
รายงานประจำาปี 256378

1.	 ภาพรวมผลการดำำาเนิินิงานิที่่�ผ่านิมา	
สภาวะเศรษฐกิจิไทยในปีี 2563 ไม่ม่่คีวาม่เติบิโติหดตัิวรอ้ยละ 6-7 จากิผลกิระทบรนุแรงของกิารแพรร่ะบาดของไวร้สัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากิม่าติรกิารควบคมุ่กิารระบาดของ COVID-19 ที�เขม้่งวดทั�งในปีระเทศและติา่งปีระเทศ โดยเฉพาะในช่่วงเดอืน ม่นีาคม่ ถึงึ พฤษภาคม่ 2563 รฐับาล
ติ้องปีระกิาศ LOCK DOWN ปีิดห้างร้านติ่างๆทั�วปีระเทศ กิารเดินทางของนักิท่องเที�ยวที�ติ้องหยุดช่ะงักิ ถึึงแม่้จะเริ�ม่ผ่อนปีรนม่าติรกิารควบคุม่ใน
ปีลายเดอืน พฤษภาคม่ แติก่ิย็งัม่แีนวโนม้่ยดืเยื�อ โดยเฉพาะในติา่งปีระเทศที�ยงัม่กีิารแพรร่ะบาดอย่ม่่ากิขณะที�ไม่ม่่วีคัซีีนปีอ้งกินั สว่นภาครฐัม่มี่าติรกิาร
กิระติุ้นกิารใช่้จ่าย โครงกิารคนละครึ�ง ช่ิม่ ช่้อปี ท่องเที�ยวในปีระเทศ กิ็ไม่่ส่งผลติ่อเศรษฐกิิจภาพรวม่ ภาระหน้�สินครัวเรือนยังคงส่งอย่่ รายได้ครัวเรือน
ลดลง และกิารใช่้จ่ายภาครัฐที�เปี็นแรงขับเคลื�อนเศรษฐกิิจที�สำาคัญยังติำ�าอย่่ ทำาให้เกิิดภาวะกิำาลังซีื�อลดลงม่ากิ และกิำาลังซีื�อภายในปีระเทศไม่่สาม่ารถึ
ทำาให้เศรษฐกิิจภาพรวม่เติิบโติ

ปีี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ม่ีรายได้จากิกิารขาย 7,809.02 ล้านบาท ลดลงจากิปีี  2562  3,500.19 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 30.95 ม่ี
ขาดทุนสุทธิิ 59.32 ล้านบาท เม่ื�อเทียบกิับปีีกิ่อน ม่ีกิำาไรสุทธิิลดลง 778.36 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 108.25  ม่ีติ้นทุนขาย 5,489.38 ล้านบาท ลดลง
จากิปีี 2562 จำานวน 2,078.64 ลา้นบาท คดิเปีน็ร้อยละ 27.47 ม่คีา่ใช้่จา่ยในกิารขายและบรหิาร 2,726.37 ลา้นบาท ลดลงจากิปีี 2562 จำานวน 1,231.03 
ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 31.11 สาเหติุที�บริษัทม่ีกิำาไรสุทธิิลดลง สาเหติุหลักิเกิิดจากิกิารระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จนถึึงขั�นติ้องปีิด
ห้างร้านติ่างๆ ทั�วปีระเทศในช่่วงเดือน ม่ีนาคม่ ถึึง พฤษภาคม่ 2563 อีกิทั�งสภาวะเศรษฐกิิจยังไม่่เติิบโติ กิำาลังกิารซีื�อของผ่้บริโภคในปีระเทศลดลง 
และไม่่ม่ีนักิท่องเที�ยวจากิติ่างปีระเทศเข้าม่า ทำาให้บริษัท ติ้องม่ีม่าติรกิารในกิารปีรับลดค่าใช่้จ่ายติ่าง ๆ ที�ไม่่กิ่อให้เกิิดปีระสิทธิิภาพในกิารดำาเนินงาน 
ค่าใช่้จ่ายที�ไม่่ส่งผลติ่อกิารเติิบโติของยอดขายและค่าใช่้จ่ายบุคลากิร 

ในปีี 2563 บริษัทได้ม่ีเงินลงทุนในบริษัทย่อยคงเหลือ จำานวน 3 บริษัท โดยม่ีบริษัทที�ช่ำาระบัญช่ีในระหว่างปีี 1 บริษัท ดังน้�
1. บรษิทั ดบัเบิ�ลย่ บ ีอาร ์อ ีจำากิดั ทำาธิรุกิจิดา้นอสงัหารมิ่ทรพัย ์โดยทำาโครงกิารบา้นจดัสรรทาวนเ์ฮ้้าส ์ที� ศรรีาช่า ใกิลก้ิบั นคิม่อตุิสาหกิรรม่

เครือสหพัฒน์ เพื�อเปี็นกิารขยายช่่องทางธิุรกิิจใหม่่ให้กิับบริษัท
2. บริษัท ไหม่ทอง จำากิัด เปี็นผ่้ผลิติและจำาหน่ายเสื�อผ้าสำาเร็จร่ปีและเปี็น Supply Chain ที�สำาคัญของบริษัท สำาหรับผลิติสินค้า เสื�อผ้า เพื�อ

จัดจำาหน่าย ในนาม่ บริษัท ไอ.ซีี.ซีี. อินเติอร์เนช่ั�นแนล จำากิัด (ม่หาช่น) โดยบริษัท ไหม่ทอง จำากิัด เปี็นผ่้ได้รับลิขสิทธิิ�ติราสินค้าที�บริษัท
เปี็นผ่้จัดจำาหน่าย รวม่ถึึงผลิติเสื�อผ้าย่นิฟอร์ม่ ผลิติสินค้าเพื�อจำาหน่ายในปีระเทศและส่งออกิติ่างปีระเทศ เปี็นบริษัทที�ผลิติสินค้าที�ม่ี
คุณภาพ 

3. Canchana International Co.,Ltd. เป็ีนตัิวแทนจัดจำาหนา่ยสนิคา้ของบริษทั ไอ.ซีี.ซีี. อนิเติอรเ์นช่ั�นแนล จำากิดั (ม่หาช่น) ในราช่อาณาจักิร
กิัม่พ่ช่า เพื�อเปี็นกิารขยายติลาดไปียังกิลุ่ม่ CLMV 

4. Amis Du Monde SARL ในปีระเทศฝรั�งเศส โดยเปีิดเปี็น Shop ในย่านถึนนช่องเซีลีเซี่  แหล่งช่้อปีปีิ�งช่ั�นนำาของฝรั�งเศส  เพื�อนำา Brand 
BSC   ส่่ติลาดติ่างปีระเทศ ในกิารเปี็น International Brand ภายใติ้ช่ื�อ BSC International  โดยเริ�ม่ดำาเนินกิารในกิลุ่ม่ผลิติภัณฑ์์สินค้า
เสื�อผา้ จากิกิารปีระช่มุ่กิรรม่กิารบรษิทั ครั�งที� 6/2559 เม่ื�อวนัที� 14 ติลุาคม่ 2559 ไดพ้จิารณาและม่ติเิหน็ช่อบในกิารดำาเนนิกิารเลกิิกิจิกิาร 
เน่�องจากิม่ีผลกิารดำาเนินงานขาดทุนม่าติลอด บริษัทฯ ถึือหุ้นในบริษัท อาม่ี ด่ ม่องด์ จำากิัด จำานวน 119,304 หุ้น คิดเปี็น 81.92 % 
ของทุนจดทะเบียนในราคาที�ติราไว้หุ้นละ 10.00 EURO เปี็นเงิน 1,193,040.00 EURO เทียบเปี็นเงินไทยปีระม่าณ 48.92 ล้านบาท 
บริษัทฯได้ติั�งสำารองด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้วเปี็นจำานวน 48.92 ล้านบาท บริษัทฯ ดำาเนินกิารเลิกิกิิจกิาร และเสร็จกิารช่ำาระบัญช่ีติาม่
กิระบวนกิารกิฎหม่ายของปีระเทศฝรั�งเศสในไติรม่าส 3 ปีี 2563

การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
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การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ

เคร่�องสำำาอางและเคร่�องหอม
ในปีี 2563 บริษัทฯม่ีรายได้จากิกิลุ่ม่เครื�องสำาอางและเครื�องหอม่ 739.17 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562  288.10 ล้านบาท หรือคิดเปี็นร้อยละ 

28.04 ม่ีขาดทุนจากิกิารดำาเนินงานในปีี 2563 2.59 ล้านบาท ขาดทุนม่ากิกิว่าปีี 2562 52.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 105.15 เน่�องจากิ
-  จากิสถึานกิารณ์กิารแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปี็นสาเหติุหลักิที�ติ้องหยุดกิารขายของห้างร้านติ่างๆในช่่วงเดือน ม่ีนาคม่ 

ถึึง พฤษภาคม่ ส่งผลทำาให้ผลปีระกิอบกิารลดลงอย่างม่ากิ
-  กิารขายสนิค้าผ่านช่่องทาง ONLINE เพิ�ม่ม่ากิขึ�นทกุิปีี โดยเฉพาะสนิค้ากิลุม่่เครื�องสำาอาง ใช้่ต้ินทนุกิารติลาดที�ติำ�าผ่านทาง SOCIAL MEDIA  
-  กิารแข่งขันด้านราคาในช่่องทาง ONLINE ที�ใช่้ราคาถึ่กิติอบสนองล่กิค้าม่ากิขึ�น
-  กิารแข่งขันกิับสินค้าช่ั�นนำาจากิติ่างปีระเทศยังคงม่ีอย่่อย่างติ่อเน่�องทุกิปีี

2.	 ผลการดำำาเนิินิงานิ		และความสำามารถในิการที่ำากำาไร	
    
	 		 สำัดำสำ่วนิรายไดำ้จากการขายและกำาไรจากการดำำาเนิินิงานิตามสำายผลิตภัณฑ์์	ปีี	2563

สำายผลิตภัณฑ์์
รายไดำ้จากการขาย

%
กำาไรจากการดำำาเนิินิงานิ

%
2563 2562 2563 2562

เครื�องสำาอางและเครื�องหอม่ 739.17 1,027.27 (28.04) (2.59) 50.18 (105.15)

เครื�องแติ่งกิายสุภาพสติรี 2,419.31 4,039.57 (40.11) (10.58) 370.52 (102.85)

เครื�องแติ่งกิายสุภาพบุรุษ 2,123.32 3,021.02 (29.72) 119.92 271.19 (55.78)

อื�น ๆ 2,527.21 3,221.36 (21.55) (134.27) (40.61) (230.66)

รวม 7,809.02 11,309.21 (30.95) (27.51) 651.29 (104.22)

% รายได้จากิกิารขาย   9.08 35.72 26.71 28.48

% กิำาไรจากิกิารดำาเนินงาน          7.70 56.89 41.64 (6.23)
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เคร่�องแต่งกาย
สำุภาพสำตร่

รายไดำ้จากการขาย	
ในปีี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีรายได้จากิกิารขาย  7,809.02 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562  3,500.19 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 30.95 

เม่ื�อเทียบกิับรายได้จากิกิารขาย 11,309.21 ล้านบาท ในปีี 2562
รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปีระกิอบด้วยรายได้ 3 สายผลิติภัณฑ์์หลักิ ได้แกิ่ เครื�องสำาอางและเครื�องหอม่  เครื�องแติ่งกิายสุภาพสติรี 

และเครื�องแติ่งกิายสุภาพบุรุษ โดยมี่รายละเอียดรายได้และกิำาไรในแติ่ละสายผลิติภัณฑ์์เปีรียบเทียบระหว่างปีี 2563 และ 2562 ดังน้�

สำัดำสำ่วนิรายไดำ้จากการขายและกำาไรจากการดำำาเนิินิงานิตามสำายผลิตภัณฑ์์	ปีี	2562																															

% รายได้จากิกิารขาย 9.47 30.98 27.19 32.36

% กิำาไรจากิกิารดำาเนินงาน (9.40) (38.44) 435.87 (488.03)
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เคร่�องแต่งกายสำุภาพสำตร่
ในปีี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีรายได้ในกิลุ่ม่เครื�องแติ่งกิายสุภาพสติรี 2,419.31 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562 1,620.25 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 40.11 ม่ขีาดทนุจากิกิารดำาเนินงานในปีี 2563 10.58 ล้านบาท ขาดทนุม่ากิกิว่าปีี 2562 381.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.85 สาเหติหุลกัิม่าจากิ
-  จากิสถึานกิารณ์กิารแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปี็นสาเหติุหลักิที�ติ้องหยุดกิารขายของห้างร้านติ่างๆในช่่วงเดือน ม่ีนาคม่ 

ถึึง พฤษภาคม่ ส่งผลทำาให้ผลปีระกิอบกิารลดลงอย่างม่ากิ
-  กิารลดลงของล่กิค้านักิท่องเที�ยวโดยเฉพาะล่กิค้าจากิจีน ที�เกิิดจากิสถึานกิารณ์ COVID-19  
-  กิลุม่่สินค้า FASHION จะม่ผีลกิระทบจากิผ้่ปีระกิอบกิารรายย่อยที�ม่มี่ากิขึ�นโดยเฉพาะกิารขายผ่านทาง SOCIAL MEDIA  ซึี�งทำาได้เรว็และ 

ไม่่ติ้องใช่้เงินลงทุนม่ากิ
-  กิารแข่งขันในติลาดโดยใช่้กิารลดราคาที�ค่อนข้างส่งเพื�อกิารแย่งช่ิงล่กิค้า

เคร่�องแต่งกายสำุภาพบุรุษ
ในปีี 2563 บริษัทฯม่ีรายได้ในกิลุ่ม่เครื�องแติ่งกิายสุภาพบุรุษ 2,123.32 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562  897.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.72 กิำาไร

จากิกิารดำาเนินงาน 119.92 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562  151.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.78  สาเหติุหลักิม่าจากิ 
-  จากิสถึานกิารณ์กิารแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปี็นสาเหติุหลักิที�ติ้องหยุดกิารขายของห้างร้านติ่างๆในช่่วงเดือน ม่ีนาคม่ 

ถึึง พฤษภาคม่ ส่งผลทำาให้ผลปีระกิอบกิารลดลงอย่างม่ากิ
-  กิารลดลงของล่กิค้าในกิลุ่ม่ CLMV  ที�เกิิดจากิสถึานกิารณ์ COVID-19 ในติ่างปีระเทศเช่่นกิัน 
-  Life Style ของคนรุ่นใหม่่ ที�ปีรับเปีลี�ยนไปีม่ากิ ทำาให้กิลุ่ม่สินค้าออกิใหม่่บางส่วน ยังติอบสนองไม่่ได้เท่าที�ควรของคนรุ่นใหม่่

 อ่�นิ	ๆ
รายได้หลักิของกิลุ่ม่อื�น ๆ ได้แกิ่ เครื�องแติ่งกิายเด็กิ ชุ่ดออกิกิำาลังกิาย เสื�อผ้าชุ่ดเครื�องกิีฬา เครื�องหนัง เครื�องดื�ม่นำ�านม่ถึั�วเหลือง และสินค้า

ในครวัเรอืน เช่่น นำ�ายาซีกัิล้าง และบำารงุรกัิษาเครื�องนุง่ห่ม่ ในปีี 2563 บรษิทัฯม่รีายได้ในกิลุม่่อื�น 2,527.21 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562 694.14 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 21.55 ขาดทุนจากิกิารดำาเนินงาน 134.27 ล้านบาท เพิ�ม่ขึ�นจากิปีี 2562  93.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 230.66 เน่�องจากิ

-  จากิสถึานกิารณ์กิารแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปี็นสาเหติุหลักิที�ติ้องหยุดกิารขายของห้างร้านติ่างๆในช่่วงเดือน ม่ีนาคม่ 
ถึึง พฤษภาคม่ ส่งผลทำาให้ผลปีระกิอบกิารลดลงอย่างม่ากิ

-  สนิค้ากิลุม่่เครื�องหนัง และกิฬีา ยอดขายลดลงอย่างม่ากิจากิปีีก่ิอน เน่�องจากิเป็ีนสนิค้ายงัไม่่ม่คีวาม่จำาเป็ีนต่ิอช่วีติิปีระจำาวนัจากิสถึานะกิารณ์ 
COVID-19 ในปีีน้�

-  กิลุ่ม่สินค้าในครัวเรือน ยอดขายลดลงจากิปีีกิ่อน จากิกิำาลังซีื�อที�ลดลง
-  กิารใช่้งบกิารติลาดในกิารปีระช่าสัม่พันธิ์สินค้าเครื�องดื�นนำ�านม่ถึั�วเหลือง เพื�อให้เกิิดกิารรับร่้ของผ่้บริโภคเพิ�ม่ขึ�น 

รายไดำ้อ่�นิ
ในปีี 2563  บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีรายได้อื�นรวม่ 520.05 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562 448.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.32 โดยหลักิๆ ราย

ได้ที�ลดลง ได้แกิ่รายได้จากิเงินปีันผล 187.62 ล้านบาท รายได้จากิกิารขายทรัพย์สิน 146.97 ล้านบาท และในปีี 2562 บริษัทได้รับช่ำาระหน้�เงินกิ่้ที�ได้
ติัดหน้�ส่ญแล้ว จำานวน 69.42 ล้านบาท 
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รายไดำ้รวมปีระกอบดำ้วย

กิำาไรกิ่อนภาษีเงินได้ ค่าใช่้จ่ายรวม่ ติ้นทุนขาย

การแบ่งสำ่วนิของรายไดำ้รวม	(พันิล้านิบาที่)
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ต้นิทีุ่นิขาย
ในปีี 2563  บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีติ้นทุนขาย 5,489.38 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562  2,078.64 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 27.47 ในปีี 2563 

และปีี 2562 ม่ีอัติราส่วนติ้นทุนขายติ่อยอดขายร้อยละ 70.30 และ 66.92 ติาม่ลำาดับ เพิ�ม่ขึ�นร้อยละ 3.38 เน่�องจากิสถึานกิารณ์กิารแพร่ระบาดไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19) บรษิทั ติอ้งจดักิจิกิรรม่สง่เสรมิ่กิารขายม่ากิขึ�นกิว่าปีกิติโิดยเฉพาะกิารลดราคาที�ม่ากิขึ�นเพื�อกิระติุน้ยอดขายในขณะที�ผ่บ้ริโภค
ม่ีกิำาลังซีื�อลดลงม่ากิ

ค่าใช้้จ่ายในิการขายและบริหาร
ในปีี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีค่าใช่้จ่ายในกิารขายและบริหารทั�งสิ�น 2,813.55 ล้านบาท ลดลงจากิปีี 2562 1,146.17 ล้านบาท คิดเปี็น

ร้อยละ 28.95 คิดเปี็นสัดส่วนติ่อยอดขายร้อยละ 36.03  ปีี 2562 35.01 เพิ�ม่ขึ�นร้อยละ 1.02 โดยม่ีรายละเอียดดังน้�
ค่าใช่้จ่ายในกิารขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีค่าใช่้จ่ายในกิารขายปีี 2563 1,420.33 ล้านบาท ในปีี 2562 2,488.43 ล้านบาท ลดลง 1,068.10 

ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 42.92 เน่�องจากิผลกิระทบจากิสถึานะกิารณ์กิารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำาให้บริษัท ติ้องม่ีม่าติรกิาร
ในกิารปีรับลดค่าใช่้จ่ายติ่าง ๆ ที�ไม่่กิ่อให้เกิิดปีระสิทธิิภาพในกิารดำาเนินงาน ค่าใช่้จ่ายที�ไม่่ส่งผลติ่อกิารเติิบโติของยอดขายและค่าใช่้จ่ายบุคลากิร โดย
บริษัทฯได้ใช่้บุคลลากิร ที�ม่ีอย่่อย่างม่ีปีระสิทธิิภาพ

ค่าใช่้จ่ายในกิารบริหาร บริษัทฯ และบริษัทย่อย ม่ีค่าใช่้จ่ายในกิารบริหารปีี 2563 1,393.22 ล้านบาท ในปีี 2562 1,471.30 ล้านบาท ลดลง 
78.07 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 5.31 สาเหติุหลักิม่าจากิค่าใช่้จ่ายบุคลากิร โดยบริษัทฯได้ใช่้บุคลลากิรที�ม่ีอย่่อย่างม่ีปีระสิทธิิภาพ แติ่ม่ีค่าเสื�อม่ราคาและ
ดอกิเบี�ยจ่ายเพิ�ม่ขึ�น จากิกิารปีรับงบกิารเงินกิารเงิน ติาม่ม่าติรฐานกิารรายงานทางกิารเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่่า(TFRS16)

ค่าใช้้จ่ายภาษ่เงินิไดำ้
ในปีี 2563 บริษัทฯ ม่ีภาษีเงินได้ 55.76 ล้านบาท และปีี 2562 56.28 ล้านบาท ลดลง 0.52 ล้านบาท เม่ื�อเทียบกิับปีี 2562 เน่�องจากิในปีี 2563 

บริษัทม่ีผลขาดทุนทางภาษีแติ่ม่ีค่าใช่้จ่ายภาษีเงินได้จากิกิารบันทึกิค่าใช่้จ่ายภาษีเงินได้รอติัดบัญช่ี(Defer Tax) ติาม่ม่าติรฐานกิารบัญช่ี ฉบับที� 12 เรื�อง 
ภาษีเงินได้(TAS12)

กำาไรสำุที่ธิ
ในปีี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีผลขาดทุนสุทธิิ 59.32 ล้านบาท เม่ื�อเทียบกิับปีีกิ่อนม่ีกิำาไร กิำาไรลดลง 778.36 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 

108.25 เน่�องจากิเหติุกิารณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างติ่อเน่�อง สภาวะเศรษฐกิิจยังไม่่เติิบโติ กิำาลังกิารซีื�อของผ่้บริโภคในปีระเทศ
ลดลง และไม่่ม่ีนักิท่องเที�ยวจากิติ่างปีระเทศ

3.	 การวิเคราะห์ฐานิะการเงินิ
สำินิที่รัพย์

ณ วนัที� 31 ธินัวาคม่ 2563 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมี่สนิทรพัย์รวม่ทั�งสิ�น 32,227.80 ล้านบาท เพิ�ม่ขึ�นจากิ 31 ธินัวาคม่ 2562 8,582.98 ล้านบาท 
คิดเปี็นร้อยละ 36.30 โดยม่ีรายละเอียดกิารเปีลี�ยนแปีลงที�สำาคัญ ดังติ่อไปีน้�

สินทรัพย์หมุ่นเวียน ณ 31 ธิันวาคม่ 2563 ม่ีจำานวน 7,132.22 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 22.13 ของสินทรัพย์รวม่ ลดลงจากิปีี 2562 515.07 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.74 โดยม่ีรายกิารเปีลี�ยนแปีลงสำาคัญดังติ่อไปีน้�

- สนิคา้คงเหลือสทุธิลิดลง 658.43 ลา้นบาท เน่�องจากิบริษัทฯได้ควบคุม่กิารสั�งซืี�อสนิคา้ให้ลดลงจากิเหตุิกิารณร์ะบาดของไวรัสโคโรนา่ 2019 
(COVID-19) ที�ทำาให้ผ่้บริโภคซีื�อสินค้าลดลงของล่กิค้าในปีระเทศและล่กิค้านักิท่องเที�ยวจากิติ่างปีระเทศถึ่กิห้าม่กิารเดินทาง

- ล่กิหน้�กิารค้าลดลง 332.82 ล้านบาท เน่�องจากิกิารรายได้จากิกิารขายที�ลดลง
- เงินลงทุนช่ั�วคราวลดลง 230.34 ล้านบาท เน่�องจากิกิารปีรับลดเงินฝากิที�ม่ีระยะเวลาม่ากิกิว่า 4 เดือนม่าอย่่ในปีระเภทน้อยกิว่า 4 เดือน 

เพื�อเปี็นเงินทุนหมุ่นเวียนในช่่วงสถึานกิารณ์ COVID-19 
- เงินสดและรายกิารเทียบเท่าเงินสดเพิ�ม่ขึ�น 681.46 ล้านบาท เน่�องจากิม่าติรกิารควบคุม่กิารสั�งซีื�อสินค้าให้ลดลงและควบคุม่กิารใช่้จ่ายให้

ลดลง
สินทรัพย์ไม่่หมุ่นเวียน ณ 31 ธิันวาคม่ 2563 ม่ีจำานวน 25,095.58 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 77.87 ของสินทรัพย์รวม่ เพิ�ม่ขึ�นจากิปีี 2562  

9,098.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.87 โดยม่ีรายกิารเปีลี�ยนแปีลงสำาคัญดังติ่อไปีน้�
- สินทรัพย์ทางกิารเงินเพิ�ม่ขึ�น 8,776.03 ล้านบาท เน่�องจากิในปีี 2563 ม่ีม่าติรฐานบัญช่ีใหม่่ที�บังคับใช่้คือ ม่าติรฐานกิารรายงานทางกิาร

เงิน ฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องม่ือทางกิารเงิน (TFRS 9) ซีึ�งเกิี�ยวกิับกิารวัดม่่ลค่าด้วยม่่ลค่ายุติิธิรรม่ของเงินลงทุนทั�วไปี ทำาให้บริษัทบันทึกิ
ม่่ลค่ายุติิธิรรม่ของเงินลงทุนทั�วไปีเพิ�ม่ขึ�น

- สินทรัพย์สิทธิิกิารใช่้เพิ�ม่ขึ�น 383.93 ล้านบาท เน่�องจากิในปีี 2563 ม่ีม่าติรฐานบัญช่ีใหม่่ที�บังคับใช่้คือ ม่าติรฐานกิารรายงานทางกิารเงิน 
ฉบับที� 16 เรื�อง เรื�องสัญญาเช่่า (TFRS 16) บริษัทม่ีกิารเช่่าพื�นที�สำาหรับขายสินค้า ดังนั�นจึงทำาให้ติ้องบันทึกิสินทรัพย์สิทธิิกิารใช่้เพิ�ม่ขึ�น

- อสังหาริม่ทรัพย์เพื�อกิารลงทุนเพิ�ม่ขึ�น 201.75 ล้านบาท เน่�องจากิในปีี 2563 บริษัทได้นำาที�ดินให้บริษัทแห่งหนึ�งเช่่า จึงปีรับลดปีระเภท
ที�ดิน อาคารและอุปีกิรณ์ เปี็นอสังหาริม่ทรัพย์เพื�อกิารลงทุน

การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
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หนิ้�สำินิ
ณ วันที� 31 ธิันวาคม่ 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีหน้�สินรวม่ทั�งสิ�น 5,111.04 ล้านบาท เพิ�ม่ขึ�นจากิปีี 2562 1,935.90 ล้านบาท คิดเปี็น 

ร้อยละ 60.97 รายละเอียดกิารเปีลี�ยนแปีลงที�สำาคัญ ดังติ่อไปีน้�
หน้�สินหมุ่นเวียน รวม่ทั�งสิ�น 1,670.65 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 32.69 ของหน้�สินรวม่ ลดลงจากิปีี 2562  233.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.25  

เน่�องจากิ เจ้าหน้�กิารค้าลดลง 322.63 ล้านบาท  เจ้าหน้�ค่าใช่้จ่ายลดลง  117.46 ล้านบาท  หน้�สินติาม่สัญญาเช่่าที�ถึึงกิำาหนดช่ำาระภายใน 1 ปีี เพิ�ม่ขึ�น 
201.56 ล้านบาท ติาม่ม่าติรฐานกิารรายงานทางกิารเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่่า(TFRS16)

หน้�สินไม่่หมุ่นเวียน รวม่ทั�งสิ�น 3,440.39 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 67.31 ของหน้�สินรวม่ เพิ�ม่ขึ�นจากิปีี 2562 2,169.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 
170.61 สาเหติุหลักิม่าจากิหน้�สินภาษีเงินได้รอติัดบัญช่ีจากิกิารปีรับม่่ลค่ายุติิธิรรม่ของเงินลงทุนทั�วไปีเพิ�ม่ขึ�น 1,780.57 ล้านบาท ติาม่ม่าติรฐานกิาร
รายงานทางกิารเงิน ฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องม่ือทางกิารเงิน (TFRS 9)  และหน้�สินติาม่สัญญาเช่่าเพิ�ม่ขึ�น 205.76 ล้านบาท ติาม่ม่าติรฐานกิารรายงาน
ทางกิารเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่่า(TFRS16)

สำ่วนิของผ้้ถ่อหุ้นิ
ณ วันที� 31 ธิันวาคม่ 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีส่วนของผ่้ถึือหุ้นรวม่ทั�งสิ�น 27,116.76 ล้านบาท เพิ�ม่ขึ�นจากิปีี 2562  6,647.07 ล้านบาท 

หรือคิดเปี็นร้อยละ 32.47 สาเหติุหลักิม่าจากิ องค์ปีระกิอบอื�นของส่วนของผ่้ถืึอหุ้นเพิ�ม่ขึ�น จากิกิารม่าติรฐานบัญชี่ใหม่่ที�บังคับใช้่คือ ม่าติรฐานกิาร
รายงานทางกิารเงิน ฉบับที� 9 เรื�อง เครื�องม่ือทางกิารเงิน (TFRS 9) ซีึ�งเกิี�ยวกิับกิารวัดม่่ลค่าด้วยม่่ลค่ายุติิธิรรม่ของเงินลงทุนทั�วไปีเพิ�ม่ขึ�น 

คุณภาพสำินิที่รัพย์และความสำามารถในิการบริหารที่รัพย์สำินิ	 
จากิสถึานกิารณ์กิารแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ม่ีระยะเวลากิารจัดเกิ็บหน้�จากิล่กิหน้�กิารค้า ในปีี 2563 58.28 วัน 

เทียบกิับในปีี 2562  51.41 วัน เพิ�ม่ขึ�น 7 วัน เกิิดจากิล่กิค้าบางรายได้รับผลกิระทบติ่อกิระแสเงินสดจากิเหติุกิารณ์ COVID-19 จึงได้ขอขยายระยะเวลา
สั�นๆเปี็นกิารช่ั�วคราว เพื�อให้ธิุรกิิจสาม่ารถึดำาเนินติ่อไปีได้และไม่่ส่งผลกิระทบติ่อกิระแสเงินสดของบริษัท 

บริษัทฯ กิำาหนดนโยบายกิารให้เครดิติเทอม่ (Credit Term) สำาหรับล่กิหน้�กิารค้า ดังน้�
1. ล่กิหน้�กิารค้าปีระเภทเครดิติ กิำาหนดเครดิติเทอม่ (Credit Term)  75 วัน 
2. ลก่ิหน้�กิารคา้ปีระเภทเกิบ็เงนิจากิยอดขาย (ฝากิขาย) ซึี�งสว่นใหญจ่ะเปีน็หา้งสรรพสนิคา้ติา่งๆทั�วปีระเทศ กิำาหนดเครดติิเทอม่ (Credit Term)  
   45 วัน
บรษิทัฯ ม่กีิารพจิารณาคณุภาพของลก่ิหน้�โดยม่กีิารวเิคราะหล์ก่ิหน้�แติล่ะรายในกิารใหเ้ครดติิเทอม่ บรษิทัม่กีิารติดิติาม่หน้�คงคา้งอยา่งสม่ำ�าเสม่อ 

และม่ีกิารพิจารณากิารติั�งค่าเผื�อหน้�สงสัยจะส่ญสำาหรับล่กิหน้�ที� ค้างนาน โดยในปีี 2563 บริษัทม่ีค่าเผื�อหน้�จะส่ญสงสัย จำานวน 14.26 ล้านบาท คิดเปี็น
ร้อยละ 1.32 ของยอดล่กิหน้�กิารค้า (ปีี 2562  ค่าเผื�อหน้�จะส่ญสงสัย จำานวน 15.49 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 1.09 )

นโยบายกิารให้สินเช่ื�อสำาหรับล่กิหน้�กิารค้ากิำาหนดดังน้�
1.  ความ่สาม่ารถึในกิารช่ำาระหน้�ค่าสินค้าของร้านค้า
2.  ความ่เอาใจใส่ของผ่้บริหารของร้านค้า
3.  ศักิยภาพกิารเจริญเติิบโติของร้านค้า
4.  ม่ีระบบบัญช่ีที�ดี โปีร่งใส ติรวจสอบได้
5.  ม่ีระบบกิารจัดกิารบริหารด้านคลังสินค้าและจัดส่งที�ดี
6.  ม่ีระบบกิารควบคุม่ภายในที�ดีรวม่ถึึงกิารควบคุม่กิารเข้าออกิของพนักิงานและสินค้าได้อย่างรัดกิุม่
7.  ม่ีหลักิปีระกิันที�ม่ั�นคง แข็งแรง และครอบคลุม่
ที�ดิน อาคาร และ อุปีกิรณ์ส่วนใหญ่ เปี็นสินทรัพย์ที�บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดหาสะสม่ม่าใช่้งานติลอด 56 ปีี ม่่ลค่าที�ดิน อาคาร และอุปีกิรณ์ 

ณ วันที� 31 ธิันวาคม่ 2563 ม่ีทั�งสิ�น 2,662.66 ล้านบาท
อสังหาริม่ทรัพย์เพื�อกิารลงทุน เปี็นสินทรัพย์ที�บริษัทฯ และบริษัทย่อยถึือครองไว้ใช่้ในกิารหาปีระโยช่น์โดยได้รับรายได้ในร่ปีค่าเช่่าและรายได้

จากิกิารขาย ซีึ�ง ณ วันที� 31 ธิันวาคม่ 2563 ม่ีทั�งสิ�น 1,129.45 ล้านบาท
ในด้านเงินลงทุน ณ วันที� 31 ธิันวาคม่ 2563 บริษัทฯ ม่ีกิำาไรที�ยังไม่่เกิิดขึ�นจริงจากิกิารปีรับราคายุติิธิรรม่ของหลักิทรัพย์ 14,487.42 ล้านบาท 

แสดงในส่วนของผ่้ถึือหุ้นและได้รับผลติอบแทนจากิกิารลงทุนในร่ปีเงินปีันผล ปีี 2563 ในอัติราร้อยละ 5.90 ติ่อปีี (ปีี 2562 อัติราร้อยละ 9.09 ติ่อปีี)  
บริษัทฯ ม่ีกิารบริหารเงินลงทุนติ่าง ๆ โดยม่ีกิารแติ่งติั�งบุคคลซีึ�งอย่่ในบริษัทที�ร่วม่ลงทุนหรืออย่่ในบริษัทที�ทำาธิุรกิิจเกิี�ยวเน่�องกิับกิิจกิารที�ลงทุนเปี็นศ่นย์
ด่แลเงินลงทุนคอยติิดติาม่ติรวจสอบงบกิารเงิน และข้อม่่ลสถึานกิารณ์ของบริษัทที�ลงทุน และรายงานทันทีที�เกิิดเหติุกิารณ์ผิดปีกิติิ หรือวิกิฤติิเพื�อ 
ช่่วยกิันหาแนวทางแกิ้ไข

5.	 สำภาพคล่องและความพอเพ่ยงของเงินิทีุ่นิ

ปีี อัตราสำ่วนิเงินิ
ทีุ่นิหมุนิเว่ยนิ

อัตราสำ่วนิสำภาพ
คล่องกระแสำเงินิสำดำ

กระแสำเงินิสำดำจาก
กิจกรรมดำำาเนิินิงานิ	

(ล้านิบาที่)

2563 4.27 0.50 892.68

2562 4.02 0.11 220.34

2561 3.87 0.32 705.01

2560 3.43 0.08 156.00
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จากิอัติราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยม่ีสภาพคล่องที�ดี ม่ีทรัพย์สินหมุ่นเวียนม่ากิกิว่าหน้�สินหมุ่นเวียน ในปีี 2563 อัติราส่วน
สภาพคล่อง 4.27 เท่า  ปีี 2562  4.02 เท่า สภาพคล่องเพิ�ม่ขึ�นจากิปีีกิ่อน  อัติราส่วนสภาพคล่องกิระแสเงินสดปีี 2563  0.50 เท่า เทียบกิับปีี 2562 
เท่ากิับ 0.11 เท่า เพิ�ม่ขึ�น 0.39 เท่า เกิิดจากิกิระแสเงินสดได้ม่าจากิกิิจกิรรม่ดำาเนินงานในปีี 2563 เพิ�ม่ขึ�น จากิปีี 2562  672.34 ล้านบาท 

บรษัิทฯ ม่แีหลง่ที�ม่าของเงนิทุนหลกัิจากิ 2 แหลง่ คอื 1. เงนิรับจากิกิจิกิรรม่ดำาเนนิงาน และ  2. เงนิรับกิจิกิรรม่ลงทุน ในรป่ีแบบอสงัหารมิ่ทรพัย์ 
และเงินลงทนุในหุ้นทนุ โดยบรษิทัฯ ม่รีายได้จากิกิารใหเ้ช่่า และขายอสงัหารมิ่ทรพัยเ์พื�อกิารลงทนุ และเงนิปีนัผลรบัจากิหุ้นทนุ บริษทัฯ สาม่ารถึบรหิาร
จัดกิารสภาพคล่องของกิิจกิารได้ดี และสาม่ารถึนำาเงินในธิุรกิิจม่าใช่้จ่ายในกิิจกิารโดยไม่่ติ้องอาศัยเงินทุนจากิแหล่งเงินทุนภายนอกิ รวม่ทั�งยังสาม่ารถึ
จ่ายเงินปีันผลให้กิับผ่้ถึือหุ้นอย่างสม่ำ�าเสม่อ

6.	 ความสำามารถในิการที่ำากำาไร

ปีี

อัตรากำาไรต่อ
รายได้ำรวม

	(%)

อัตรากำาไรจาก
การดำำาเนิินิ
งานิ(%)

อัตรากำาไรต่อ
ส่ำวนิของผ้้ถ่อหุ้นิ	

(%)

กำาไรต่อหุ้นิ(%) ราคาตลาดำต่อ
กำาไร	(เที่่า)

2563 (0.63) (0.05) (0.22) (0.18) (154.17)

2562 5.91 6.86 3.56 2.50 15.80

2561 6.99 8.17 4.64 3.20 12.97

2560 6.29 7.50 4.54 2.91 13.39

ในปีี 2563 บริษัทฯ ทำากิำาไรติำ�ากิว่าปีี 2562 โดยม่ีอัติรากิำาไรจากิกิารดำาเนินงานร้อยละ (0.05) ลดลงร้อยละ 6.90 เม่ื�อเทียบกิับปีี 2562 ม่ีกิำาไร
ติ่อหุ้นเท่ากิับ (0.18) บาท ลดลงจากิปีี 2562 เน่�องจากิบริษัทม่ีรายได้จากิกิารขายลดลงจำานวน 3,500.19 ล้านบาทสาเหติุจากิเหติุกิารณ์ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19)อย่างต่ิอเน่�อง อีกิทั�งสภาวะเศรษฐกิิจยังไม่่เติิบโติ กิำาลังกิารซืี�อของผ่้บริโภคในปีระเทศลดลง และไม่่ม่ีนักิท่องเที�ยวจากิ 
ติ่างปีระเทศเข้าม่า จึงส่งผลให้ยอดขายลดลง
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7.	 วงจรหมุนิของเงินิสำดำ

ปีี ระยะเวลาขาย
สิำนิค้าเฉล่�ย

ระยะเวลาการ
เก็บหนิ้�เฉล่�ย

ระยะเวลาการ
ช้ำาระหนิ้�เฉล่�ย

วงจรการหมุนิ
ของเงินิสำดำ

2563 218.32 58.28 76.51 200.09

2562 166.85 51.41 61.88 156.38

2561 155.77 54.43 59.36 150.84

2560 162.90 49.74 60.44 152.20

ในปีี  2563  บรษิทัฯ มี่วงจรกิารหมุ่นของเงินสด  (Operating cycle  days) จำานวน 200 วัน เพิ�ม่ขึ�นจากิปีี 2562  44 วนั เกิดิจากิ
1.  ระยะเวลากิารขายสินค้าเฉลี�ย เพิ�ม่ขึ�นจากิ 167 วนั ในปีี 2562  เป็ีน 218 วนั ในปีี 2563 เพิ�ม่ขึ�น 51 วนั เน่�องจากิสถึานกิารณ์กิารแพร่ระบาด 

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาครฐัมี่ม่าติรกิาร LOCK DOWN ปิีดห้างร้านต่ิางๆ ช่่วงเดอืน ม่นีาคม่ ถึงึ พฤษภาคม่ 2563 ทำาให้บรษิทัไม่่สาม่ารถึขาย
สนิค้าได้ในเวลาดังกิล่าว จงึม่ผีลทำาให้ระยะเวลากิารขายเพิ�ม่ขึ�น

2.  ระยะเวลากิารรบัช่ำาระหน้�จากิลก่ิหน้� ในปีี 2563  58.28 วนั เทียบกิบัในปีี 2562  51.41 วนั เพิ�ม่ขึ�น 7 วนั เน่�องจากิในปีี 2563 ม่เีหติกุิารณ์ระบาด
ของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19 ) อย่างต่ิอเน่�อง ทำาให้มี่ผลกิระทบต่ิอกิระแสเงนิสดของลก่ิค้าต่ิางๆ จงึม่ลีก่ิค้าบางรายได้ขอขยายระยะเวลากิารช่ำาระหน้�
เป็ีนกิารช่ั�วคราวในระยะเวลาสั�นๆ เพื�อให้ธิรุกิจิสาม่ารถึดำาเนินกิารต่ิอไปีได้

3.  ระยะเวลากิารช่ำาระหน้�แก่ิเจ้าหน้� ในปีี 2563  76.51 วนั ปีี 2562  61.88 วนั เพิ�ม่ขึ�น 14 วนั เกิดิจากิพจิารณาวนัวางบิลและกิำาหนดกิารจ่ายช่ำาระ
หน้�ของบริษทัใหม่่ เพื�อให้สอดคล้องกิบัสภาวะเศรษฐกิจิ ซึี�งบริษทัได้ปีฏิบัิติติิาม่ข้อติกิลงที�ม่กีิบัเจ้าหน้�ติลอดม่า
8.	 ภาระผ้กพันิที่่�อาจม่ผลกระที่บต่อฐานิะการเงินิ		/	ผลการดำำาเนิินิงานิอย่างม่นิัยสำำาคัญ

ภาระผก่ิพันกิบับคุคลหรอืกิจิกิารที�ไม่่เกิี�ยวข้องกัิน รายละเอียดติาม่หม่ายเหตุิปีระกิอบงบกิารเงนิ ข้อ 28 หน้า 211 ในรายงานปีระจำาปีี 
บรษิทัฯ ม่ภีาระคำ�าปีระกินั ให้กิบับรษิทั ร่วม่ทุน อย่ ่12 แห่ง จำานวน 401.42 ล้านบาท ซึี�งเป็ีนกิารคำ�าปีระกินัติาม่สญัญาร่วม่ทนุโดยคำ�าปีระกัินติาม่

สดัส่วนกิารถึอืหุ้น  
9.	 ปีัจจัยที่่�ม่ผลกระที่บต่อผลการดำำาเนิินิงานิในิอนิาคต

บรษิทัยงัอาจได้รบัผลกิระทบจากิปัีจจัยที�ม่ต่ีิอผลกิารดำาเนินงานในอนาคติ ดังน้�
1.  กิารแพร่ระบาดของ ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากิกิารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ติั�งแต่ิปีลายเดือน ธินัวาคม่ 2562 ม่าจนถึงึต้ินปีี 2564 และยังคงม่กีิารระบาดอย่่ในแต่ิละ

ปีระเทศ ถึงึแม้่จะเริ�ม่ม่วีคัซีีนแล้วในบางปีระเทศ แต่ิกิย็งัไม่่เพยีงพอต่ิอปีระช่ากิรโลกิทกุิคน นกัิท่องเที�ยวที�ยงัไม่่สาม่ารถึเดนิทางออกิยงัปีระเทศต่ิางๆได้   
ภาคธิรุกิจิท่องเที�ยวและบริกิารในปีระเทศที�ถึก่ิกิระทบอย่างรนุแรง สภาวะเศรษฐกิจิที�ยงัไม่่เติบิโติ ส่งผลต่ิอกิำาลงัซืี�อที�ลดลงอย่างม่ากิ อนัม่ผีลกิระทบต่ิอรายได้
ของบรษิทัอย่างม่ากิเช่่นกินั

2.  กิารแข่งขนัของติลาดภายนอกิ
ปัีจจบุนัเทคโนโลยต่ีิางๆก้ิาวไกิลอย่างรวดเรว็ ผ่ป้ีระกิอบกิารต่ิางๆ มุ่ง่ส่ก่ิารเข้าถึงึลก่ิค้ารายบคุคล เพื�อเป็ีนลก่ิค้าของบรษิทัโดยติรงไม่่ต้ิองผ่านคนกิลาง

ต่ิางๆ ดงันั�นปัีจจยัหลกัิที�อาจกิระทบต่ิอผลกิารดำาเนินในอนาคติได้แก่ิ
2.1  โครงสร้างด้าน supply chain เพื�อให้มี่ต้ินทุนที�ติำ�าได้แปีรียบในเช่งิแข่งขัน
2.2  กิารเปีลี�ยนแปีลงพฤติกิิรรม่ของผ่บ้รโิภค บรษิทัจะต้ิองม่คีวาม่สาม่ารถึในกิารเข้าถึงึความ่ต้ิองกิารของลก่ิค้าเชิ่งลกึิ (Deep Customer Insight)
2.3  กิารปีรบัโครงสร้างองค์กิรให้กิระช่บั ม่ปีีระสิทธิภิาพ และมี่ความ่รวดเร็วในกิารติอบสนองต่ิอความ่ต้ิองกิารของลก่ิค้า

การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ


