟช่ัน
จากต่างประเทศในราคาที่ได้เปรียบกว่าบริษัท ทำาให้การแข่งขันด้าน
ราคามีมากขึ้นทุกปี
 - การแข่งขันในช่องทางการขาย Direct  Marketing ต่อผูบ้รโิภค
ผา่นทาง Online ท่ีมีความรวดเรว็ในการตอบสนองความสะดวกในการ
ซื้อสินค้า ความรวดเร็วในการเข้าถึงผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาซ้ือสินค้าในช่องทางนี้มากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง

การว�เคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ของเงินสด

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด (Operating
cycle days) จำานวน 169.77 วัน ลดลง จากปี 2557 เป็น 13.61 วัน
เกิดจาก
 1. ระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่ ลดลงจาก 192.76 วัน ในปี 2557
เป็น 181.00 วัน ในปี 2558 สัน้ลง 11.76 วัน เนือ่งจากบรษัิทสามารถ
ลดสินค้าคงคลังลงจากปี 2557 จำานวน 42.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.10 และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.57
 2. ระยะเวลาการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2558  49.46 วัน 
เทียบกับในปี 2557  53.10 วัน ลดลง 3.64 วัน
 3. ระยะเวลาการชำาระหนีแ้ก่เจ้าหนี ้ในปี 2558  59.69 วัน ปี 2557  
62.48 วัน สั้นลง 2.79 วัน เกิดจากฐานตัวเลขในการคำานวณการจ่าย
ชำาระหนี้ของบริษัท จ่ายตามข้อตกลงท่ีมีกับเจ้าหนี้ตลอดมาไม่ว่า
สภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรทำาให้ระยะเวลาการชำาระหนี้ค่อนข้าง
คงท่ี เป็นส่วนหนึ่งของการดูแล STAKEHOLDER ตามนโยบาย
ของบริษัท


