
Earning Release FY 2021 
 
                    กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร  กล่าววา่   ผลการด าเนินงานของบริษทั ในปี  2564   
จากสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี  2564  ขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2563  ร้อยละ 1.60  มูลค่าการส่งออกสินคา้อุปโภคและบริโภค   
และการลงทุนรวมของภาคเอกชน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.80,  ร้อยละ 0.30  และร้อยละ 3.40  ตามล าดบั  อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ  1.20  และดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลร้อยละ 2.20  ของ  GDP  ซ่ึงเกิดจากผลกระทบอยา่งรุนแรงของการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  และจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ  COVID-19  ท่ียงัเขม้งวด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะในช่วงเดือน กรกฎาคม  2564  รัฐบาลประกาศ  Lock Down  13 จงัหวดัคือ  
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยธุยา ยะลา สงขลา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร  และในเดือนสิงหาคม  2564  รัฐบาลยงัประกาศ  Lock Down ต่อเน่ืองใน 13 จงัหวดัขา้งตน้  
และ Lock Down  เพ่ิมอีก 16  จงัหวดัคือ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขนัธ์ ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมทุรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง เพชรบุรี  ส่งผลใหห้า้งสรรพสินคา้  ร้านคา้ต่าง ๆ 
ตอ้งปิด โดยภาครัฐเร่งการฉีดวคัซีนป้องกนัใหก้บัประชาชน  และออกมาตรการเยยีวยาและกระตุน้เศรษฐกิจ  จากโครงการ
คนละคร่ึง  โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  การเพ่ิมก าลงัซ้ือใหก้บัผูต้อ้งการความช่วยเหลือพิเศษ ยิง่ใช ้ยิง่ได ้ การท่องเท่ียว
ในประเทศ แต่ก็ยงัไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวม  ภาระหน้ีสินครัวเรือนยงัคงสูงอยู ่ รายไดค้รัวเรือนลดลง  ก าลงัซ้ือใน
ประเทศลดลง  รวมทั้งจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศลดลงดว้ย  
  ปี 2564  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีรายไดจ้ากการขาย  6,802.57  ลา้นบาท ลดลงจากปี  2563  1,006.46   ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.89  มีก าไรสุทธิ  114.04  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2563  173.36 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 292.23  มี
ตน้ทุนขาย  4,861.01  ลา้นบาท  ลดลงจากปี  2563 จ านวน 628.37 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.45 มีค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร 2,414.94 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2563  จ านวน 386.14 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 13.79  สาเหตุท่ีบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึน  จากการปรับเพ่ิมมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  จากการประเมินค่าทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน  จ านวน 
83.29  ลา้นบาท  และรายไดจ้ากเงินปันผลรับ  จ านวน 36.20 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานขายลดลง 
เน่ืองจากไดรั้บการชดเชยจากรัฐบาล   จากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19  ระลอกใหม่   
ท าใหห้า้งสรรพสินคา้ปิดและไม่สามารถขายสินคา้ได ้ รวมทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย  ยงัคงรักษามาตรการในการปรับลด
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายและค่าใชจ่้าย
บุคลากร  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ตั้งแตป่ลายเดือนธนัวาคม  2562   
ถึงปี  2564   ซ่ึงยงัคงระบาดอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในแต่ละประเทศ  นกัท่องเท่ียวยงัเดินทางไปประเทศตา่งๆ ไดน้อ้ย   
ภาคธุรกิจท่องเท่ียวและบริการในประเทศไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง  และจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย   ส่งผลต่อก าลงั
ซ้ือท่ีลดลงอยา่งมาก  ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัอยา่งมากเช่นกนั 
       ดงันั้น  บริษทัฯ จึงเร่งพฒันาโครงสร้างการด าเนินธุรกิจในทุกมิติ  (New Model) ใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
(Changes)  ของตลาดและผูบ้ริโภค  พร้อมสร้างพนัธมิตรการคา้  ทั้งคู่คา้ใน  Digital Market Place  ขนาดใหญ่  ผูใ้หบ้ริการ   
Platform Ecommerce   การเช่ือมโยงระบบ    Electronic Payment กบัผูใ้หบ้ริการต่างๆ ทางดา้นการเงิน   การขนส่ง   และ
คลงัสินคา้ เพื่อสร้างระบบอตัโนมติั   พฒันาทีม  Data Scientist  เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
สร้างความรวดเร็ว  แม่นย  า ในการบริหารสินคา้  ส่ือสาร  ตอบสนองลูกคา้  ตั้งแต่ผูผ้ลิต  ผูจ้ดัจ าหน่าย  พนัธมิตรการคา้ 
ทั้งออนไลน์  และออฟไลน์  รวมถึงการสร้างกระบวนการระบบงานใหม่ๆ ท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม  คุณค่า  



และประสบการณ์ใหม่ๆ  เช่ือมโยงร่วมกนัทั้ง  supply chain  ตั้งแตผู่อ้อกแบบ  ผูผ้ลิต  ผูจ้ดัจ าหน่าย  พนัธมิตร  คู่คา้  
เครือข่าย  และส่วนงานบริการต่างๆ 
        บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ในการสร้างประสิทธิภาพ ในการเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้เชิงลึก  ปรับโครงสร้าง
ดา้น   supply chain   เพื่อใหบ้ริษทัฯ ไดต้น้ทุนท่ีต ่าไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั   พร้อมปรับโครงสร้างองคก์รใหก้ระชบั   
มีประสิทธิภาพ  และมีความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้   และการแข่งขนัในเชิงรุกอยา่งย ัง่ยนื
พร้อมมุ่งมัน่พฒันาองคก์รอยา่งมีธรรมาภิบาล  เพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  มอบผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยนืใหก้บั 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เสริมสร้างความสมดุลทั้ง  3 มิติ ไดแ้ก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติส่ิงแวดลอ้ม  ควบคู่ไปกบัการขยาย
ธุรกิจใหม่ ๆ และมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  


