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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1.  การด าเนินงานและฐานะการเงินทีผ่่านมา 

1.1   ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 18,565.16 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จาก  31 ธันวาคม 2557  79.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 6,891.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.12 ของ
สินทรัพยร์วม ลดลงจากปี 2557  26.64 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.39 สาเหตุส าคญัเน่ืองจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 27.35 ลา้นบาท เงินลงทุนในตัว๋รับฝากเงินระยะสั้นลดลง 
18.34 ลา้นบาท 

2. ลกูหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 91.48 ลา้นบาท เป็นผลจากในปี 2558 มีหา้งสรรพสินคา้ท่ีเปิดใหม่หลายแห่ง
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ท าใหย้อดลกูหน้ีท่ีเกิดจากการขายเพ่ิมข้ึน 

3. สินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 42.57 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยงัคงเน้นในเร่ืองการบริหารจดัการ
สินคา้คงเหลือ การระบายสินคา้ และลดปริมาณการสัง่ซ้ือสินคา้ ท าใหย้อดสินคา้คงเหลือลดลง 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจ านวน 11,673.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 62.88 ของสินทรัพยท์ั้ งหมด 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  105.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 สาเหตุส าคญัเน่ืองจาก 

1. เงินลงทุนเผื่อขายลดลง 194.57 ลา้นบาท เกิดจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อ
ขายลดลง 264.20 ลา้นบาท และมีการลงทุนเพ่ิมจ านวน 69.63 ลา้นบาท 

2. เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 87.39 ลา้นบาท เกิดจากการลงทุนเพ่ิมในกิจการเดิม และการลงทุน
เพ่ิมในกิจการใหม่ 52.20 ลา้นบาท และมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 44.66 ลา้น
บาท เน่ืองจากบริษทัร่วมมีผลการด าเนินงานดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557 

3. อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสุทธิลดลง 79.09 ลา้นบาท เกิดจากท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างท่ีใหเ้ช่า
แก่บริษทัยอ่ย ถกูโอนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ือใชง้าน 

4. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมข้ึน 165.97 ลา้นบาท  เกิดจากในปี 2558 ซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างเพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับกิจการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง SHOP ท่ี เปิดใหม่  และค่า
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ส าหรับร้านคา้ใหม่ทัว่ประเทศ 

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 2,579.37 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2557  164.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 หน้ีสินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเก่ียวกบัการคา้    
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
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1. หน้ีสินหมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 2,022.54 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78.41 ของหน้ีสินรวม ลดลงจาก 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  96.70 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.56  เน่ืองจากการลดลงในรายการ
เจา้หน้ีการคา้ 156.51 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการลดปริมาณสั่งซ้ือตามนโยบายลดภาระสินคา้คง
คลงัท่ีมีอยูเ่พ่ือใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสม 

2. หน้ีสินไม่หมุนเวียน รวมทั้งส้ิน 556.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.59 ของหน้ีสินรวม ลดลงจาก 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 67.69 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10.84  สาเหตุมาจากรายการภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนักงานท่ีมีการประเมินหน้ีสินใหม่โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ท าให้มี
ยอดลดลง 42.71 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้งส้ิน 16,001.88 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  266.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.69 เน่ืองมาจากในปี 2558 มีการ
จ่ายเงินปันผล 305.17 ลา้นบาท ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 77.10 ลา้นบาท ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขายลดลง 211.36 ลา้นบาท และก าไรสุทธิประจ าปี 703.19 ลา้นบาท 

1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

ปี อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
2558 0.16 
2557 0.17 
2556 0.17 

จากตวัเลขอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2558 และ 2557 เท่ากบั 0.16 และ 0.17 เท่าตามล าดบั ลดลง 
0.01 เท่าเม่ือเทียบกบัปีก่อน บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมีมากกว่าหน้ีสินรวม ตลอดจนศกัยภาพ
ของการขยายฐานหน้ีไดอี้ก หากโอกาสในการท าธุรกิจมาถึง  

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

กิจกรรมลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย ์และเงินลงทุนในหุ้นทุน โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้เช่า 
และขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และเงินปันผลรับจากหุน้ทุนในอตัราท่ีสูง  บริษทัฯ สามารถบริหาร
จดัการสภาพคล่องของกิจการไดดี้ และสามารถน าเงินในธุรกิจมาใชจ่้ายในกิจการโดยไม่ตอ้งใชเ้งินจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก รวมทั้งยงัสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 

รายจ่ายลงทุนของบริษทัส่วนใหญ่เป็นการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ 
และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไวใ้ชใ้นการขายหากมีผูส้นใจท่ีให้ราคาท่ีดี อีกทั้งบริษทัยงัมีการลงทุน
ในบริษทัต่าง ๆ เพ่ือรับเงินปันผล 
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 ปี 
อตัราส่วน 
สภาพคล่อง 

อตัราส่วน 
สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 

เงินสดเพ่ิมจาก 
การด าเนินงานจาก 
งบกระแสเงินสด 

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

จากอตัราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษทัฯ และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องท่ีดี มีทรัพย์สินหมุนเวียน
มากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน ในปี 2558 อตัราส่วนสภาพคล่อง 3.41 เท่า ปี 2557  3.26 เท่า สภาพคล่องดีข้ึน
จากการลดลงของเจา้หน้ีการคา้  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปี 2558  0.15 เท่า เทียบกบัปี 2557 
เท่ากบั 0.45 เท่า ลดลง 0.30 เท่า เกิดจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2558 ลดลงจากปี 
2557  609.18 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

1.  ในปี 2558 ไดรั้บเงินสดจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้นอ้ยกว่าปี 2557 จ านวน 299.11 ลา้น
บาท 

2.  ในปี 2558 จ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้มากกว่าปี 2557 จ านวน 303.17 ลา้นบาท และจ่ายช าระค่าสินคา้
นอ้ยกวา่ปี 2557 จ านวน 167.11 ลา้นบาท 

3.  ในปี 2558 จ่ายช าระในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาน้อยกว่าปี 2557 จ านวน 
104.15 ลา้นบาท 

4.  ในปี 2558 จ่ายช าระหน้ีสินอ่ืนๆนอ้ยกวา่ ปี2557 จ านวน 14.59 ลา้นบาท   
5.  ในปี 2558 จ่ายช าระค่าสินทรัพยอ่ื์นๆ มากกวา่ปี 2557 จ านวน 50.58 ลา้นบาท 
6.  ในปี 2558 มีเงินสดรับหลงัหกัรายจ่ายด าเนินงานลดลง 91.44 ลา้นบาท   

1.4 คุณภาพสินทรัพย์ 
บริษทัฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหน้ีโดยมีการวิเคราะห์ลูกหน้ีแต่ละรายในการให้เครดิตเทอม 

บริษทัมีการติดตามหน้ีคงคา้งอยา่งสม ่าเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลกูหน้ี
ท่ีคา้งนาน โดยในปี 2558 บริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 1.69 ของยอดลูกหน้ีการคา้ ซ่ึง
ลดลงจากปี 2557   ร้อยละ 0.13 (ปี 2557  เท่ากบัร้อยละ 1.56) 

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

ไม่ร่ัวไหล 
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7. มีหลกัประกนัท่ีมัน่คง  แขง็แรง  และครอบคลุม 
ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัหาสะสมมาใช้งาน

ตลอด 51 ปี มลูค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2558 มีทั้งส้ิน 2,623.08 ลา้นบาท 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ และบริษทัย่อยถือครองไวใ้ช้ในการหา

ประโยชน์โดยได้รับรายได้ในรูปค่าเช่าและรายได้จากการขาย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีทั้ งส้ิน 
936.19 ลา้นบาท 

ในดา้นเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีก าไรท่ียงัไม่เกิดจริงจากการปรับราคายุติธรรม
ของหลกัทรัพย ์เป็นจ านวน 3,248.76 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น และไดรั้บผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปเงินปันผล ปี 2557 ในอตัราร้อยละ 8.07 ต่อปี (ปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 9.97 ต่อปี) บริษทัฯ มีการ
บริหารเงินลงทุนต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยู่ในบริษทัท่ีร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษทัท่ีท าธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองกับกิจการท่ีลงทุนเป็นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูล
สถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน และรายงานทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือวิกฤติเพ่ือช่วยกนัหาแนว
ทางแกไ้ข 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการบริหารจดัการสินคา้ โดยพฒันาระบบการบรรจุสินคา้ดว้ยเคร่ืองแยก
บรรจุสินคา้แบบอตัโนมติั ในการส่งสินคา้เขา้ร้านคา้วนัต่อวนั ต่อยอดจากระบบ CPFR (Collaborative 
Planning Forecast and Replenishment) ในการบริหารปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสม บริษทัฯ ไดพ้ฒันามาระยะ
หน่ึงจึงเร่ิมพฒันาการเช่ือมโยงสู่คู่คา้ โรงงานผูผ้ลิต และกระบวนการโลจิสติกส์ การจดัส่งให้ครบห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)  เพ่ือวางแผนความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Demand Planning) ร่วมกนั ตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและลกูคา้ท่ีแปรเปล่ียนไดท้นัท่วงที 

บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคัญในการบริหาร และการจัดการภูมิปัญญา (Knowledge Management)  
เตรียมความพร้อมรองรับขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถเรียกคน้ ปรับปรุง กระจาย จดัเก็บ และส่ือสาร ดา้น
ความรู้และเอกสารไฟลก์ารท างานต่างๆ อยา่งรวดเร็วทนัสมยั สามารถน าไปใชใ้นการท างานครอบคลุมทั้ง
องคก์รอยา่งย ัง่ยืนดว้ยระบบ IBM Connection 

จากความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ท ความสะดวกรวดเร็วในการใชอุ้ปกรณ์พกพา และ
ระบบงานต่างๆท่ีเอ้ือใหเ้กิดการคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ Ecommerce การส่ือสารทุกมิติในส่ือต่างๆไม่ว่า
จะเป็นภาพ เสียง วีดีทศัน์ และอ่ืนๆ ส่ือสังคมออนไลน์ Social Media สร้างให้เกิดการแข่งขนัในช่องทาง
การตลาดดิจิตอล บริษัทฯจึงเร่งพัฒนา Platform และธุรกิจ Ecommerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ B2C 
(Business to Consumer) ภายใต้ www.shopicc.com ส าหรับผลิตภัณฑ์  สินค้าแฟชั่น  เค ร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองส าอางของบริษทัฯ   ทั้ งยงัพฒันา www.ethailandbest.com เวบ็ไซต์ส่ือกลางการติดต่อซ้ือขาย (E-
market Place) รองรับผลิตภัณฑ์สินค้า บริการทั้ งในกลุ่มสหกรุ๊ป และบริษัท ห้างร้าน โรงงานต่างๆ 
(B2B2C Business to Business to Consumer) เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การตลาดดิจิตอลทั่วโลก 
นอกจากนั้นยงัปรับปรุงเว็บไซต์ www.hishershopsmart.com เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
สินค้าต่างๆเกือบทุกประเภทตั้ งแต่สินค้าเพ่ือการอยู่อาศัย living product เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และในครัวเรือน จนถึงเคร่ืองแต่งกายประจ าวนั เพ่ือให้ลูกคา้สะดวกในการจบัจ่ายเพียง
ปลายน้ิวสัมผสัดว้ยอุปกรณ์พกพาต่างๆ พร้อมระบบการเช่ือมโยงค าสั่งซ้ือไปยงัการจดัเก็บสินคา้ การ
ขนส่ง และบริการใหค้ าแนะน า Call Center Service เพ่ือความประทบัใจสูงสุดของลกูคา้ 

http://www.hishershopsmart.com/
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1.5 ความสามารถในการท าก าไร 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม / งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2558 2557 2556 
% เพ่ิม (ลด) 

58/57 57/56 
รายได ้ 12,924.07 12,562.82 13,933.30 2.88        (9.84)  

ค่าใชจ่้าย 12,115.90 11,960.77 13,134.89 1.30         (8.94)  

ก าไรก่อนภาษี 808.17 602.05 798.41 34.24       (24.59)  

ภาษีเงินได ้ 105.46 59.15 113.86 78.29     (48.05) 

ก าไรสุทธิ 702.71 542.90 684.55 29.44 (20.69)  

การแบ่งปันก าไร      

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 703.19 545.19 684.55 28.98 (20.36)  
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
      อ  านาจควบคุม 

 
(0.48) 

 
(2.29) 

 
- 

 
79.04 

    
  (100.00) 

ก าไรสุทธิ 702.71 542.90 684.55 29.44 (20.69)  

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2556 
% เพ่ิม (ลด) 

58/57 57/56 
รายได ้ 12,841.57 12,591.79 13,944.19 1.98       (9.70)  

ค่าใชจ่้าย 12,057,69 11,895.08 13,108.42 1.37        (9.26)  

ก าไรก่อนภาษี 783.88 696.71 835.77 12.51     (16.64) 

ภาษีเงินได ้ 105.46 59.15 113.86 78.29   (48.05) 

ก าไรสุทธิ 678.42 637.56 721.91 6.41 (11.68)  

สภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2558 โดยรวม อยู่ในภาวะทรงตัวต่อเน่ืองจากปี 2557 การบริโภคใน
ภาคเอกชน ยงัมีสัญญาณการฟ้ืนตวัท่ีไม่ชัดเจนนัก โดยมีปัจจยัถ่วงจากการลดลงของรายไดค้รัวเรือน 
โดยเฉพาะรายไดเ้กษตรกรจากภาวะภยัแลง้ ภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูง ผูบ้ริโภคระดบักลางถึง
ระดบับนท่ีแมย้งัมีก าลงัซ้ือ แต่ก็ยงัระมดัระวงัการใชจ่้ายเน่ืองจากยงัขาดความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจ 
การส่งออกสินคา้ยงัซบเซาเน่ืองจากการชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก แมว้่าเงินบาทจะมีค่าอ่อนตวัลง  แต่ไม่ไดส่้งผลในการเพ่ิมปริมาณค าสัง่ซ้ือ
อย่างมีนยัส าคญั  อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสท่ีส่ี ภาวะธุรกิจเร่ิมมีแนวโนม้ปรับดีข้ึนบา้ง จากมาตรการ
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กระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีเห็นผลมากข้ึน ท าใหก้ารบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนกระเต้ืองข้ึน และ
มีแนวโน้มจะขยายตวัเพ่ือรองรับความตอ้งการสินคา้เพ่ิมจากกลุ่มประเทศ CLMV และการขยายตวัของ
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยูโรโซน และญ่ีปุ่นท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตวั ซ่ึงจะส่งผลต่อภาคการส่งออกของไทย 
ต้นทุนการผลิตโดยรวมยงัคงทรงตัว ยกเวน้ต้นทุนวตัถุดิบ จากราคาน ้ ามันท่ีปรับราคาลงตามราคา
ตลาดโลก ปัจจยัท่ียงัตอ้งจบัตามองคือ ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน และการปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ียของ Fed ของสหรัฐอเมริกา 

จากภาวการณ์ท่ีการบริโภคของภาคเอกชนยงัไม่ฟ้ืนตวัชัดเจน ท าให้บริษทัตอ้งปรับตวัดว้ยการจดั
โปรโมชั่นเพ่ือกระตุน้ยอดขายอย่างต่อเน่ือง มีการจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายดา้นการตลาดและการ
ส่งเสริมการขายเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว ้ตลอดจนการควบคุมตน้ทุนค่าใช้จ่าย และการลดภาระ
สินคา้คงคลงั 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 12,342.82 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 
เท่ากบั 309.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.57 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย 12,033.00 ลา้นบาทในปี 2557  
มีก าไรสุทธิเท่ากบั 703.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.98 เม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยท่ีตน้ทุนขายของบริษทั
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ประมาณร้อยละ 2.76 สาเหตุท่ีบริษทัมีก าไรสุทธิสูงเป็นผลจากเงินปันผลรับท่ีเพ่ิมข้ึนและ
ส่วนแบ่งก 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) 
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 

 

ปี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราก าไรต่อ 
รายไดร้วม 

(%) 

อตัราก าไร 
จากการด าเนินงาน 

(%) 

อตัราก าไรต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

(%) 

ก าไรต่อหุน้ 
 

(บาท) 

Price / 
earnings ratio 

(เท่า) 
2558 5.28 6.38 4.26 2.33 6.95 
2557 5.06 5.79 4.10 2.19 18.04 
2556 5.18 6.27 4.64 2.48 15.73 
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ในปี 2558 จะเห็นไดว้่าบริษทัมีความสามารถในการท าก าไรสูงข้ึนกว่าปี 2557 โดยมีอตัราก าไรจาก
การด าเนินงานร้อยละ 6.55 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.55 เม่ือเทียบกบัปี 2557 มีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 2.42 บาท เพ่ิมข้ึน
จากปี 2557  0.54 บาท เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสูงข้ึนจากปี 2557  309.82 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.57 และมีรายไดจ้ากเงินปันผลรับเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 รวมถึงมีส่วนแบ่งก าไรของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ถึงแมว้่าเศรษฐกิจในปัจจุบนัยงัคงชะลอตวั  แต่บริษทัมุ่งมัน่ท่ี
พฒันาระบบต่างๆ เพ่ือช่วยสนบัสนุนในเร่ืองของกระบวนการขายใหดี้ข้ึน การพฒันาทรัพยากรบุคคลใน
องคก์รใหมี้ศกัยภาพ การใหค้วามรู้แก่พนกังานขายในการเพ่ิมยอดขายใหก้บับริษทั 

1.5.2 รายไดข้องบริษทั  ประกอบดว้ย 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลิตภณัฑ ์
งบการเงินรวม 

2558 % 2557 % % เพ่ิม/(ลด) 

รายไดห้ลกัจากการขายสินคา้      

 เคร่ืองส าอาจและเคร่ืองหอม 1,296.29 10.03 1,387.04 11.04 (6.54) 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 4,130.21 31.96 3,699.61 29.45 11.64 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,236.10 25.04 3,252.97 25.89 (0.52) 

    อ่ืนๆ 3,680.22 28.47 3,693.38 29.40  (0.36) 

รายไดอ่ื้น      

 เงินปันผลรับ 378.45 2.93 332.52 2.65 13.81 

    ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์        

  และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 0.59 0.01 5.44 0.04 (89.15) 

 อ่ืนๆ 157.55 1.22 191.86 1.53 (17.88) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 44.66 0.34 - - - 

รวมรายได้ 12,924.07 100.00 12,562.82 100.00 2.88 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลิตภณัฑ ์ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2558 % 2557 % % เพ่ิม/(ลด) 

รายไดห้ลกัจากการขายสินคา้      

 เคร่ืองส าอาจและเคร่ืองหอม 1,296.29 10.09 1,387.04 11.02 (6.54) 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 4,129.41 32.16 3,699.01 29.38 11.64 

    เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 3,236.10 25.20 3,252.97 25.83 (0.52) 

    อ่ืนๆ 3,629.28 28.26 3,691.83 29.32 (1.69) 

รายไดอ่ื้น      

 เงินปันผลรับ 389.57 3.03 334.38 2.66 16.51 

    ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์        

  และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 0.59 0.01 31.71 0.25 (98.14) 

 อ่ืนๆ 160.33 1.25 194.85 1.55 (17.72) 

รวมรายได้ 12,841.57 100.00 12,591.79 100.00 1.98 

1.6 วงจรหมุนของเงนิสด 

ปี 
ระยะเวลา 

การขายสินคา้
เฉล่ีย 

ระยะเวลา 
รับช าระหน้ี 
จากลกูหน้ี 

ระยะเวลา 
ช าระหน้ี 
แก่เจา้หน้ี 

วงจรการหมุน 
ของเงินสด 

2558 181.00 49.46 59.69 169.77 
2557 192.76 53.10 62.48 183.38 
2556 189.13 53.47 59.02 183.58 

ในปี  2558  บริษทัฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด  (Operating cycle  days) จ านวน 169.77 วนั ลดลง 
จากปี 2557 เป็น 13.61 วนั เกิดจาก 

1.  ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย ลดลงจาก 192.76 วนั ในปี 2557  เป็น 181.00 วนั ในปี 2558 สั้นลง 
11.76 วนั เน่ืองจากบริษทัสามารถลดสินคา้คงคลงัลงจากปี 2557 จ านวน 42.57 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.10 และมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.57 

2.  ระยะเวลาการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี ในปี 2558  49.46 วนั เทียบกบัในปี 2557  53.10 วนั ลดลง 
3.64 วนั 
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3.  ระยะเวลาการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี ในปี 2558  59.69 วนั ปี 2557  62.48 วนั สั้นลง 2.79 วนั เกิดจาก
ฐานตวัเลขในการค านวณการจ่ายช าระหน้ีของบริษทั จ่ายตามขอ้ตกลงท่ีมีกบัเจา้หน้ีตลอดมาไม่ว่า
สภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรท าให้ระยะเวลาการช าระหน้ีค่อนขา้งคงท่ี เป็นส่วนหน่ึงของการ
ดูแล STAKEHOLDER ตามนโยบายของบริษทั 

1.7 ภาระผูกผนัที่อาจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 

ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 
33 ในงบการเงินประจ าปี 2558  

บริษทัฯ มีภาระค ้าประกนั ใหก้บับริษทัร่วมทุน อยู ่2 แห่ง จ านวน 85 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการค ้าประกนั
ตามสญัญาร่วมทุนโดยค ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้ และมีภาระค ้าประกนัใหก้บัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อยู ่8 แห่ง จ านวน 137.22 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนธุรกิจท่ีมีธุรกรรมต่อกนัและธุรกิจท่ีเป็น Supply 
Chain 

2. ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินในอนาคต 
ตามท่ีบริษทั มีการพฒันาระบบการสั่งผลิต การสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิต และระบบการจดัส่งสินคา้ไป

ยงัร้านคา้ต่างๆ ทัว่ประเทศ  การเพ่ิมช่องทางการขาย Direct Marketing ผ่านทางส่ือ Online  TV Shopping 
Catalog Sales  การส ารวจและวิจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค การพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และมีนวตักรรมใหม่ๆ  แต่อย่างไรกต็าม  บริษทัยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัท่ีมี
ต่อผลการด าเนินงานในอนาคต ดงัน้ี 

- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  ท่ียงัอาจไดรั้บผลจากความไม่แน่นอนทางการเมือง การชะลอตวัของการ
ลงทุนจากภาครัฐในโครงการต่างๆ ส่งผลกระทบต่อรายไดค้รัวเรือนท่ียงัไม่ดีข้ึน จึงมีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจในการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค 

- ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของตราสินคา้ผลิตภณัฑแ์ฟชัน่จากต่างประเทศในราคาท่ีไดเ้ปรียบกว่า
บริษทั ท าใหก้ารแข่งขนัดา้นราคามีมากข้ึนทุกปี 

- การแข่งขนัในช่องทางการขาย  Direct Marketing ต่อผูบ้ริโภค ผ่านทาง Online ท่ีมีความรวดเร็วใน
การตอบสนองความสะดวกในการซ้ือสินคา้ ความรวดเร็วในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาซ้ือสินคา้ในช่องทางน้ีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 


