
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

59

ก�รวิเคร�ะหและคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

1.	 ภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�
 สภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2560 มีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.5 จากการส่งออกสินค้าที่เติบโตดี เศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ฟ้ืนตัวได้พร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ส่งผลให้การส่งออกของไทยเติบโตได้ถึง 8.9% ในช่วง 8 เดือนแรกของป ี
นำาโดย สนิคา้เกษตร อาหารและเครือ่งดืม่ และชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิส ์การสง่ออกทีข่ยายตวัไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ภาคการทอ่งเทีย่วยงัคงมแีนวโนม้ทีด่ ีมนีกั
ทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิขา้มาในประเทศไทยเพิม่จากปกีอ่น แตก่ำาลงัซือ้ครวัเรอืนไทยยงัไมด่ข้ึีนตามกำาลงัซือ้จากตา่งประเทศ แมว้า่การใช้จา่ยของผู้มรีายได้
สูงจะค่อนข้างดี สะท้อนจากยอดขายสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่มีอัตราการเติมโตสูง แต่การใช้จ่ายของผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยยังคง
ซบเซา เหน็ไดจ้ากรายจา่ยในสนิคา้จำาเปน็อยา่งอาหารและเคร่ืองดืม่ท่ีชะลอตวั ซึง่เปน็ไปตามทิศทางของรายได้เกษตรกรท่ีลดลง ครวัเรอืนไทยมแีนวโนม้ 
ชะลอการก่อหนี้ใหม่ เพราะยังมีภาระหนี้เดิมในระดับสูง ประกอบกับมีการปรับมาตรการควบคุมสินเชื่อบตัรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตามขัน้รายได้
ใหม่ที่มีผลเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3/2560 เป็นต้นไป
 จากการเตมิโตของเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้เพยีงเลก็นอ้ย การแขง่ขนัในประเทศทีส่งูขึน้มาโดยตลอด และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการจบัจา่ยทีเ่ปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็ ทำาใหบ้รษิทัฯตอ้งเรง่ปรบัตวัในการขยายชอ่งทางการขายตา่งๆ โดยเฉพาะชอ่งทาง  Online การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยดา้นการตลาด 
ในการทำาวิจัยผู้บริโภค การหาลูกค้าใหม่ การทำาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเร่งการลด
ปริมาณสินค้าคงคลัง
 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 12,446.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำานวน 168.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33  มี
กำาไรสุทธ 846.99 ล้านบาท ลดลงจากปี  2559  จำานวน 90.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  9.53 มีต้นทุนขาย 7,861.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2559 
จำานวน 10.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,690.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2559 จำานวน 107.77 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ  2.35 สาเหตุที่บริษัทมีกำาไรสุทธิลดลงเป็นผลจากบริษัทเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในการสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการ
เพิ่มจุดขาย และ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มากขึ้น รวมถึงการเร่งระบายสินค้าที่ขายช้า จึงส่งผลทำาให้บริษัทมีกำาไรสุทธิลดลง
 จากความแพร่หลายของการใช้ Smart Phone ที่ทำาให้การติดต่อสื่อสาร สนองตอบลูกค้ารายบุคคล (One to One) อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
บริษัทฯ ได้พัฒนา Application ในมือถือ “ICCAPP” สนองตอบความต้องการลูกค้าในการใช้ Smart Phone ทั้ง IOS และ Android เพื่อสร้างคุณค่า
สูงสุดแก่ลูกค้า เชื่อมโยงความมีส่วนร่วมของลูกค้า Online ไปยังการขาย Offline ให้เกิดประสบการณ์ใหม่กับสินค้า แบรนด์ และกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายของบริษัท ลูกค้าสามารถรับรู้ และได้รับคุณค่าต่างๆ อาทิ รายการส่งเสริมการขาย ข่าวสาร ในผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ต่างๆ ครอบคลุมจุดขายทั่ว
ประเทศ ลูกค้าสามารถสะสมคะแนนที่ได้จากการร่วมกิจกรรม การจับจ่าย และได้รับของสมนาคุณ ส่วนลด ข่าวสาร และคุณค่าอื่นๆ จากบริษัท รวม
ทั้งสามารถแบ่งปันเนื้อหากิจกรรมที่ชื่นชอบไปยังลูกค้าและบุคคลอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างช่องทางการขายออนไลน์ ที่สร้างความรวดเร็ว และคุณค่าในการจับจ่ายในเว็บไซด์ www.ethailandbest.com  สร้าง
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้อุปกรณ์พกพาจับจ่ายสินค้า พร้อมเชื่อมโยงคำาสั่งซื้อไปยังคลังสินค้า ขนส่ง และบริการให้คำาแนะนำา Call Center Service 
เพื่อความประทับใจและพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สร้างพันธมิตรคู่ค้าโดยการเป็น Web Partner กับ LAZADA เพื่อขยายช่องทางการ
ขายออนไลน์ที่มีฐานลูกค้าจำานวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
 ในปี 2560 บริษัทได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำานวน 4 บริษัทฯ ดังนี้
 1. บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำากัด ทำาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยทำาโครงการบ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์ ที่ศรีราชา ใกล้กับ นิคมอุตสาหกรรม 
  เครือสหพัฒน์ เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท
 2. Amis Du Monde SARL ในประเทศฝรั่งเศส โดยเปิดเป็น Shop ในย่านถนนชองเซลีเซ่ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำาของฝรั่งเศสเพื่อนำา Brand BSC    
  สู่ตลาดต่างประเทศ ในการเป็น International Brand ภายใต้ชื่อ BSC International  โดยเริ่มดำาเนินการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเสื้อผ้า จากการ 
  ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาและมติเห็นชอบในการดำาเนินการเลิกกิจการ เนื่องจากมีผลการ 
  ดำาเนินงานขาดทุนมาตลอด บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ อามี ดู มองด์ จำากัด จำาวน 98,300 หุ้น คิดเป็น  81.92 % ของทุนจดทะเบียนในราคา 
  ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 EURO เป็นเงิน 980,000.00 EURO เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 40.96 ล้านบาท บริษัทฯได้ตั้งสำารองด้อยค่าเงินลงทุน 
  ไว้แล้วเป็นจำานวน 40.96 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ กำาลังดำาเนินการเลิกกิจการ และชำาระบัญชีตามกระบวนการกฏหมายของประเทศ 
  ฝรั่งเศสต่อไป
 3. บริษัท ไหมทอง จำากัด เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูปและเป็น Supply Chain ที่สำาคัญของบริษัทฯ สำาหรับผลิตสินค้าเสื้อผ้า เพื่อจัด 
  จำาหน่ายในนามบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) โดยบริษัท ไหมทอง จำากัด เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จัด 
  จำาหนา่ย รวมถงึผลติเสือ้ผา้ยนูฟิอรม์ ผลติสนิคา้เพือ่จำาหนา่ยในประเทศและสง่ออกตา่งประเทศ เปน็บรษิทัทีผ่ลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ทัง้นีบ้รษิทั 
  มีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้บริษัท ไหมทอง จำากัด ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีผลประกอบการที่ดี เพื่อบริษัทจะได้รับผลตอบแทนใน 
  รูปของเงินปันผล 
 4. Canchana  International  Co.,Ltd. เดมิบรษิทัฯ ถอืหุน้จำานวน  400 หุ้น คดิเปน็  40.00% ของทุนจดทะเบยีน ในราคาท่ีตราไวหุ้้นละ  500.00  USD 
  เป็นเงิน 200,000.00 USD เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 6,474,860.00 บาท บริษัทฯได้ซื้อหุ้น Canchana Inernational Co.,Ltd. เพิ่มจาก 
  บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จำานวน 200 หุ้น คิดเป็น 20.00% ของทุนจดทะเบียน ในราคา 
  ซื้อหุ้นละ 1,020.861 USD (ตามราคา Book Value ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) รวมเป็นเงิน 204,172.20 USD เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 
  7,350,710.00 บาท ทำาให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน Canchana International Co.,Ltd. จำานวน 600 หุ้น คิดเป็น 60.00% ของทุนจดทะเบียน ส่ง
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เครื่องแต่งก�ย
สุภ�พบุรุษ ธุรกิจอื่น

 รายได้จากการขาย 10.2% 36.1% 25.8% 27.9%

 กำาไรจากการดำาเนินงาน 14.3% 48.6% 34.6% 2.4%

เครื่องสำ�อ�ง
และเครื่องหอม

เครื่องแต่งก�ย
สุภ�พสตรี

0.0%

10.0%

30.0%

20.0%

40.0%

50.0%

60.0%

(หน่วย : ล้านบาท)

 เครื่องสำาอาง และเครื่องหอม 1,273.62 1,299.79 (2.01) 121.74 171.76    (29.12)

 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี 4,491.63 4,388.00 2.36 412.95 628.53    (34.30)

 เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,211.01 3,356.02 (4.32) 293.79 379.71 (22.63) 

  อื่นๆ  3,470.71 3,571.57 (2.82) 20.56 72.36 (71.59)

		 	 รวม	 12,446.98	 12,615.38	 (1.33)	 849.04	 1,252.36	 (32.20)

ส�ยผลิตภัณฑ์
2559 25592560 2560

ร�ยได้จ�ก
ก�รข�ย

กำ�ไรจ�ก
ก�รดำ�เนินง�น% %

ผลให้ Canchana Inernational Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อย วัตถุประสงค์ในการซื้อ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply Chain ด้านการจัด
จำาหน่ายสินค้าของบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถเข้าบริหารงานเพื่อผลประกอบการเพิ่มขึ้นและได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

2.		ผลก�รดำ�เนินง�น	และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร
      สัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยและกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น	ต�มส�ยผลิตภัณฑ์	ปี	2560

      สัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยและกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มส�ยผลิตภัณฑ	์ปี	2559

เครื่องแต่งก�ย
สุภ�พบุรุษ ธุรกิจอื่น

 รายได้จากการขาย 10.3% 34.8% 26.6% 28.3%

 กำาไรจากการดำาเนินงาน 13.7% 50.2% 30.3% 5.8%

เครื่องสำ�อ�ง
และเครื่องหอม

เครื่องแต่งก�ย
สุภ�พสตรี

0.0%

10.0%

30.0%

20.0%

40.0%

50.0%

60.0%

ร�ยได้จ�กก�รข�ย	
  ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย  12,446.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 168.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 
เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย 12,615.38 ล้านบาทในปี 2559
 รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยรายได้ 3 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องสำาอางและเครื่องหอม เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี 
และเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ โดยมีรายละเอียดรายได้และกำาไรในแต่ละสายผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2559 ดังนี ้  

 สำ�อ�งและเครื่องหอม
 ในปี 2560  บริษัทฯมีรายได้จากกลุ่มเครื่องสำาอางและเครื่องหอม 1,273.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559  26.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 
มีกำาไรจากการดำาเนินงานในปี 2560 121.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559  50.02 ล้านบาทหรือร้อยละ  29.12 เนื่องจาก
 -  การแข่งขันกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำาจากต่างประเทศ แบรนด์สินค้าในประเทศที่เพิ่มขึ้น และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อยที่เพิ่มขึ้น  
 -  บริษัทฯ เพิ่มงบด้านการตลาด ในการสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค หากลุ่มลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเดิม และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
  ส่งเสริมการขาย
 -  พฤติกรรมของผู้บริโภคได้หันไปซื้อสินค้าทางด้าน Online มากขึ้น
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ก�รแบ่งส่วนของร�ยได้รวม	(พันล้�นบ�ท)
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 เครื่องแต่งก�ยสุภ�พสตรี
 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ในกลุ่มเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี 4,491.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559  103.64 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 2.36 มีผลกำาไรจากการดำาเนินงาน 412.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559  215.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.30 สาเหตุหลักมาจาก
 - พฤติกรรมผู้บริโภคของคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ ที่เลือกซื้อสินค้าที่มีแบบถูกใจ ราคาย่อมเยา ไม่สวมใส่นาน เปลี่ยนบ่อย ไม่สนใจด้าน
คุณภาพ และยังมีช่องทางซื้อสินค้าได้มากมาย อาทิ ทาง Social Media ต่างๆ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาในช่องทางนี้เป็นจำานวนมาก
 - ในไตรมาส 4 ของปี 2559 ยอดขายกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าสีขาวดำา เพิ่มขึ้นมาก
 - ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ปรับลดพื้นที่ขายลดลง ขยายพื้นที่กลุ่มสินค้า Sport Fashion มากขึ้น
 - กลุ่มสินค้า Fast Fashion ที่แข่งขันในตลาด อาทิ  ZARA  H&M และ UNIQLO เป็นต้น
 - กลุ่มสินค้าชุดชั้นในสตรี ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยการ
   •  ขยายช่องทางขายด้าน Direct Marketing  อาทิ  TV SHOPPING   ONLINE โดยจัดสินค้าให้เหมาะกับช่องทางดังกล่าว
   •  ออกสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 เครื่องแต่งก�ยสุภ�พบุรุษ
 ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ  3,211.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 145.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.32 
กำาไรจากการดำาเนินงาน 293.79 ล้านบาท ลดลงจากปี  2559 85.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.63 สาเหตุหลักมาจาก
 - ในไตรมาส 4 ของปี 2559 ยอดขายกลุ่มสินค้าเส้ือผ้าสีขาวดำา เพิ่มข้ึนอย่างมาก ซึ่งเสื้อผ้าสีขาว ดำาเป็นสีท่ีสามารถสวมใส่ได้โดยทั่วไป 
จึงส่งผลต่อการซื้อในปี 2560 ลดลง
 - รายได้จากการขายสินค้าใน AEC ลดลง อาทิ ในประเทศพม่า การจับจ่ายใช้สอยของชนชั้นกลางเป็นการใช้จ่ายในสินค้าพื้นฐานเพื่อการ 
บริโภคเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื้อผ้าซึ่งเป็นประเภทฟุ่มเฟือยลดลง และการเปิดการค้า AEC ส่งผลให้มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 
ทำาให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น 
 อื่น	ๆ
 รายได้หลักของกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ เครื่องแต่งกายเด็ก ชุดออกกำาลังกาย เสื้อผ้าชุดเครื่องกีฬา เครื่องหนัง และสินค้าในครัวเรือน เช่น น้ำายาซักล้าง 
และบำารุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มอื่นจำานวน 3,470.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 100.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
2.82 มีกำาไรจากการดำาเนินงาน 20.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559  51.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.59 เนื่องจาก
 -  เร่งระบายสินค้ากลุ่มกีฬาที่ขายช้า โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคา
  -  กลุ่มผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าใน Discount Store ที่มีราคาถูก คุณภาพปานกลาง 
 - พฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว จากท่ีเคยไปห้างสรรพสินค้าหันไปยังช่องทางอื่นๆ อาทิ Online Social media และ 
ศูนย์การค้าต่างๆ ท่ีไม่ใช่โซนพ้ืนที่ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น จึงมีผลกระทบต่อสินค้าของบริษัทฯ ท่ีวางจำาหน่ายในห้างสรรพสินค้าเป็น 
ส่วนใหญ่ และเห็นได้จากในปี 2560 ห้างสรรพสินค้าได้เร่งปรับปรุงเปลี่ยนภาพลักษณ์ ห้างสรรพสินค้าใหม่ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภค 
หันมาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้ามากขึ้น

ร�ยได้อื่น
 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวม 1,010.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559  211.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.41 เพิ่มขึ้น
จากกำาไรจากการขายเงินลงทุน  242.62 ล้านบาท กำาไรจากการขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  47.31 ล้านบาท และลดลงจากเงินปันผลรับ 57.02 ล้านบาท 
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ต้นทุนข�ย
 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 7,861.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13 จากปี  2559 ในปี  2560 และ 
ปี 2559 มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 63.16 และ 62.23 ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 เนื่องจากต้องทำากิจกรรมส่งเสริมการขายด้าน
ราคามากขึ้น และการเร่งระบายสินค้าที่ช้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลัง
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร
 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น 4,690.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 107.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.35 คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายร้อยละ 37.68 ปี 2559 36.32 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ค่าใช้จ่ายในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2560 3,078.12 ล้านบาท ในปี 2559 2,892.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.78 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.42 เนื่องจากบริษัทฯเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในการสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค การหาลูกค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายในการ
เพิ่มจุดขายและปรับปรุงจุดขาย จึงทำาให้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี  2560  1,611.99 ล้านบาท ในปี  2559  1,690.00 ล้านบาท ลดลง 
 78.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ สำารองค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ 86.49 ล้านบาท และปี 2559  94.49 ล้านบาท ลดลง 8.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 
บริษัทมีรายการหักลดย่อนทางภาษีเพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 9.65 ล้านบาท (2560:1.32 ล้านบาท 2559:10.97 
ล้านบาท) ทำาให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลงจากปี 2559
กำ�ไรสุทธิ
 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำาไรสุทธิ 846.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559  90.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.53 เป็นผลจากยอด
ขายของบริษัทที่ลดลง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต้องทำามากขึ้นกับการแข่งขันที่มีสูงขึ้น และบริษัทฯ ยังต้องเพิ่มงบการตลาดที่จำาเป็นต่อการ
สร้างความรับรู้ของผู้บริโภค การหาลูกค้าใหม่เพิ่ม และการดูแลลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อสินค้าอีกในครั้งต่อๆไป

3.	 ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน
สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,280.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  31 ธันวาคม 2559  3,081.24 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 15.25 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้
 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจำานวน 6,902.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.65 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2559 287.50 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 3.99 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำาคัญดังต่อไปนี้
  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 264.39 ล้านบาท จากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน 399.00 ล้านบาท
  - ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 363.56 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้มีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเลื่อนการชำาระเงินจากวันสิ้นปีเป็นวันต้นปีถัดไป และมีลูกหนี้ 
   การค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น
  - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง 135.00 ล้านบาท 
  - สินค้าคงคงเหลือสุทธิลดลง 260.93 ล้านบาท ตามที่บริษัทมุ่งเน้นในการลดสินค้าคงคลัง บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ  
   ปรับปริมาณการสั่งซื้อ และ เร่งระบายสินค้าที่เกิดการขายช้า ส่งผลให้สินค้าคงเหลือลดลง
  สินทรพัย์ไมห่มนุเวยีน ณ 31 ธนัวาคม 2560 มจีำานวน 16,377.25 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 70.35 ของสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้จากป ี2559  3,368.73 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.90 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำาคัญดังต่อไปนี้
  - เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 60.00 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินให้กู้ยืมจากระยะสั้นเป็นระยะยาว ของบริษัทร่วม 
  - เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 2,482.01 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 2,503.65 ล้านบาท 
   มีการขายเงินลงทุนจำานวน 21.64 ล้านบาท 
  - เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 131.10 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนเพิ่มในกิจการเดิม 137.99 ล้านบาท บริษัทร่วมลดลง 1 บริษัท จากการ 
   เปลี่ยนประเภทการลงทุนไปเป็นบริษัทย่อย 6.47 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.42 ล้านบาท
  - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 52.34 ล้านบาท เกิดจากการซื้อที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น
 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมขึ้น 63.83 ล้านบาท เกิดจากมีค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สำาหรับร้านค้าใหม่ ซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ 
  ประโยชน์สำาหรับกิจการ  และค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง SHOP ที่เปิดใหม่ 
หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น  3,369.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2559  550.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
19.51 หนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้
  หนีส้นิหมนุเวยีน รวมทัง้สิน้ 2,013.87 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 59.77 ของหนีส้นิรวม เพิม่ขึน้จากป ี2559  6.30 ลา้นบาท  เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ 
ของเจ้าหนี้อื่น 18.80 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 10.00 ล้านบาท  เจ้าหนี้การค้าลดลง 16.89 ล้านบาท และภาษีเงินได้
นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 5.60 ล้านบาท 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

63

ก�รวิเคร�ะหและคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร

  หนี้สินไม่หมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 1,355.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.23 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559  543.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 66.98 สาเหตุหลักมาจากรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  502.05 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น 45.15 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษทัยอ่ยมสี่วนของผูถ้ือหุ้นรวมทัง้สิ้น 19,910.64 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากป ี 2559  2,531.13  ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.56 เนื่องจาก ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 2,003.40 ล้านบาท กำาไรสุทธิประจำา
ปี 846.99 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 14.97 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 334.23 ล้านบาท

4. คุณภ�พสินทรัพย์และคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รทรัพย์สิน
 บริษัทฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้โดยมีการวิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละรายในการให้เครดิตเทอม บริษัทมีการติดตามหนี้คงค้างอย่างสม่ำาเสมอ 
และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้ที่ค้างนาน โดยในปี 2560 บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของยอดลูก
หนี้การค้า (ปี 2559  เท่ากับร้อยละ 2.90 )
  นโยบายการให้สินเชื่อสำาหรับลูกหนี้การค้ากำาหนดดังนี้
  1. ความสามารถในการชำาระหนี้ค่าสินค้าของร้านค้า
  2. ความเอาใจใส่ของผู้บริหารของร้านค้า
  3. ศักยภาพการเจริญเติบโตของร้านค้า
  4. มีระบบบัญชีที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
  5. มีระบบการจัดการบริหารด้านคลังสินค้าและจัดส่งที่ดี
  6. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรวมถึงการควบคุมการเข้าออกของพนักงานและสินค้าได้อย่างรัดกุม
  7. มีหลักประกันที่มั่นคง แข็งแรง และครอบคลุม
 ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดหาสะสมมาใช้งานตลอด 53 ปี มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทั้งสิ้น 2,874.17 ล้านบาท
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองไว้ใช้ในการหาประโยชน์โดยได้รับรายได้ในรูปค่าเช่าและรายได้จาก
การขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทั้งสิ้น 1,031.77 ล้านบาท
 ในด้านเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับราคายุติธรรมของหลักทรัพย์ 7,255.34 ล้านบาท 
แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผล ปี 2560 ในอัตราร้อยละ 9.70 ต่อปี (ปี 2559 อัตราร้อยละ 8.99 ต่อปี) 
บรษิทัฯ มกีารบรหิารเงนิลงทนุตา่ง ๆ  โดยมกีารแตง่ตัง้บคุคลซึง่อยู่ในบรษิทัทีร่ว่มลงทนุหรอือยู่ในบรษิทัทีท่ำาธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบักจิการทีล่งทนุเปน็ศนูย์
ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือวิกฤติเพื่อช่วย
กันหาแนวทางแก้ไข
 บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัในการบรหิารจดัการสนิคา้ โดยมรีะบบการบรรจสุนิคา้ดว้ยเครือ่งแยกบรรจสุนิค้าแบบอตัโนมติั ในการสง่สนิค้าเขา้รา้นคา้วนั
ต่อวัน ต่อยอดจากระบบ CPFR (Collaborative Planning Forecast and Replenishment) ในการบริหารปริมาณสินค้าที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้พัฒนา
มาระยะหนึ่งจึงเริ่มพัฒนาการเชื่อมโยงสู่คู่ค้า โรงงานผู้ผลิต และกระบวนการโลจิสติกส์ การจัดส่งให้ครบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อวางแผน
ความต้องการของผู้บริโภค (Demand Planning) ร่วมกัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าที่แปรเปลี่ยนได้ทันท่วงทีต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา
 บริษัทฯ ได้ลงทุนระบบบริหารการวางแผนทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) ใหม่ โดยนำาระบบซอฟท์แวร์ Oracle 
E- Business Version R12 ทีค่รอบคลมุการบรหิารงานบญัช ีจดัซือ้ ตน้ทุน การบรหิารสนิค้าคงคลงั และระบบการขายท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งเปน็มาตรฐาน
และอัตโนมัติ ทำาให้เกิดประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดความยุ่งยากซับซ้อน และสามารถติดตามงานทั้งระบบ 

5.	 สภ�พคล่องและคว�มพอเพียงของเงินทุน

 2560 3.43 0.08 156.00

 2559 3.58 0.53 1,063.55

 2558 3.41 0.15 305.89

ปี อัตร�ส่วนเงิน
ทุนหมุนเวียน

อัตร�ส่วน
สภ�พคล่อง
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจ�ก
กิจกรรมดำ�เนินง�น	

(ล้�นบ�ท)

 จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องที่ดี มีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2560 อัตราส่วน
สภาพคล่อง 3.43 เท่า ปี 2559  3.58 เท่า สภาพคล่องใกล้เคียงกับปีก่อน  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปี 2560  0.08 เท่า เทียบกับปี 2559 
เท่ากับ 0.53 เท่า ลดลง 0.45 เท่า เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานในปี 2560 ลดลง จากปี 2559  907.55 ล้านบาท เนื่องจาก  
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ปี
อัตร�กำ�ไร
จ�กก�ร

ดำ�เนินง�น
(%)

อัตร�กำ�ไร
ต่อร�ยได้
รวม
(%)

อัตร�กำ�ไร
ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
(%)

ร�ค�ตล�ด
ต่อกำ�ไร
(เท่�)

กำ�ไรต่อหุ้น
(บ�ท)

 2560 6.29 7.50 4.54 2.91 13.39

 2559 6.08 8.17 5.61 3.22 11.34 

 2558 5.46 6.55 4.43 2.42 15.81

 1. ในปี 2560 ได้รับเงินสดจากการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้าน้อยกว่าปี 2559 จำานวน 521.54 ล้านบาท
 2. ในปี 2560 มีกำาไรจากการขายเงินลงทุนมากกว่าปี 2559 จำานวน 273.68 ล้านบาท 
 3. ในปี 2560 มีกำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มากกว่าปี 2559 จำานวน 50.96 ล้านบาท
 4. ในปี 2560 จ่ายภาษีเงินได้มากกว่าปี 2559 จำานวน 50.69 ล้านบาท
 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนหลักจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงินรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน และ  2. เงินรับกิจกรรมลงทุน ในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ 
และเงินลงทุนในหุ้นทุน โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่า และขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินปันผลรับจากหุ้นทุนในอัตราที่สูง บริษัทฯ 
สามารถบรหิารจดัการสภาพคลอ่งของกจิการไดด้ ีและสามารถนำาเงนิในธรุกจิมาใชจ้า่ยในกจิการโดยไมต่อ้งอาศัยเงนิทนุจากแหลง่เงนิทนุภายนอก รวม
ทั้งยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ

6.	 คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร

 ในปี 2560 บริษัทมีความสามารถในการทำากำาไรลดลงกว่าปี 2559 โดยมีอัตรากำาไรจากการดำาเนินงานร้อยละ 7.50 ลดลงร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 มีกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.91 บาท ลดลงจากปี 2559  เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลงจากปี 2559 168.40 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 1.33 และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2559 107.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดใน
การสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค ที่จะเป็นลูกค้าใหม่

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น	(บ�ท)
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7.	 วงจรหมุนของเงินสด
      

 ในปี  2560  บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด  (Operating cycle  days) จำานวน 152.20 วัน ลดลง จากปี 2559 เป็น 7.31 วัน เกิดจาก
 1. ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย ลดลงจาก 172.14 วัน ในปี 2559 เป็น 162.90 วัน ในปี 2560 สั้นลง 9.24 วัน เนื่องจากบริษัทเร่งระบาย 
สินค้าคงคลังได้เร็วขึ้นส่งผลให้สินค้าคงคลังลดลงจากปี 2559 จำานวน 260.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.08  
 2. ระยะเวลาการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2560 49.74 วัน เทียบกับในปี 2559 45.08 วัน เพิ่มขึ้น 4.66 วัน เนื่องจากในปี 2560 มีห้าง 
สรรพสินค้าแห่งหนึ่งเลื่อนการชำาระเงินจากวันสิ้นปีเป็นวันต้นปีถัดไป
 3. ระยะเวลาการชำาระหนี้แก่เจ้าหนี้ ในปี 2560 60.44 วัน ปี 2559 57.71 วัน เพิ่มขึ้น 2.73 วัน เกิดจากฐานตัวเลขของวันวางบิลในการ 
คำานวณการจ่ายชำาระหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ตลอดมาไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ทำาให้ระยะเวลาการชำาระ 
หนี้ค่อนข้างคงที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแล STAKEHOLDER ตามนโยบายของบริษัทฯ

8.	 ภ�ระผูกพันที่อ�จมีผลกระทบต่อฐ�นะก�รเงิน		/	ผลก�รดำ�เนินง�นอย�่งมีนัยสำ�คัญ
 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34 หน้า 180 ในรายงานประจำาปี
    บริษัทฯ มีภาระค้ำาประกัน ให้กับบริษัทฯ ร่วมทุน อยู่  12 แห่ง จำานวน 333.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นการค้ำาประกันตามสัญญาร่วมทุนโดยค้ำาประกัน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

9.	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
 บริษัทยังอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่มีต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต ดังนี้
 1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
     จากการลงทุนในโครงการต่างๆของภาครัฐที่ยังไม่มากพอเร็วพอ อาจส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยที่เป็นกำาลังซื้อของคนในประเทศลดลง 
การใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยยังคงซบเซาเห็นจากรายจ่ายในสินค้าจำาเป็นอย่างอาหารและเครื่องดื่มท่ีชะลอตัว ซึ่งเป็นไปตาม
ทศิทางของรายไดเ้กษตรกรทีล่ดลง ในขณะทีร่ายไดน้อกภาคเกษตรกรมแีนวโนม้ทรงตวั ความเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา  ความผนัผวน
ของตลาดเงินโลก และความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐอเมริกา
 2. เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
  ความเข้าใจรูปแบบเศรษฐกิจและธุรกิจในบริบทใหม่จากการเติบโตของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ตลาดผู้บริโภคยุคดิจิทัลกำาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในประเทศไทย รวมถึงในกลุ่มประเทศอาเซียน อินเดีย และจีน ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วจะมีฐานผู้บริโภคกว่า 3,000 ล้านคน จึงมีศักยภาพที่จะสร้าง
โอกาสและมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้อย่างมหาศาล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะมีแนวโน้มขยายตัวเด่นชัดท้ังในฝั่งของผู้ให้บริการและฐานผู้บริโภคในปี 2561 และ
ประเมนิวา่โมเดลธุรกจิทีเ่นน้ผูบ้รโิภคเปน็ศนูยก์ลางและตอบสนองความต้องการตรงจดุแกผู่บ้รโิภคจะมคีวามสำาคญัต่อการเตบิโตของธรุกจิในระยะตอ่ไป 
 3. การแข่งขันของตลาดภายนอก
     Brand ที่มีชื่อเสียงจากต่างๆประเทศที่เข้ามาในราคาย่อมเยา สินค้าที่มีรูปแบบทันสมัย และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อาทิเช่น UNIQLO  ZARA และ 
H&M ทำาให้ต้องปรับตัวด้าน Supply Chain ให้เกิดความรวดเร็ว Economy of Scale Economy of Speed และ Economy of Design อย่างต่อเนื่อง 
จากปีที่ผ่านมา
                

 2560 162.90 49.74 60.44 152.20

 2559 172.14 45.08 57.71 159.51

 2558 181.00 49.46 59.69 169.77
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ของเงินสด




