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16.       การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

16.1 แนวทางการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ใน DHG จากครอบครัวตัง้มิตรประชาภายใต้

แผนการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ต่อประชาชน

ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และนําหุน้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยบรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้สามญัเพิม่

ทุนจํานวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท เพื่อชําระให้แก่ครอบครวัตัง้มติรประชา การปรบัโครงสรา้ง

ดงักล่าวถอืเป็นการรวมธรุกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั (Business Combination Under Common Control) บรษิทัฯ 

จงึจดัทํางบการเงนิรวมสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และจดัทําขอ้มูลเปรยีบเทยีบสาํหรบัปี 2559 

โดยเสมอืนว่า DHG เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ดงันัน้ เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ในโครงสรา้งปัจจุบนัทีม่ ีDHG เป็น

บรษิัทย่อย ที่มาของขอ้มูลทางการเงนิที่ใช้ในการวเิคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ณ วนัที ่

1 ม.ค. 2559 จากงบ

การเงนิรวมสาํหรบัรอบปี

บญัชสีิน้สุด 

วนัที ่31 ธ.ค. 2560 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ณ 

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 จาก

งบการเงนิรวมสาํหรบัรอบ

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2560 
งบการเงนิรวมสาํหรบัรอบ

ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 

2560 

งบการเงนิรวมสาํหรบั

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่

30 ม.ิย. 2561 

งบกาํไรขาดทุน ขอ้มลูเปรยีบเทยีบสาํหรบั

รอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 

ธ.ค. 2558 จากงบการเงนิ

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด

วนัที ่31 ธ.ค. 2559 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบสาํหรบั

รอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 

ธ.ค. 2559 จากงบการเงนิ

รวมสาํหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 2560 
งบกระแสเงินสด - 

 

16.2 ภาพรวม 

16.2.1 ภาพรวมการดาํเนินงาน 

กลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิคา้ปลกี คา้สง่ และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น รวมถงึบรกิาร

ที่เกี่ยวขอ้ง ภายใต้ชื่อทางการคา้ว่า “ดูโฮม” โดยมศีูนย์จําหน่ายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร 

(One-stop Home Products Destination) หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในนาม “มหาอาณาจกัรบา้น” ซึง่เป็นอาคารจาํหน่ายสนิคา้

ขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่ให้บรกิารที่ประกอบด้วยพืน้ที่ขายและพื้นที่คลงัสนิค้า ขนาดประมาณ 35,000 - 65,000 ตาราง

เมตร ไม่รวมพืน้ทีจ่อดรถ  
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ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดําเนินการแล้ว ทัง้หมด 9 สาขา ได้แก่ สาขาอุบลราชธานี สาขา

นครราชสมีา สาขารงัสติ สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาพระราม 2 สาขาบางบวัทอง สาขาเชยีงใหม่ และสาขาบาง

นา โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้เริม่เปิดดําเนินการสาขาบางบวัทองและสาขาเชยีงใหม่ในปลายปี 2558 เพื่อรองรบัลูกค้าที่

อาศยัและประกอบกจิการในบรเิวณทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร และบรเิวณโดยรอบจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ซึง่การเปิดดาํเนินการสาขาเชยีงใหม่นับเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปในภาคเหนือครัง้แรกของกลุ่มบรษิทัฯ ตามกลยุทธ์

ในการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายเพื่อขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศมากขึน้ นอกจากน้ี ในเดอืนเมษายน 

2561 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริม่เปิดดาํเนินการสาขาบางนา ซึง่เป็นสาขาที ่9 เพื่อรองรบัลูกคา้ทีอ่าศยัและประกอบกจิการใน

บรเิวณทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คยีง 

ในเดอืนมถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ริม่เปิดดาํเนินการศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) แห่งแรก

ที่จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรบัสนิคา้จากผูผ้ลติ (Receiving) เบกิจ่ายสนิค้าจากคลงัสนิค้า (Picking) 

และจดัส่งสนิค้า (Dispatching) ไปยงัผู้บรโิภคและสาขา โดยกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าการบรหิารจดัการคลงัสนิคา้โดย

ศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) จะช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการบริหารสนิค้าคงคลงัและลดต้นทุนในการ

จดัเกบ็และจดัสง่สนิคา้  

กลุ่มบรษิัทฯ จําหน่ายสนิค้าทัง้ทีเ่ป็นสนิค้าภายใต้ตราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) และสนิค้าภายใต้ตรา

สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) โดยกลุ่มบรษิทัฯ มสีดัสว่นรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากการจําหน่าย

สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง จากรอ้ยละ 7.1 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 

14.3 ในปี 2560 ของรายได้จากการขายและค่าบรกิาร ซึ่งในอนาคต กลุ่มบรษิัทฯ ไดต้ัง้เป้าหมายเพิม่สดัส่วนสนิคา้

ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) เป็นรอ้ยละ 20.0 ของรายไดจ้ากการขายและการค่าบรกิาร ภายใน 

ปี 2563 

16.2.2 ภาพรวมผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายและค่าบริการ โดยสําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารเท่ากบั 16,917.61 ลา้นบาท 18,538.09 ลา้นบาท 18,575.54 ลา้นบาท 9,662.08 ลา้น

บาท และ 9,578.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ตลอดระยะเวลา 3 ปีจากการขยายสาขา และการเตบิโตของรายไดจ้าก

การขายและค่าบรกิารของสาขาทีเ่ปิดใหม่ในปี 2556 - 2558   

อย่างไรกต็าม ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร

ลดลงเลก็น้อย เน่ืองจากสาขาของกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่มทีีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีต่่างจงัหวดั ได้รบัผลกระทบจากสภาวะ

เศรษฐกจิไทยที่ฟ้ืนตวัไม่เท่ากนัในแต่ละภาคส่วน โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ธุรกจิการค้าในหมวดสนิค้ากึ่งคงทน

ขยายตวัไดด้ใีนกรุงเทพฯ และปรมิณฑลและหวัเมอืงใหญ่ แต่ชะลอลงในพืน้ทีต่่างจงัหวดัจากการปรบัตวัลงของราคา

สนิค้าเกษตรหลายชนิด1 และสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกจิค้าปลกี ค้าส่ง และให้บรกิารด้านวสัดุก่อสร้างและ

อุปกรณ์ตกแต่งบา้น ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัขึน้จากไตรมาสที ่1 ปี 2561 แต่ยอดขาย

สนิคา้กึง่คงทนรวมถงึสนิคา้ตกแต่งบา้นมกีารขยายตวัเพยีงเลก็น้อย โดยจาํกดัอยู่ในกลุ่มสนิคา้ระดบักลาง-บน2 

                                           
1 ขอ้มลูอา้งองิจาก รายงานแนวโน้มธุรกจิ ไตรมาสที ่1/2561 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
2 ขอ้มลูอา้งองิจาก รายงานแนวโน้มธุรกจิ ไตรมาสที ่2/2561 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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กลุ่มบรษิทัฯ มกีําไรขัน้ตน้ สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และสาํหรบังวดหก

เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2561 เท่ากบั 1,864.56 ล้านบาท 2,885.54 ล้านบาท 3,016.75 ล้านบาท 

1,543.60 ลา้นบาท และ 1,413.45 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้ เท่ากบัรอ้ยละ 11.0 รอ้ยละ 15.6 

รอ้ยละ 16.2 รอ้ยละ 16.0 และ รอ้ยละ 14.8 ตามลาํดบั โดยการเพิม่ขึน้ของอตัรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2558 - 2560 มปัีจจยั

หลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของสดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการจากสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

(House Brand) ซึ่งมอีตัรากําไรขัน้ต้นที่สูงกว่าอตัรากําไรขัน้ต้นของสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอื่น (Non-house Brand) 

และการเพิม่ขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้นของสนิคา้หลายกลุ่มรวมถงึสนิคา้กลุ่มเหลก็ อย่างไรกต็าม ในงวดหกเดอืนสิน้สดุ

วนัที ่30 มถุินายน 2561 อตัรากาํไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ปรบัตวัลดลงเน่ืองจากการปรบัลดราคาขายในระยะสัน้ และ

การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) จากการเปิดดาํเนินการ

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561  

กลุ่มบรษิัทฯ มกีําไรสุทธ ิสําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรบังวดหก

เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 และ 2561 เท่ากบั 389.04 ลา้นบาท 853.45 ลา้นบาท 931.38 ลา้นบาท 495.74 

ลา้นบาท และ 294.45 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 2.3 รอ้ยละ 4.6 รอ้ยละ 5.0 รอ้ย

ละ 5.1 และ รอ้ยละ 3.1 ตามลาํดบั ซึง่การเพิม่ขึน้ของอตัรากาํไรสทุธใินปี 2558 - 2560 มสีาเหตุหลกัมาจากอตัรากาํไร

ขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรากาํไรสทุธลิดลง โดย

มสีาเหตุหลกัมาจากอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีล่ดลง ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของสดัสว่นค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารต่อ

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต และเตรยีมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

มูลค่าสนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที่ 

30 มถุินายน 2561 เท่ากบั 14,205.52 ล้านบาท 15,629.48 ล้านบาท 16,566.67 ล้านบาท และ 17,040.71 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยในปี 2559 สนิทรพัย์รวมของกลุ่มบรษิัทฯ ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากการซื้อสนิค้าคงเหลอืเพื่อรองรบัการ

ดาํเนินการของสาขาบางบวัทองและสาขาเชยีงใหมร่วมถงึการซือ้สนิคา้จากต่างประเทศ ในปี 2560 และในงวดหกเดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 สนิทรพัยร์วมของกลุ่มบรษิทัฯ สว่นใหญ่เพิม่ขึน้จาก (1) การก่อสรา้งศนูยก์ระจายสนิคา้ 

(Distribution Center) และสาขาบางนาซึ่งเริ่มเปิดดําเนินการในช่วงต้นปี 2561 และ (2) การซื้อสนิค้าคงเหลือเพื่อ

รองรบัการดาํเนินการของสาขาบางนา  

มูลค่าหน้ีสนิรวมของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที ่30 

มิถุนายน 2561 เท่ากับ 11,243.26 ล้านบาท 11,812.58 ล้านบาท 11,805.74 ล้านบาท และ 11,985.34 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน้ีสนิรวมมสีาเหตุหลกัจากการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงนิเบกิเกนิบญัชี

และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิตามความตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานและเงนิทุนในการขยาย

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที ่30 

มถุินายน 2561 เท่ากบั 2,962.26 ลา้นบาท 3,816.89 ลา้นบาท 4,760.92 ลา้นบาท และ 5,055.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของกําไรสะสมที่เป็นผลมาจากการดําเนินกจิการ และการเพิม่ทุนทีอ่อกและชําระแลว้จํานวน 

4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท ในปี 2560 เพื่อชําระค่าหุ้น DHG ทัง้หมดให้แก่ครอบครวัตัง้มติรประชา 

ภายใตแ้ผนการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ 
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16.3 คาํอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

16.3.1 รายได้ 

กลุ่มบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิคา้ปลกี คา้สง่ และใหบ้รกิารดา้นวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ตกแต่งบา้น รวมถงึบรกิาร

ที่เกี่ยวขอ้ง ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ดูโฮม” โดยรายได้ของกลุ่มบรษิัทฯ ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายและ

ค่าบรกิาร โดยค่าบรกิาร สว่นใหญ่เป็นรายไดค่้าจดัสง่สนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้เพื่อเป็นการสง่เสรมิการขาย และ (2) รายไดอ้ื่น 

เช่น เงนิสนบัสนุนจากเจา้ของสนิคา้ และรายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร เป็นตน้ 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดร้วมเท่ากบั 17,005.41 ลา้นบาท 18,692.07 ลา้นบาท 18,664.21 ลา้น

บาท 9,699.94 ล้านบาท และ 9,620.18 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 1,686.66 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9.9 ในปี 2559 

ลดลง 27.86 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.1 ในปี 2560 และลดลง 79.8 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.8 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 

ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ 

โครงสร้างรายได้ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) 

รายไดจ้ากการขายและ

ค่าบรกิาร 
16,917.61 99.5 18,538.09 99.2 18,575.54 99.5 9,662.08 99.6 9,578.06 99.6 

รายไดอ้ื่น 87.79 0.5 153.97 0.8 88.66 0.5 37.85 0.4 42.13 0.4 

รวมรายได้ 17,005.41 100.0 18,692.07 100.0 18,664.21 100.0 9,699.94 100.0 9,620.18 100.0 

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของรวมรายได ้

(1) รายได้จากการขายและค่าบริการ 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้จากการขายและค่าบรกิารเท่ากบั 16,917.61 ล้านบาท 18,538.09 

ลา้นบาท 18,575.54 ลา้นบาท 9,662.08 ลา้นบาท และ 9,578.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.5 

รอ้ยละ 99.2 รอ้ยละ 99.5 รอ้ยละ 99.6 และรอ้ยละ 99.6 ของรายไดร้วม ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 1,620.48 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 9.6 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 37.45 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.2 ในปี 2560 และลดลง 84.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.9 

ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 
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ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งตามกลุ่มสาขา  

โครงสร้างรายได้จากการขาย

และค่าบริการ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(5) ล้านบาท ร้อยละ(5) ล้านบาท ร้อยละ(5) ล้านบาท ร้อยละ(5) ล้านบาท ร้อยละ(5) 

สาขาเดิม(1) 14,445.78      85.4  14,014.42     75.6  13,589.83     73.2  7,158.84   74.1  6,851.89 71.5  

สาขาท่ีอยู่ในช่วงเติบโตสูง(2) 2,471.83      14.6  4,523.67     24.4  4,985.72     26.8  2,503.24   25.9  2,726.17 28.5  

- สาขาทีด่าํเนินการเตม็ปีแลว้(3) 2,366.78 14.0  3,052.92 16.5  3,079.06  16.6  1,591.87   16.5  1,541.25 16.1  

- สาขาทีเ่พิง่เริม่ดาํเนนิการ(4) 105.05   0.6  1,470.75  7.9  1,906.65  10.3  911.37     9.4 1,184.92 12.4  

รวมรายได้จากการขาย 

และค่าบริการ 
16,917.61  100.0  18,538.09  100.0  18,575.54  100.0  9,662.08 100.0  9,578.06 100.0  

หมายเหตุ:(1) สาขาเดมิ คอื สาขาทีเ่ปิดดําเนินการมาแลว้มากกว่า 4 ปีขึน้ไป ไดแ้ก่ สาขาอุบลราชธานี สาขานครราชสมีา สาขารงัสติ 

และสาขาขอนแก่น 

(2) สาขาทีอ่ยู่ในช่วงเตบิโตสงู (Ramp-up period) คอื สาขาทีเ่ปิดดาํเนินการน้อยกว่า 4 ปี ไดแ้ก่ สาขาอุดรธานี สาขาพระราม 

2 สาขาบางบวัทอง และสาขาเชยีงใหม ่

(3) สาขาทีด่ําเนินการเต็มปีแล้วในปี 2558 ได้แก่ สาขาอุดรธานี และสาขาพระราม 2 ซึ่งเริม่ดําเนินการตัง้แต่ปี 2556 และ 

2557 ตามลาํดบั โดยสาขาอุดรธานีเปิดดาํเนนิการครบ 4 ปี ในเดอืนธนัวาคม 2560 

(4) สาขาทีเ่พิง่เริม่ดาํเนินการปีแรกในปี 2558 ไดแ้ก่ สาขาบางบวัทอง และสาขาเชยีงใหม ่ซึง่ยงัรบัรูร้ายไดไ้มเ่ตม็ปีในปี 2558 

และสาขาทีเ่พิง่เริม่ดาํเนนิการปีแรกในเดอืนเมษายน ปี 2561 ไดแ้ก่ สาขาบางนา ซึง่ยงัรบัรูร้ายไดไ้มเ่ตม็ปีในปี 2561  

(5) รอ้ยละของรวมรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มี

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารเท่ากบั 16,917.61 ลา้นบาท และ 18,538.09 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 1,620.48 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.6 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก  

 การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารของกลุ่มสาขาบางบวัทองและสาขาเชยีงใหม่ซึง่เริม่ดําเนินการ

เตม็ปีในปี 2559 เป็นปีแรก 

 กลุ่มสาขาอุดรธานีและสาขาพระราม 2 ซึง่เปิดดําเนินการเตม็ปีเป็นปีที ่3 และปีที ่2 ตามลําดบั มรีายได้

จากการขายและค่าบรกิารเพิม่ขึน้ 686.14 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 29.0 สอดคลอ้งกบัแผนการเติบโตของ

สาขาใหม่ เน่ืองจากเริม่เป็นทีรู่จ้กัและมฐีานลกูคา้ในบรเิวณดงักล่าวทีม่ากขึน้ สทุธกิบั 

 รายได้จากการขายและค่าบรกิารของกลุ่มสาขาเดมิลดลง 431.36 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.0 ลดลงตาม

สภาวะเศรษฐกจิในประเทศ 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มี

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารเท่ากบั 18,538.09 ลา้นบาท และ 18,575.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ 37.45 ลา้น

บาท หรอืรอ้ยละ 0.2 ในปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 กลุ่มสาขาบางบวัทองและสาขาเชยีงใหม่มรีายไดก้ารจากการขายและค่าบรกิารเพิม่ขึน้ 435.90 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 29.6 โดยสาขาเชยีงใหม่เป็นสาขาแรกของกลุ่มบรษิทัฯ ในภาคเหนือซึง่อยู่ระหว่างการสรา้ง

การรบัรูใ้นแบรนด ์(Brand Awareness) ในการขยายตลาดและฐานลกูคา้ในพืน้ทีภ่าคเหนือ 
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 กลุ่มสาขาอุดรธานีและสาขาพระราม 2 มีรายได้เพิ่มขึ้น 26.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 โดยสาขา

อุดรธานีมรีายไดเ้พิม่ขึน้เลก็น้อยหลงัจากไดเ้ปิดดําเนินการเป็นปีที ่4 ในขณะทีส่าขาพระราม 2 มรีายได้

ลดลง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากภาวะการแข่งขนัทีส่งูขึน้มากจากการทีผู่ป้ระกอบการรายอื่น ขยายสาขา

ในบริเวณใกล้เคยีงจํานวน 2 สาขาในปี 2559 อย่างไรกต็าม กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรบักลยุทธ์การบรหิาร

จดัการสาขาพระราม 2 เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั สทุธกิบั 

 รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารของกลุ่มสาขาเดมิลดลง 424.60 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.0 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารเท่ากบั 9,662.08 ลา้นบาท และ 9,578.06 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 84.0 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.9 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 กลุ่มสาขาเดมิมรีายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารของลดลง 308.01 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.3 ตามสภาวะ

เศรษฐกจิในประเทศและการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม  

 กลุ่มสาขาอุดรธานีและสาขาพระราม 2 มรีายได้จากการขายและค่าบรกิารลดลง 50.62 ล้านบาท หรอื

รอ้ยละ 3.2 โดยสาขาอุดรธานีมรีายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารลดลง ตามสภาวะเศรษฐกจิในประเทศ

และการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ในขณะทีส่าขาพระราม 2 มรีายไดเ้พิม่ขึน้ภายหลงัจากการปรบักลยุทธ์

การบรหิารและจดัการเพื่อรองรบัสภาวะการแขง่ขนัทีส่งูขึน้จากการขยายสาขาของผูป้ระกอบการรายอื่น 

สทุธกิบั 

 กลุ่มสาขาบางบวัทอง สาขาเชยีงใหม่ และสาขาบางนามรีายได้การจากการขายและค่าบรกิารเพิม่ขึน้ 

273.55 ล้านบาท หรอืร้อยละ 30.0 เน่ืองจากสาขาบางบวัทองและสาขาเชยีงใหม่เป็นสาขาที่อยู่ในช่วง

เตบิโตสงู (Ramp-up Period) โดยมอีตัราเตบิโตสงูกว่าสาขาเดมิซึง่เป็นสาขาทีเ่ปิดดําเนินการครบ 4 ปี 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากสาขาบางนาซึง่เปิดดาํเนินการในเดอืนเมษายน ปี 2561  

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถแบ่งตามประเภทสนิคา้ไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี (1) 

สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) และ (2) สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) 

ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารตามประเภทสนิคา้ 

โครงสร้างรายได้จากการขาย 

และค่าบริการ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี  

30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) 

สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อืน่ (Non-

house Brand) 
92.9 88.6 85.7   85.2    85.6  

สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่ม

บรษิทัฯ (House Brand) 
7.1 11.4 14.3   14.8    14.4  

รวมรายได้จากการขายและ

ค่าบริการ 
100.0 100.0 100.0 100.0  100.0  

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของรวมรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 
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รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารของกลุ่มบรษิัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการจําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าอื่น 

(Non-house Brand) โดยสาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด

วนัที่ 30 มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มสีดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบรกิารจากการจําหน่ายสนิค้า

ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) เท่ากบั รอ้ยละ 92.9 รอ้ยละ 88.6 รอ้ยละ 85.7 รอ้ยละ 85.2 และรอ้ยละ 85.6 

ตามลําดบั ในขณะทีส่ดัสว่นรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากการจําหน่ายสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

(House Brand) เท่ากบั รอ้ยละ 7.1 รอ้ยละ 11.4 รอ้ยละ 14.3 รอ้ยละ 14.8 และรอ้ยละ 14.4 ตามลาํดบั โดยการเพิม่ขึน้

ของรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากการจําหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) เป็นผล

มาจาก (1) นโยบายของกลุ่มบรษิทัฯ ในการเพิม่สดัส่วนสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) และ 

(2) การคดัเลอืกสนิคา้ทีต่รงต่อความตอ้งการของลกูคา้  

 อย่างไรกด็ ีสดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบรกิารจากการจําหน่ายสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

(House Brand) ลดลงจากรอ้ยละ 14.8 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 เป็นรอ้ยละ 14.4 สาํหรบั

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 เน่ืองจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ผู้ผลติสนิค้าภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่ม

บรษิทัฯ (House Brand) บางรายผลติและจดัสง่สนิคา้ใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ ไม่เป็นไปตามแผนการจดัซือ้ สง่ผลใหส้ดัส่วน

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากการจาํหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ในไตรมาสที ่

1 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 13.9 อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 สดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการจากการ

จําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบรษิัทฯ (House Brand) ได้ปรบัเพิม่ขึน้มาเป็นร้อยละ 14.9 เน่ืองจากกลุ่ม

บรษิัทฯ สามารถจดัซื้อสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ได้ตามแผน ทัง้น้ี กลุ่มบริษัทฯ มี

เป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ใหเ้ป็นรอ้ยละ 20.0 ของรายไดจ้าก

การขายและค่าบรกิาร ภายในปี 2563 

(2) รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงนิสนับสนุนจากผูผ้ลติ และ/หรอื ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ รายไดค่้าเช่าและ

ค่าบรกิาร รายไดจ้ากลกูหน้ีผดินดัชาํระเงนิ รายไดค่้าธรรมเนียมบตัรเครดติ และกาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 87.79 ลา้นบาท 153.97 ลา้นบาท 88.66 ลา้นบาท 37.85 

ลา้นบาท และ 42.13 ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.8 รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.4 และรอ้ย

ละ 0.4 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มี

รายไดอ้ื่นเท่ากบั 87.79 ลา้นบาท และ 153.97 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 66.18 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 75.4 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเงนิสนับสนุนจากผูผ้ลติ และ/หรอื ตวัแทนจําหน่ายสนิค้าเพื่อทําการตลาดใน

สาขาทีเ่ปิดใหม่ในปี 2558 และ (2) การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตดิตัง้ป้ายโฆษณาภายใน 3 สาขาใหมข่อง

กลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่ปิดดาํเนินการ ในปลายปี 2557 และ 2558  

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มี

รายไดอ้ื่นเท่ากบั 153.97 ล้านบาท และ 88.66 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 65.31 ล้านบาท หรอืร้อยละ 42.4 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก (1) เงนิสนบัสนุนจากผูผ้ลติ และ/หรอื ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ทีล่ดลงจาก 68.59 ลา้นบาทในปี 2559 

เป็น 14.37 ล้านบาทในปี 2560 เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้เงินสนับสนุนจากผู้ผลิต และ/หรือ 

ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ จากเงนิสนับสนุนการส่งเสรมิการขายเป็นเงนิสนับสนุนตามปรมิาณการสัง่ซื้อสนิคา้ ส่งผลให้
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บรษิทัฯ บนัทกึเงนิสนับสนุนดงักล่าวเป็นส่วนลดของต้นทุนสนิคา้ในปี 2560 และ (2) รายไดค่้าเช่าและบรกิารทีล่ดลง

จาก 44.25 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 10.07 ลา้นบาทในปี 2560 จากการเรยีกเกบ็รายไดจ้ากการใหบ้รกิารติดตัง้ป้าย

โฆษณาที่ลดลงในปี 2560 ทัง้น้ี การเกบ็ค่าป้ายโฆษณาจะเป็นไปตามการเจรจาต่อรองกบัผู้ผลติ และ/หรอื ตวัแทน

จาํหน่ายสนิคา้  

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 37.85 ลา้นบาท และ 42.13 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 4.27 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.3 

ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเงนิสนับสนุนจากผูผ้ลติ และ/หรอื ตวัแทน

จาํหน่ายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จาก (1) การไดร้บัเงนิสนบัสนุนเพื่อจดัรายการสง่เสรมิการขายพเิศษในช่วงครึง่แรกของปี 2561 

และ (2) การไดร้บัเงนิสนบัสนุนการทาํการตลาดของสาขาบางนาทีเ่พิง่เปิดใหม่ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 

16.3.2 กาํไรขัน้ต้น และอตัรากาํไรขัน้ต้น  

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีําไรขัน้ต้นเท่ากบั 1,864.56 ล้านบาท 2,885.54 ล้านบาท 3,016.75 ล้าน

บาท 1,543.60 ลา้นบาท และ 1,413.45 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 1,020.99 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 54.8 ในปี 2559 

เพิ่มขึ้น 131.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 ในปี 2560 และลดลง 130.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 ในงวดหกเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้

เท่ากบัรอ้ยละ 11.0 รอ้ยละ 15.6 รอ้ยละ 16.2 รอ้ยละ 16.0 และรอ้ยละ 14.8 ตามลาํดบั ทัง้น้ี อตัรากาํไรขัน้ตน้ของกลุ่ม

บรษิทัฯ สามารถแบ่งตามประเภทสนิคา้ไดด้งัน้ี 

ตารางแสดงอตัรากาํไรขัน้ตน้ตามประเภทสนิคา้ 

อตัรากาํไรขัน้ต้น 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) ร้อยละ(1) 

สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อืน่ (Non-house Brand) 10.1   13.8   13.7       13.8  12.4  

สนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) 23.4   29.6   31.5       28.5  28.6  

อตัรากาํไรขัน้ต้น 11.0   15.6   16.2       16.0  14.8  

หมายเหตุ:  (1) รอ้ยละแสดงอตัรากาํไรขัน้ตน้ 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มี

กําไรขัน้ต้นเท่ากบั 1,864.56 ล้านบาท และ 2,885.54 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 1,020.99 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

54.8 ในปี 2559 คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 11.0 และ 15.6 ตามลาํดบั โดยอตัรากาํไรขัน้ตน้ทีป่รบัตวัสงูขึน้

มสีาเหตุหลกัมาจาก 

 สดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการจากการจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

(House Brand) ต่อรายได้จากการขายและค่าบริการรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.1 เป็นร้อยละ 11.4 

เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ คดัเลอืกสนิคา้ไดต้รงต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
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 อตัรากําไรขัน้ต้นของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) เพิม่ขึน้จากร้อยละ 23.4 

เป็นรอ้ยละ 29.6 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมาจากอตัรากาํไรขัน้ตน้ของหลายกลุ่มสนิคา้เพิม่ขึน้ เช่น สนิคา้กลุ่ม

วสัดุก่อสร้าง และสนิค้ากลุ่มวสัดุซ่อมแซม โดยการเพิ่มขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้นของสนิค้าดงักล่าวมี

สาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนและความสามารถในการคดัเลอืกสนิคา้ทีต่รง

ความตอ้งการของลกูคา้ 

 อัตรากําไรขัน้ต้นของสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-house Brand) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.1 เป็น 

รอ้ยละ 13.8 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากอตัรากาํไรขัน้ตน้ของสนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสรา้ง โดยเฉพาะสนิคา้กลุ่ม

เหลก็ที่เพิม่มากขึน้ในปี 2559 โดยอตัรากําไรของสนิคา้กลุ่มเหลก็ขึน้อยู่กบัต้นทุนการจดัหาสนิคา้กลุ่ม

เหลก็ของกลุ่มบรษิทัฯ และราคาขายสนิคา้ในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ในปี 2559 ดชันีราคาเหลก็และผลติภณัฑ์

เหล็กในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี อตัรากําไรขัน้ต้นของสนิค้ากลุ่มเหล็กในอนาคตอาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะอุตสาหกรรมเหลก็ ทัง้น้ี ในช่วงปี 2558 - 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มรีายได้จาก

สนิค้ากลุ่มเหล็กจําพวกเหลก็รูปพรรณและเหลก็เส้นคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20.0 - 30.0 ของ

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มี

กาํไรขัน้ต้นเท่ากบั 2,885.54 ลา้นบาท และ 3,016.75 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 131.20 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.5 

ทัง้น้ี คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 15.6 และ 16.2 ตามลาํดบั โดยอตัรากาํไรขัน้ตน้เฉลีย่ทีป่รบัตวัสงูขึน้โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก 

 สดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการจากการจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

(House Brand) ต่อรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารรวมเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 11.4 เป็นรอ้ยละ 14.3 ตาม

กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้ตัง้เป้าหมายจะเพิ่มสดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการจากการ

จาํหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ดงักล่าว 

 อตัรากําไรขัน้ต้นของสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand)  เพิ่มขึ้นต่อเน่ืองจาก 

รอ้ยละ 29.6 เป็นรอ้ยละ 31.5 

 อตัรากําไรขัน้ตน้ของสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) ในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 13.7 ซึง่

ใกลเ้คยีงกบัอตัรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2559  

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้เท่ากบั 1,543.60 ลา้นบาท และ 1,413.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 130.15 ลา้นบาท หรอืรอ้ย

ละ 8.4 ทัง้น้ี คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 16.0 และ 14.8 ตามลําดบั โดยอตัรากําไรขัน้ต้นเฉลี่ยที่ปรบัตวั

ลดลงมสีาเหตุหลกัมาจาก 

 สดัส่วนรายได้จากการขายและค่าบริการจากการจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

(House Brand) ต่อรายได้จากการขายและค่าบริการรวมลดลงจากร้อยละ 14.8 สาํหรบัปี 2560 เป็น 

ร้อยละ 13.9 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และเป็นร้อยละ 14.4 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เน่ืองมาจากในไตร

มาสที ่1 ปี 2561 ผูผ้ลติสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) บางรายผลติและจดัสง่

สนิค้าให้กบักลุ่มบรษิัทฯ ไม่เป็นไปตามแผนการจดัซื้อ จงึส่งผลกระทบต่อแผนการเพิม่สดัส่วนสินค้า

ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ในระยะสัน้  
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 อตัรากําไรขัน้ต้นของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) ลดลงจากรอ้ยละ 13.8 เป็นรอ้ยละ 

12.4 เน่ืองจากการปรบัลดราคาขายในระยะสัน้เพื่อใหแ้ข่งขนัได้ในสภาวะเศรษฐกจิและการแข่งขนัใน

อุตสาหกรรม 

 การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) ซึง่ส่วน

ใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายพนกังานประจาํศนูยก์ระจายสนิคา้  

 

16.3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานจากการขาย ค่าใชจ้่าย

เกีย่วกบัพนักงานจากการบรหิาร ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งสนิคา้ และค่าใชจ้่ายทางการ

ตลาด โดยสําหรับปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายและการบรหิารเท่ากบั 1,192.46 ล้านบาท 1,598.17 

ลา้นบาท 1,614.30 ลา้นบาท 796.54 ลา้นบาท และ 934.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ 405.71 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

34.0 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 16.12 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.0 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 137.73 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.3 ใน

งวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560    

ตารางแสดงโครงสรา้งค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขาย

และการบริหาร 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 

มิถนุายน 

2558 2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(2) ล้านบาท ร้อยละ(2) ล้านบาท ร้อยละ(2) ล้านบาท ร้อยละ(2) ล้านบาท ร้อยละ
(2) 

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังานจากการ

ขาย 
   428.14    35.9     565.21    35.4     622.69     38.6    315.21       39.6    331.30       35.5  

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังานจากการ

บรหิาร 
    83.98     7.0     126.22     7.9     144.38      8.9      65.40   8.2    113.47       12.1  

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย    246.50    20.7     320.69    20.1     333.08     20.6  165.57  20.8    176.09       18.8  

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสนิคา้    135.50    11.4     161.35    10.1     161.98     10.0      85.54       10.7      75.71   8.1  

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด     68.91     5.8      90.27     5.6      83.48      5.2      42.06   5.3      80.21   8.6  

อื่นๆ(1)    229.43    19.2     334.43    20.9     268.70     16.6  122.76  15.4    157.49       16.9  

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการ

บริหาร 
1,192.46   100.0  1,598.17   100.0  1,614.30    100.0    796.54      100.0    934.27      100.0  

หมายเหตุ: (1) เช่น ค่าเผื่อหนี้สูญ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุสิ้นเปลอืง ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา ค่าธรรมเนียมธนาคารและประกนัภยั ค่า

ภาษเีฉพาะธุรกจิและค่าดาํเนินการ ค่าทีป่รกึษาและพฒันาระบบ และค่าเช่าทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

(2) รอ้ยละของรวมค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิาร 
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สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2560 และ 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.0 ร้อยละ 8.6 ร้อยละ 8.7  

รอ้ยละ 8.2 และรอ้ยละ 9.8 ของรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร ตามลําดบั โดยกลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายในการขาย

และการบรหิารทีส่าํคญัดงัน้ี  

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานจากการขาย 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเท่ากับ 428.14 ล้านบาท 565.21 ล้านบาท 

622.69 ลา้นบาท 315.21 ลา้นบาท และ 331.30 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 137.07 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 32.0 ในปี 

2559 เพิม่ขึน้ 57.47 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.2 ในปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการจา้งพนกังานเพิม่ขึน้เพื่อรองรบั

การขยายธุรกจิในอนาคต และการปรบัเพิม่เงนิเดอืนของพนักงานตามนโยบายของบรษิทัฯ และเพิม่ขึน้ 16.09 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 5.1 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 

2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัรูค่้าใชจ้่ายค่าเกีย่วกบัพนักงานจากการเปิดดําเนินการของสาขาบางนา ในเดอืน

เมษายน 2561 และการปรบัเพิม่เงนิเดอืนของพนักงานตามนโยบายของบรษิัทฯ ทัง้น้ี ในการขยายสาขาใหม่ กลุ่ม

บริษัทฯ มีแผนอัตรากําลังพลประมาณ 300 คนต่อสาขา ซึ่งประกอบด้วย (1) พนักงานปัจจุบันที่มีประสบการณ์

ประมาณ 30 คน และ (2) พนกังานใหม่ประมาณ 270 คน เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการสาขาใหม่มปีระสทิธภิาพ  

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานจากการบรหิาร 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังานเท่ากบั 83.98 ลา้นบาท 126.22 ลา้นบาท 144.38 

ลา้นบาท 65.40 ลา้นบาท และ 113.47 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 42.24 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50.3 ในปี 2559 โดย

มสีาเหตุหลกัมาจากการว่าจา้งพนักงานทีส่าํนักงานใหญ่อุบลราชธานีเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต และ

การปรบัเพิม่ค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บรหิาร และเพิม่ขึน้ 18.15 ล้านบาท หรอืร้อยละ 14.4 ในปี 2560 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการปรบัเพิม่ค่าตอบแทนของพนักงาน และเพิม่ขึน้ 48.07 ล้านบาท หรอืร้อยละ 73.5 ในงวดหก

เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การจดัตัง้สํานักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มกีารว่าจ้างผู้บรหิารและพนักงานที่สํานักงานใหญ่เพิม่ขึน้เพื่อ

รองรบัการขยายธุรกจิในอนาคตและเตรยีมความพร้อมในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และการปรบัเพิม่

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารและพนกังานประจาํปีตามนโยบายของกลุ่มบรษิทัฯ  

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายเท่ากบั 246.50 ลา้นบาท 320.69 ลา้นบาท 

333.08 ลา้นบาท 165.57 ลา้นบาท และ 176.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้น้ี ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพิม่ขึน้มาก 

ในปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาหลังจากที่สาขาบางบวัทองและสาขาเชียงใหม่เริ่ม

ดาํเนินการเตม็ปีในปีดงักล่าว และในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

ค่าเสือ่มราคาจากการเปิดดาํเนินการสาขาบางนาและค่าเสือ่มราคาจากการเพิม่ขึน้ของยานพาหนะประเภทรถขนสง่เพือ่

รองรบัการใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้  
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ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่สนิคา้ 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการจดัส่งสนิค้าเท่ากบั 135.50 ล้านบาท 161.35 ล้านบาท 

161.98 ล้านบาท 85.54 ล้านบาท และ 75.71 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 25.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 ในปี 

2559 เพิม่ขึน้ 0.63 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.4 ในปี 2560 โดยสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของรายไดจ้ากการขายและ

ค่าบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ และลดลง 9.83 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.5 ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 

เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560 เน่ืองจากในปี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ ให้บรกิารจดัส่งสนิค้าแก่

ลูกค้าด้วยรถขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ มากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งสนิค้าที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายให้กบัผู้ขนส่ง

ภายนอกลดลง 

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายทางการตลาดเท่ากบั 68.91 ลา้นบาท 90.27 ลา้นบาท 83.48 ลา้น

บาท 42.06 ลา้นบาท และ 80.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ 21.35 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31.0 ในปี 2559 ลดลง 6.79 

ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้น 38.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.7 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 ค่าใชจ้่ายทางการตลาดสว่นใหญ่ ประกอบดว้ย 

(1) ค่าสื่อประชาสมัพนัธ ์และ (2) ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย ซึง่ขึน้อยู่กบังบประมาณค่าใชจ้่ายทางการตลาดตามแผน

ธุรกจิประจาํปี อย่างไรกด็ ีในปี 2559 ค่าใชจ้่ายทางการตลาดเพิม่ขึน้จากการเปิดดําเนินการสาขาเปิดใหม่ ไดแ้ก่ สาขา

บางบวัทองและสาขาเชยีงใหม ่และในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายสง่เสรมิการขาย

เพิม่ขึน้ 

16.3.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายอื่นส่วนใหญ่มาจากขาดทุนสุทธจิากอตัราแลกเปลี่ยน โดยสําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2558 2559 และ 2560 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายอื่น

เท่ากบั 14.24 ลา้นบาท 47.75 ลา้นบาท 17.22 ลา้นบาท 5.65 ลา้นบาท และ 2.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรบัปีบญัชี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายอื่นเท่ากบั 14.24 

ล้านบาท และ 47.75 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 33.51 ล้านบาท หรอืร้อยละ 235.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

เพิม่ขึน้ของขาดทุนสุทธจิากอตัราแลกเปลี่ยนจากการสัง่ซื้อสนิค้าในสกุลเงินต่างประเทศ เน่ืองจากในปี 2559 กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศเพิม่มากขึน้และการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มี

ค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากบั 47.75 ล้านบาท และ 17.22 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 30.53 ล้านบาท หรอืร้อยละ 63.9 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของขาดทุนสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่นจาก 40.95 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 14.66 ลา้นบาท

ในปี 2560 เน่ืองจากในปี 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มกีารสัง่ซื้อสนิค้าจากต่างประเทศลดลงและการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่น  

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ  มคี่าใชจ้่ายอื่นเท่ากบั 5.65 ลา้นบาท และ 2.74 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 2.90 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 51.4 
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โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการขาดทุนสุทธจิากอตัราแลกเปลีย่นทีล่ดลง เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นโดยการใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิ 

เช่น สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Contract) และสิทธิในการซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศ (FX Option) เป็นต้น ในมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการซื้อสนิค้าที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นบางสว่น  

16.3.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายทางการเงนิเท่ากบั 254.79 ลา้นบาท 329.37 ลา้นบาท 316.88 ลา้น

บาท 161.68 ลา้นบาท และ 145.13 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 74.58 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 29.3 ในปี 2559 ลดลง 

12.48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.8 ในปี 2560 และลดลง 16.54 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.2 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 

มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิ

เบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกด็ ีในปี 2561 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของเงนิกูย้มืทัง้ระยะ

ยาวและระยะสัน้บางส่วนถูกบนัทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ถาวรในระหว่างการก่อสรา้งสําหรบัสาขาบางนาและศูนย์

กระจายสนิคา้ (Distribution Center)  

16.3.6 ภาษีเงินได้ 

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้ท่ากบั 101.82 ลา้นบาท 210.77 ลา้นบาท 225.63 ลา้น

บาท 121.84 ล้านบาท และ 78.98 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 108.95 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 107.0 ในปี 2559 

เพิม่ขึน้ 14.86 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 7.1 ในปี 2560 และลดลง 42.86 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35.2 ในงวดหกเดอืนสิน้สดุ

วนัที ่30 มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน  2560 โดยสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง

ของกาํไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ 

16.3.7 กาํไรสุทธิ และอตัรากาํไรสทุธิ  

สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 389.04 ล้านบาท 853.45 ล้านบาท 931.38 ล้านบาท 

495.74 ล้านบาท และ 294.45 ล้านบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 464.41 ล้านบาท หรอืร้อยละ 119.4 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 

77.92 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.1 ในปี 2560 และลดลง 201.30 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40.6 ในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 

30 มถุินายน 2561 เมื่อเทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 

2.3 รอ้ยละ 4.6 รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 5.1 และรอ้ยละ 3.1 ตามลาํดบั 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มี

กําไรสุทธเิท่ากบั 389.04 ลา้นบาท และ 853.45 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 464.41 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 119.4 ซึง่

คดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 2.3 และ 4.6 ตามลําดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การเพิม่ขึน้ของ

อตัรากําไรขัน้ต้นและการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนการขายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) (2) การ

เพิม่ขึน้ของอตัรากําไรขัน้ตน้ของสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) (3) การเพิม่ขึน้ของสดัสว่นค่าใชจ้่าย

ในการขายและการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากรอ้ยละ 7.0 เป็นรอ้ยละ 8.6 
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สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มี

กําไรสุทธเิท่ากบั 853.45 ลา้นบาท และ 931.38 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 77.92 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.1 ซึง่คดิ

เป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 4.6 และ 5.0 ตามลําดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การเพิม่ขึน้ของ

อตัรากําไรขัน้ตน้และการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนการขายสนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) และ (2) 

การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารต่อรายได้จากการขายและค่าบรกิาร จากร้อยละ 8.6 เป็น

รอ้ยละ 8.7 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีําไรสุทธเิท่ากบั 495.74 ล้านบาท และ 294.45 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 201.30 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

40.6 ซึ่งคดิเป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 5.1 และ 3.1 ตามลําดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การ

ลดลงของอตัรากาํไรขัน้ตน้ของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้อื่น (Non-house Brand) (2) การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนค่าใชจ้่ายใน

การขายและการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร จากรอ้ยละ 8.2 เป็นรอ้ยละ 9.8 และ (3) การเพิม่ขึน้ของ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินการศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center)  
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16.4 คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 

16.4.1 สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที่ 30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มี

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 14,205.52 ล้านบาท 15,629.48 ล้านบาท 16,566.67 ล้านบาท และ 17,040.71 ล้านบาท 

ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 1,423.95 ล้านบาท หรอืร้อยละ 10.0 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 937.19 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6.0 ในปี 

2560 และเพิม่ขึน้ 474.04 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.9 ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 เมื่อเทยีบกบัในปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากการเพิม่ขึน้ของสนิค้าคงเหลอื - สุทธ ิและการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิตามแผนการขยาย

สาขาและก่อสรา้งศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) ของกลุ่มบรษิทัฯ ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยห์ลกั ไดแ้ก่ (ก) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิและ (ข) 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิซึง่คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 50.7 และรอ้ยละ 40.5 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

16.4.1.1 สินทรพัยห์มุนเวียน 

(1)  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มลีูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิเท่ากบั 1,200.94 ล้านบาท 1,180.15 ล้านบาท 1,043.00 ล้าน

บาท และ 945.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 20.79 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 ในปี 2559 ลดลง 137.15 ลา้น

บาท หรอืร้อยละ 11.6 ในปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัชําระหน้ีจากลูกหน้ีกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

และลดลง 97.26 ล้านบาท หรอืร้อยละ 9.3 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ

ตารางแสดงขอ้มลูลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(2) ล้านบาท ร้อยละ(2)  ล้านบาท ร้อยละ(2)  ล้านบาท ร้อยละ(2)  

ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 922.84    76.8  952.24    80.7  966.56    92.7  877.96   92.8  

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 219.22    18.3  183.83    15.6     0.74      0.1  3.93  0.4 

อื่นๆ(1)  58.87      4.9   44.08      3.7   75.70      7.3  63.85  6.8 

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - 

สทุธิ 
1,200.94  100.0  1,180.15  100.0  1,043.00  100.0  945.74   100.0  

หมายเหตุ: (1) ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายล่วงหน้า เงนิทดรองจ่าย และอื่นๆ  

(2) รอ้ยละของรวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น-สุทธ ิ

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธขิองกลุ่มบรษิทัฯ สว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เชค็รบัล่วงหน้าทีไ่ดร้บัชาํระจาก

ลูกหน้ี โดย ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มลีูกหน้ีการค้าและตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิเท่ากบั 922.84 ล้านบาท 952.24 ล้านบาท 966.56 ล้านบาท 
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และ 877.96 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยคดิเป็นระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 19.0 วนั 19.2 

วนั 19.8 วนั และ 19.3 วนั ตามลาํดบั  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหน้ีการคา้และตัว๋

เงนิรบั - สุทธ ิเท่ากบั 922.84 ลา้นบาท และ 952.24 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 29.40 ลา้นบาท หรอืรอ้ย

ละ 3.2 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการขายและค่าบรกิารของสาขาทีอ่ยู่

ในช่วงเตบิโตสงูทีส่ว่นหน่ึงเป็นการใหส้นิเชื่อทางการคา้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มลีกูหน้ีการคา้และตัว๋

เงนิรบั - สุทธ ิเท่ากบั 952.24 ลา้นบาท และ 966.56 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 14.32 ลา้นบาท หรอืรอ้ย

ละ 1.5 ในปี 2560 ซึง่สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร ในปี 2560  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหน้ีการคา้และ

ตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิเท่ากบั 966.56 ลา้นบาท และ 877.96 ลา้นบาท ตามลําดบั ลดลง 88.61 ลา้นบาท หรอืรอ้ย

ละ 9.2 ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารทีเ่ป็น

การใหส้นิเชื่อทางการคา้ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 เทยีบกบัในไตรมาสที ่4 ปี 2560 

ตารางแสดงขอ้มลูลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบัตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระ 

ลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงินรบั 

ตามอายหุน้ีท่ีค้างชาํระ 

1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท 
ร้อยละ

(1)  

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 531.54    57.6  570.64    59.9   671.01  69.4  586.29   66.8  

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 274.75    29.8  271.52    28.5   186.53  19.3  190.61   21.7  

3 - 6 เดอืน  39.95      4.3   40.29      4.2  25.31   2.6  30.23   3.4  

6 - 12 เดอืน  49.15      5.3   43.73      4.6  24.34   2.5  27.16   3.1  

เกนิกว่า 12 เดอืน  64.45      7.0   92.36      9.7   119.92  12.4  124.18   14.1  

12 – 24 เดอืน     48.54   5.0  46.67   5.3  

เกนิกว่า 24 เดอืน     71.38   7.4  77.51   8.8  

รวม 959.84  104.0  1,018.53  107.0  1,027.11  106.3  958.48   109.2  

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (37.00)    (4.0) (66.28)    (7.0)  (60.55) (6.3)  (80.52) (9.2) 

รวมลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงิน

รบั - สทุธิ 
922.84  100.0  952.24  100.0   966.56  100.0  877.96   100.0  

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของรวมลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั-สุทธ ิ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที่ 30 มถุินายน 2561 ลูกหน้ี

การคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธขิองกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระหรอืมรีะยะเวลาคา้งชาํระหน้ีน้อย

กว่า 3 เดอืน หรอืรวมแลว้คดิเป็นรอ้ยละ 87.4 รอ้ยละ 88.4 รอ้ยละ 88.7 และรอ้ยละ 88.5 ของลูกหน้ีการคา้

และตัว๋เงนิรบั-สทุธริวมในช่วงเวลาดงักล่าว ตามลาํดบั 
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กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซึ่งพจิารณาจากมูลค่าลูกหน้ีที่คาดว่าอาจจะเกดิ

ความเสยีหายเน่ืองจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้จากมลูค่าลกูหน้ีหลงัหกัหลกัประกนัทีไ่ดร้บัจากลกูคา้ และอายุลกูหน้ี 

ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ จะเริม่ตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเท่ากบัรอ้ยละ 30.0 สาํหรบัลกูหน้ีทีม่อีายเุกนิวนัครบกาํหนด

ชําระมากกว่า 180 วนั รอ้ยละ 50.0 สาํหรบัลูกหน้ีทีม่อีายุเกนิวนัครบกําหนดชาํระมากกว่า 365 วนั และรอ้ย

ละ 100.0 สําหรับลูกหน้ีที่มีอายุเกินวันครบกําหนดชําระมากกว่า 730 วัน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ จะ

พจิารณาสถานะการดาํเนินคดคีวาม และประสบการณ์การเกบ็หน้ีในอดตีควบคู่ดว้ย ทัง้น้ี ณ วนัที ่1 มกราคม 

2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู

เท่ากบั 37.00 ลา้นบาท 66.28 ลา้นบาท 60.55 ลา้นบาท และ 80.52 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเพิม่ขึน้ 19.97 

ลา้นบาท ในครึง่แรกของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากอายุลกูหน้ีการคา้คา้งชาํระทีเ่กนิกําหนดชาํระทีเ่พิม่

มากขึน้ โดยเฉพาะลกูหน้ีการคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการดาํเนินคด ี

(2)  สินค้าคงเหลือ  

สนิคา้คงเหลอืของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย (1) สนิคา้สาํเรจ็รูป และ (2) สนิคา้ระหว่างทางซึง่เป็น

สนิค้าที่อยู่ระหว่างการจดัส่งจากผู้ผลติหรอืตวัแทนการจดัจําหน่าย โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 

ธนัวาคม 2559 และ 2560 และวนัที ่30 มถุินายน 2561 สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิของกลุ่มบรษิทัฯ มมีลูค่าเท่ากบั 

5,420.08 ล้านบาท 6,825.81 ล้านบาท 6,712.71 ล้านบาท และ 6,906.45 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็น

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่เท่ากบั 117.0 วนั 139.7 วนั 155.8 วนั และ 155.8 วนั ตามลาํดบั 

ตารางแสดงขอ้มลูสนิคา้คงเหลอื 

สินค้าคงเหลือ 
1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  

สนิคา้สาํเรจ็รปู   5,432.12  100.2    6,890.25  100.9    6,789.44  101.1  7,009.92   101.5  

สนิคา้ระหว่างทาง  65.43     1.2   29.89     0.4   44.81     0.7  65.77   1.0  

รวม   5,497.55  101.4    6,920.14  101.4    6,834.25  101.8  7,075.69   102.5  

หกั ค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยัและเคลือ่นไหวชา้  (37.91)  (0.7)  (80.24)  (1.2)  (111.08)  (1.7) 
 

(150.33) 
(2.2) 

หกั ค่าเผือ่ราคาทุนสนิคา้สงูกว่ามลูค่าสุทธิ

ทีจ่ะไดร้บั (NRV) 
 (39.56)  (0.7)  (14.09)  (0.2)  (10.46)  (0.2)  (18.92) (0.3) 

สินค้าคงเหลือ-สทุธิ   5,420.08   100.0 6,825.81   100.0    6,712.71  100.0  6,906.45   100.0  

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอื - สทุธิ

เท่ากับ 5,420.08 ล้านบาท และ 6,825.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,405.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.9 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก (1) การซื้อสนิค้าที่เพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการเปิดดําเนินการของสาขาบางบวัทองและสาขา

เชยีงใหม ่ทีเ่ริม่เปิดดาํเนินการเตม็ปีในปี 2559 และ (2) การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืกลุ่มเหลก็ ในปี 2559 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิค้าคงเหลอื - 

สทุธเิท่ากบั 6,825.81 ลา้นบาท 6,712.71 ลา้นบาท ลดลง 113.10 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.7 โดยเปลีย่นแปลง

เลก็น้อยตามการบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอืของกลุ่มบรษิทัฯ ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มสีนิค้าคงเหลอื - 

สุทธเิท่ากบั 6,712.71 ล้านบาท และ 6,906.45 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 193.74 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.9 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการซือ้สนิคา้คงเหลอืเพื่อรองรบัการดาํเนินการของสาขาบางนา 

กลุ่มบรษิัทฯ มนีโยบายในการตัง้สํารองค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้า สําหรบัสนิค้าส่วน

ใหญ่ โดยพิจารณาจากประเภทสนิค้า อายุสนิค้า อายุการใช้งาน และข้อมูลจากผู้ผลิต และ/หรือ ตัวแทน

จําหน่ายสนิคา้ เป็นต้น ซึง่สนิคา้ส่วนใหญ่จะเริม่ตัง้สาํรองเมื่อมอีายมุากกว่า 1 ปีขึน้ไป และตัง้สาํรองทีอ่ตัรา

รอ้ยละ 100 เมื่อมอีายุมากกว่า 5 ปีขึน้ไป ทัง้น้ี ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 

และ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มค่ีาเผื่อสนิคา้ล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้า เท่ากบั 37.91 ล้าน

บาท 80.24 ล้านบาท 111.08 ล้านบาท และ 150.33 ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ 

ปรบัปรุงประมาณการการตัง้ค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าให้สอดคล้องกบัประเภทของสนิค้าที่มี

ระยะเวลาการเสื่อมสภาพและการล้าสมยัที่แตกต่างกนั และในครึง่แรกของปี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีารตัง้

สํารองสนิค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าเพิม่ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในนโยบายการตัง้สํารองค่าเผื่อสินค้า

ลา้สมยัและเคลือ่นไหวชา้ของกลุ่มบรษิทัฯ 

นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายในการตัง้สาํรองค่าเผื่อราคาทุนสนิคา้สงูกว่ามลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 

(NRV) โดยมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัประมาณการจากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายไดข้องธุรกจิหกัดว้ยตน้ทนุ

สนิค้าและค่าใช้จ่ายในการขาย ทัง้น้ี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อราคาทุนสนิค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รบั (NRV) เท่ากบั 

39.56 ลา้นบาท 14.09 ลา้นบาท 10.46 ลา้นบาท และ 18.92 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ 

ปรบัปรุงนโยบายการกําหนดราคาขายของสนิค้าส่งผลให้ค่าเผื่อราคาทุนสนิค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 

(NRV) ลดลง 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิัทฯ มรีะยะเวลาการขายสนิคา้เฉลี่ย เท่ากบั 117.0 วนั 139.7 วนั 155.8 วนั และ 155.8 วนั ตามลําดบั 

ทัง้น้ี การเพิม่ขึน้ของระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลี่ยในปี 2559 และปี 2560 มสีาเหตุหลกัมาจากมูลค่าสนิคา้

คงเหลอืที่เพิม่มากขึน้ประกอบกบัการดําเนินการของสาขาใหม่ ได้แก่ สาขาบางบวัทอง และเชยีงใหม่ทีอ่ยู่

ในช่วงการเตบิโต 

อย่างไรกต็าม ในปี 2561 กลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัตัง้ศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) และอยู่

ระหว่างว่าจา้งผูด้ําเนินการตดิตัง้ระบบการบรหิารจดัเกบ็สนิคา้อตัโนมตั ิเพื่อช่วยในการบรหิารสนิคา้คงเหลอื

และการกระจายสนิคา้ใหก้บัสาขาต่างๆ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าจะช่วยลดสนิคา้คงเหลอืและระยะเวลาการขาย

สนิคา้เฉลีย่ไดใ้นอนาคต  
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16.4.1.2 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

(1)  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 ทีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธขิองกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 7,282.14 ล้านบาท 7,305.85 ล้านบาท 8,286.57 ล้าน

บาท และ 8,637.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ 23.71 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.3 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 980.72 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.4 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 351.38 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.2 ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 

สอดคลอ้งกบัแผนการขยายสาขาและการก่อสรา้งศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) ของกลุ่มบรษิทัฯ 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

ตารางแสดงขอ้มลูทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  

1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ
(1) 

ล้านบาท ร้อยละ
(1)  

ล้านบาท ร้อยละ
(1)  

ล้านบาท ร้อยละ(1)  

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 2,601.93   35.7  2,690.46   36.8  2,962.69   35.8   2,983.12  34.5  

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 3,226.42   44.3  3,548.48   48.6  3,451.74   41.7   4,479.71  51.9  

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 196.60     2.7  213.96     2.9  186.83     2.3  239.80  2.8 

อุปกรณ์และคอมพวิเตอร ์ 35.93     0.5  36.77     0.5  37.20     0.4  44.84   0.5 

ยานพาหนะ 29.71     0.4  49.34     0.7  98.48     1.2  91.55   1.1 

เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใช้

สาํนกังาน 
567.77     7.8  634.34     8.7  572.65     6.9  625.06  7.2 

งานระหว่างก่อสรา้ง 623.77     8.6  132.50     1.8  976.98   11.8  173.88  2.0  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 7,282.14 100.0  7,305.85 100.0  8,286.57 100.0   8,637.95  100.0 

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ - สทุธ ิเท่ากบั 7,282.14 ลา้นบาท และ 7,305.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ 23.71 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 0.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การเพิม่ขึน้ของอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารจากสาขา

บางบวัทองและสาขาเชยีงใหม่ และ (2) การลดลงของมูลค่าตามบญัช ี- สุทธจิากการตดัค่าเสื่อมราคาของ

อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มทีี่ดนิ อาคารและ

อุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากบั 7,305.85 ล้านบาท และ 8,286.57 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 980.72 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 13.4 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสทุธขิอง (1) การเพิม่ขึน้จากการซือ้ทีด่นิสาขาเพชรเกษม (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมเกี่ยวกบัการขยายสาขาในส่วนที่ 2.2 หวัขอ้ 6 โครงการในอนาคต) (2) การ

เพิม่ขึน้ของงานระหว่างก่อสร้างจากการก่อสร้างศูนยก์ระจายสนิค้า (Distribution Center) และการก่อสร้าง

สาขาบางนา (3) การเพิม่ขึน้ของยานพาหนะประเภทรถขนส่ง เพื่อรองรบัการให้บรกิารจดัส่งแก่ลูกค้าของ
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กลุ่มบรษิทัฯ และบุคคลภายนอก และ (4) การลดลงของมูลค่าตามบญัช ี- สุทธจิากการตดัค่าเสื่อมราคาของ

อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มทีีด่นิ อาคารและ

อุปกรณ์ - สุทธิ เท่ากบั 8,286.57 ล้านบาท และ 8,637.95 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 351.38 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 4.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลสุทธิของ (1) การเปิดดําเนินการของศูนย์กระจายสินค้า 

(Distribution Center) และสาขาบางนา และ (2) การลดลงของมูลค่าตามบญัชี – สุทธิจากการตดัค่าเสื่อม

ราคาของอาคารและอุปกรณ์ 

16.4.2 หน้ีสิน 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มี

มูลค่าหน้ีสนิรวมเท่ากับ 11,243.26 ล้านบาท 11,812.58 ล้านบาท 11,805.74 ล้านบาท และ 11,985.34 ล้านบาท 

ตามลาํดบั เพิม่ขึน้ 569.32 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.1 ในปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่เพิ่มขึ้น ลดลง 6.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 ในปี 2560 ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี

สาระสําคญั และเพิม่ขึน้ 179.60 ล้านบาท หรอืร้อยละ 1.5 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเจ้าหน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอื่นทีเ่พิม่ขึน้ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 หน้ีสนิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย (1) เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงิน (2) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และ (3) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ่งคิดเป็น

อตัราสว่นรอ้ยละ 53.7 รอ้ยละ 25.0 และรอ้ยละ 15.2 ของหน้ีสนิรวม ตามลาํดบั 

16.4.2.1 หน้ีสินหมุนเวียน 

(1)  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิัทฯ มเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เท่ากบั 5,346.88 ล้านบาท 7,067.42 

ล้านบาท 6,402.81 ล้านบาท และ 6,441.21 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึ้น 1,720.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 

32.2 ในปี 2559 ลดลง 664.61 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.4 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 38.40 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

0.6 ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 ทัง้น้ี เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิถูกนําไปใชเ้ป็น

เงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานและเงนิทุนในการขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ  
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ตารางแสดงขอ้มลูเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะ

สัน้ 

จากสถาบนัการเงิน 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 3.75  0.1  4.65  0.1  15.06  0.2    1.07    0.0 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 5,343.14  99.9  7,062.77  99.9  6,387.75  99.8   6,440.13   100.0  

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
5,346.88  100.0  7,067.42  100.0  6,402.81  100.0   6,441.21   100.0 

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของรวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

(2) เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้าที่เป็นผู้ผลิต และ/หรอื

ตวัแทนจาํหน่ายซึง่จาํหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ เจา้หน้ีอื่น เงนิมดัจาํและเงนิคํา้ประกนั และค่าใชจ้่ายคา้ง

จ่าย โดย ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มเีจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นเท่ากบั 3,248.23 ลา้นบาท 2,083.94 ลา้นบาท 2,819.04 ลา้นบาท และ 

2,991.17 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 1,164.29 ล้านบาท หรอืร้อยละ 35.8 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 735.10 ล้าน

บาท หรอืรอ้ยละ 35.3 ในปี 2560 และเพิม่ขึน้ 172.13 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.1 ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 ซึง่

คดิเป็นระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ของกลุ่มบรษิทัฯ เท่ากบั 58.8 วนั 54.4 วนั 49.2 วนั และ 58.5 วนั ตามลาํดบั 

ตารางแสดงเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  

เจา้หนี้การคา้ 2,854.33 87.9 1,875.27 90.0 2,380.77 84.5  2,688.51   89.9  

เจา้หนี้อื่น 247.10 7.6 39.00 1.9 230.00 8.2 122.32   4.1  

เงนิมดัจาํและเงนิคํ้าประกนั 86.73 2.7 89.55 4.3 121.19 4.3 117.80   3.9  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 60.06 1.8 80.12 3.8 87.09 3.1 62.55   2.1  

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน     3,248.23        100.0      2,083.94        100.0      2,819.04        100.0   2,991.17   100.0  

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ลดลง 1,164.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35.8 

จากวนัที ่1 มกราคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการซือ้สนิคา้จากต่างประเทศเพิม่ขึน้ซึง่มรีะยะเวลาชาํระ

หน้ีสัน้กว่าสนิคา้ในประเทศ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

เพิม่ขึน้ 735.10 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้จรจาต่อรองกบัเจ้าหน้ี

การคา้และไดร้บัเงื่อนไขระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ทีด่ขี ึน้  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

เพิม่ขึน้ 172.13 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.1 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการซือ้สนิคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ในงวดหกเดอืน

สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 เทยีบกบั ช่วงครึง่หลงัของปี 2560  

16.4.2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

(1)  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเป็นหน่ึงในแหล่งเงนิทุนของกลุ่มบรษิัทฯ สําหรบัการลงทุน

ระยะยาว เช่น การขยายสาขา และก่อสรา้งศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) เป็นต้น โดย ณ วนัที ่1 

มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มื

ระยะยาวจากสถาบันการเงินเท่ากับ 2,282.61 ล้านบาท 2,102.05 ล้านบาท 2,351.76 ล้านบาท และ 

2,380.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ตารางแสดงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  

- ครบกาํหนดระหว่าง 1 ปี 474.72  20.8  531.51  25.3  512.27  21.8   554.41  23.3  

- ครบกาํหนดระหว่าง 1 ปี ถงึ 2 ปี 531.61  23.3  473.79  22.5  581.91  24.7   527.73  22.2  

- ครบกาํหนดระหว่าง 2 ปี ถงึ 6 ปี 1,276.28  55.9  1,096.75  52.2  1,257.58  53.5   1,298.40  54.5  

รวมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
2,282.61  100.0  2,102.05  100.0  2,351.76  100.0   2,380.54   100.0  

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิทัง้หมด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 2,282.61 ล้านบาท และ 2,102.05 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 180.56 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 7.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามเงื่อนไข

กาํหนดการชาํระคนืในสญัญาเงนิกู ้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 2,102.05 ลา้นบาท และ 2,351.76 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 249.71 ลา้นบาท 

หรอืร้อยละ 11.9 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การเบกิใชเ้งนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

เพื่อเป็นเงนิทุนสาํหรบัการก่อสรา้งศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) และสาขาบางนา (2) การชําระ

คนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตามเงื่อนไขกาํหนดการชาํระคนืในสญัญาเงนิกู ้ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั 2,351.76 ลา้นบาท และ 2,380.54 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 28.78 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 1.2 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสทุธขิอง (1) การเบกิใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพื่อ 

เป็นเงนิทุนสาํหรบัการก่อสรา้งศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) และสาขาบางนา และ (2) การชําระ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตามเงื่อนไขกําหนดการชําระคืนในสญัญาเงินกู้ (โปรดพิจารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูทีส่าํคญัอื่น) 

(2) หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มหีน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ - สุทธ ิเท่ากบั 8.46 ล้านบาท 4.30 ล้านบาท 65.87 ล้านบาท 

และ 59.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ตารางแสดงขอ้มลูหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธ ิ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 
1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  ล้านบาท ร้อยละ(1)  

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ
        4.15        49.1          3.88        90.2        12.67        19.2 12.58 21.1 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ         4.30        50.9          0.42         9.8        53.20        80.8  46.97 78.9 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 

สทุธิ 

          

8.46  
     100.0  

          

4.30   
     100.0  

        

65.87  
     100.0  59.55   100.0 

หมายเหตุ: (1) รอ้ยละของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธทิัง้หมด 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิตามสญัญาเชา่

การเงนิรวม - สุทธเิท่ากบั 8.46 ล้านบาท และ 4.30 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 4.15 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

49.1 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการชาํระคนืเงนิตามเงื่อนไขกาํหนดการชาํระหน้ีในสญัญาเช่าการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิตามสญัญา

เช่าการเงนิรวม - สุทธเิท่ากบั 4.30 ลา้นบาท และ 65.87 ลา้นบาท ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 61.57 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 1,431.5 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเขา้ทําสญัญาเช่าการเงนิ เพื่อเป็นเงนิทุนสาํหรบัการซือ้รถขนสง่ 

สาํหรบัใหบ้รกิารจดัสง่แก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ และบุคคลภายนอก  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิตามสญัญา

เช่าการเงนิรวม - สทุธเิท่ากบั 65.87 ลา้นบาท และ 59.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 6.32 ลา้นบาท หรอืรอ้ย

ละ 9.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการชําระคนืเงนิตามเงื่อนไขกาํหนดการชาํระหน้ีในสญัญาเช่าการเงนิ (โปรด

พจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาเช่าทางการเงนิ ในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 8 ขอ้มลูทีส่าํคญัอื่น) 
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16.4.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มี

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2,962.26 ล้านบาท 3,816.89 ล้านบาท 4,760.92 ล้านบาท และ 5,055.37 ล้านบาท 

ตามลําดบั เพิม่ขึน้ 854.63 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 28.9 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 944.03 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.7 ในปี 

2560 และเพิม่ขึน้ 296.45 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.2 ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 ตามผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

และการเพิม่ทุนในปี 2560 

ณ วนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

100.00 บาท เพื่อชําระใหแ้ก่ครอบครวัตัง้มติรประชาในการซือ้หุน้ทัง้หมดของ DHG ภายใต้แผนการปรบัโครงสรา้ง

กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรบัการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

(IPO) และนําหุน้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งผลให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ 

มทีุนทีอ่อกชาํระแลว้เท่ากบั 1,400.00 ลา้นบาท  

การปรบัโครงสรา้งดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (Business Combination Under 

Common Control) บริษัทฯ จึงจดัทํางบการเงินรวมสําหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และมีการ

บนัทกึรายการทางบญัชใีนสว่นของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ (1) ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 654.66 ลา้นบาท จากการบนัทกึมลูค่าของ

หุ้นที่ออกและชําระแล้วที่ราคายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้รบั และ (2) ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดยีวกนั 598.39 ลา้นบาท ซึง่แสดงผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนทีจ่่ายและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิี่

ไดร้บั 

16.4.4 ภาระผกูพนัท่ีอยู่นอกงบการเงิน และหน้าท่ีตามสญัญา 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีอ่ยู่นอกงบการเงนิตามสญัญาทัง้หมด 526.30 ลา้น

บาท โดยสว่นมากเป็นหนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร และภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ตารางแสดงภาระผกูพนัทีอ่ยู่นอกงบการเงนิและหน้าทีต่ามสญัญา ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 

ภาระผกูพนั และหน้าท่ีตามสญัญา ล้านบาท 

หนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร 141.76 

ภาระผกูพนัสาํหรบัรายจ่ายฝ่ายทุน 147.57 

ภาระผกูพนัจากการทาํเลตเตอรอ์อฟเครดติเพือ่ซื้อสนิคา้ 123.53 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 106.28 

สญัญาอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า 7.16 

รวมภาระผกูพนัตามสญัญา 526.30 
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ตารางแสดงสญัญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน รวม 

ระยะเวลาการชาํระ 

ภายใน 1 ปี ระหว่าง 1-5 ปี เกินกว่า 5 ปี 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 106.28    3.95  11.75  90.58  

ทัง้น้ี สําหรบัภาระผูกพนัที่สําคญัในงบการเงิน ได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และสญัญาเช่าการเงนิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติมในหวัขอ้ 

16.4.2 หน้ีสนิ 

16.5 คาํอธิบายและการวิเคราะหส์ภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

16.5.1 กระแสเงินสด 

 ตารางแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของกระแสเงนิสดแยกตามประเภท 

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 

2559 2560 2560 2561 

ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  

เงนิสดสุทธทิีไ่ดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 
  

(1,027.75) 
  1,989.88   1,011.13 671.63 

เงนิสดสุทธทิีไ่ดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน     (627.10) (1,191.65)  (156.53)  (695.94) 

เงนิสดสุทธทิีไ่ดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ   1,611.53      (770.58)  (838.88) 74.84 

รวมเงินสดสทุธิท่ีได้มา (ใช้ไป)  (43.32)          27.64  15.71 50.52 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ใชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงานเท่ากบั 1,027.75 

ลา้นบาท และกระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดม้าในกจิกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 1,989.88 ลา้นบาท 1,011.13 ลา้นบาท 

และ 671.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปในกจิกรรม

ดาํเนินงานเท่ากบั 1,027.75 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสทุธขิองการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน

จาก (1) การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื 1,422.59 ล้านบาท เพื่อรองรบัการดําเนินการของสาขาบางบวัทอง

และสาขาเชยีงใหม่ที่เริม่เปิดดําเนินการเตม็ปีในปี 2559 และการเพิม่ขึน้ของสนิค้ากลุ่มเหลก็ และ (2) การ

ลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 965.01 ลา้นบาท  
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สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ได้มาในกจิกรรม

ดาํเนินงานเท่ากบั 1,989.88 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกาํไรก่อนภาษีเงนิได ้1,157.01 ลา้นบาท และ

ผลสุทธขิองการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีนจาก (1) การลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 169.20 ลา้น

บาท และ (2) การเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 553.79 ลา้นบาท  

สําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาใน

กจิกรรมดําเนินงานเท่ากบั 671.63 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิองการเปลี่ยนแปลงเงนิทุน

หมุนเวยีนจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเจา้หน้ีการคา้ 331.45 ลา้นบาท (2) การเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื 241.44 

ลา้นบาท และ (2) การเพิม่ขึน้ของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 59.10 ลา้นบาท  

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 627.10 ลา้นบาท 

1,191.65 ลา้นบาท 156.53 ลา้นบาท และ 695.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปในกจิกรรม

ลงทุนเท่ากบั 627.10 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการชําระค่าก่อสร้างสาขาบางบวัทองและสาขา

เชยีงใหม่ทีก่่อสรา้งเสรจ็สิน้ในปี 2558 546.40 ลา้นบาท 

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปในกจิกรรม

ลงทุนเท่ากบั 1,191.65 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการซื้อที่ดินสาขาเพชรเกษม (โปรดพิจารณา

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขยายสาขาในสว่นที ่2.2 หวัขอ้ 6 โครงการในอนาคต) และการก่อสรา้งสาขา

บางนา และศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) และ (2) การเพิม่ขึน้ของเงนิฝากประจําธนาคารทีต่ดิ

ภาระประกนั  

สําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปใน

กจิกรรมลงทุนเท่ากบั 695.94 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก การชําระค่าก่อสร้างศูนย์กระจายสนิค้า 

(Distribution Center) และสาขาบางนา 687.05 ลา้นบาท 

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สําหรบัปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2560 และ 2561 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ได้มาในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 1,611.53 

ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสทุธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 770.58 ลา้นบาท 838.88 ลา้นบาท และ

มกีระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้าในกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 74.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ด้มาในกจิกรรม

จดัหาเงนิเท่ากบั 1,611.53 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการผลสทุธขิอง (1) การเพิม่ขึน้ของเงนิเบกิเกนิ

บญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 1,718.24 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ

ดาํเนินงานและเงนิทุนในการขยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
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สําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปในกจิกรรม

จดัหาเงนิเท่ากบั 770.58 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลสุทธขิอง (1) การจ่ายคนืเงนิกู้ระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินจํานวน 675.03 ล้านบาท (2) การจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัจํานวน 

604.90 ลา้นบาท (3) การเบกิเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 774.41 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงนิทุนสาํหรบั

การก่อสร้างศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) และสาขาบางนา และ (4) การจ่ายคนืเงนิกู้ระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 524.70 ลา้นบาท ตามกาํหนด  

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธทิี่ได้มาใน

กจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 74.84 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) การเบกิเงนิกู้ระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิจํานวน 52.38 ลา้นบาท (2) การเบกิเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 283.84 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็น

เงนิทุนสําหรบัการก่อสร้างศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) และสาขาบางนา และ (3) การจ่ายคนื

เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิจาํนวน 255.06 ลา้นบาท ตามเงื่อนไขกาํหนดชาํระคนืในสญัญา  

16.5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มี

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เท่ากบั 109.75 ลา้นบาท 67.31 ลา้นบาท 105.33 ลา้นบาท และ 141.87 ลา้นบาท

ตามลําดบั ลดลง 42.44 ล้านบาท หรอืร้อยละ 38.7 ในปี 2559 เพิม่ขึน้ 38.01 ล้านบาท หรอืร้อยละ 56.5 ในปี 2560 

และเพิ่มขึน้ 36.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.7 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ตามกระแสเงินสดที่ได้มาและใช้ไปจากการ

ดาํเนินงาน การลงทุนและการจดัหาเงนิทุน 

 

16.6 คาํอธิบายและการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 

16.6.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.7 เท่า 0.8 เท่า 0.8 เท่า และ 0.8 เท่า ตามลําดับ ในขณะที่

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็เท่ากบั 0.1 เท่า 0.1 เท่า 0.1 เท่า และ 0.1 เท่า ตามลาํดบั โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากมลูค่ารวมของสนิทรพัยห์มุนเวยีนมมีลูค่าตํ่ากว่ามลูค่ารวมของหน้ีสนิหมุนเวยีน เน่ืองจาก กลุ่มบรษิทัฯ มี

การใชเ้งนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวนมากเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ

ดาํเนินงานและเงนิทุนในการขยายธุรกจิ 

(2) วงจรเงินสด 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 

มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มวีงจรเงนิสดเท่ากบั 77.2 วนั 104.6 วนั 126.4 วนั และ 116.7 วนั ตามลําดบั 

วงจรเงนิสดมรีะยะเวลาเพิม่ขึน้อย่างต่อในปี 2558 - 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่

ทีเ่พิม่ขึน้ จากการซือ้สนิคา้คงเหลอืเพื่อรองรบัการดําเนินการโดยเฉพาะของสาขาใหม่ อย่างไรกต็าม วงจร
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เงนิสดมรีะยะเวลาลดลงในงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 เทยีบกบั ณ สิน้ปี 2560 ซึง่เป็นผลมา

จากระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ทีด่ขี ึน้ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบรษิทัฯ มสีดัสว่นการสัง่ซือ้สนิคา้ในประเทศ

เพิม่ขึน้ซึง่โดยทัว่ไปคู่คา้ในประเทศมเีงื่อนไขระยะเวลาชาํระหน้ีนานกว่าคู่คา้ต่างประเทศ  

16.6.2 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

(1) อตัรากาํไรขัน้ต้น 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ ในหวัขอ้ 16.3.2 กาํไรขัน้ตน้ และอตัรากาํไรขัน้ตน้  

(2) อตัรากาํไรสุทธิ 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิ ในหวัขอ้ 16.3.8 กาํไรสทุธ ิและอตัรากาํไรสทุธ ิ 

16.6.3 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 

30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 15.2 รอ้ยละ 25.2 รอ้ยละ 21.7 

และ 14.9 ตามลาํดบั  

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ 

มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 15.2 เป็นรอ้ยละ 25.2 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

กาํไรสทุธใินอตัราการเตบิโตทีม่ากกว่าการเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ 

มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 25.2 เป็นรอ้ยละ 21.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ทุนทีอ่อก

และชําระแลว้จํานวน 4,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100.00 บาท เพื่อชําระใหแ้ก่ครอบครวัตัง้มติรประชาใน

การซื้อหุ้นทัง้หมดของ DHG ซึ่งทําใหส้่วนของผู้ถอืหุน้เพิม่ขึน้ในอตัราการเตบิโตที่มากกว่าการเพิม่ขึน้ของ

กาํไรสทุธ ิ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 21.7 เป็นร้อยละ 14.9 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ

ลดลงของกาํไรสทุธใินขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่มากขึน้ 

16.6.4 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

(1) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที่ 

30 มถุินายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 3.0 รอ้ยละ 5.7 รอ้ยละ 5.8 

และรอ้ยละ 4.3 ตามลาํดบั  
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สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัฯ 

มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.0 เป็นรอ้ยละ 5.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้

ของกําไรสุทธิในอัตราการเติบโตที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานทีด่ขี ึน้ของกลุ่มบรษิทัฯ  

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เทยีบกบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ 

มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 5.7 เป็นรอ้ยละ 5.8 ซึง่เปลีย่นแปลงอย่างไม่มนีัยสาํคญั 

แมว้่ากลุ่มบรษิทัฯ จะมผีลการดําเนินงานทีด่ขี ึน้ในปี 2560 เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มมีูลค่าสนิทรพัยป์ระเภท

ทีด่นิเพิม่ขึน้จากการซือ้หุน้ทัง้หมดของ DHG ในวนัที ่25 ธนัวาคม 2560 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เทยีบกบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยล์ดลงจากรอ้ยละ 5.8 เป็นรอ้ยละ 4.3 โดยมสีาเหตุหลกัมากาํไรสุทธิ

ทีล่ดลง ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยจ์ากการก่อสรา้งศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) และ

สาขาบางนา 

16.6.5 อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

(1) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 และ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 

กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัราหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 3.8 เท่า 3.1 เท่า 2.5 เท่า และ 2.4 เท่า ตามลําดบั 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงมสีาเหตุหลกัมาจากการชําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินตามเงื่อนไขกําหนดการชําระคนืในสญัญาเงนิกู้ และการเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ถือหุ้นในอตัราการ

เตบิโตทีเ่รว็กว่าการเพิม่ขึน้ของสว่นหน้ีสนิในครึง่แรกของปี 2561 

(2) อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) 

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561  

กลุ่มบรษิัทฯ มอีตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (Cash Basis) เท่ากบั 0.1 เท่า -0.8 เท่า  0.9 เท่า 

และ 0.7 เท่า ตามลาํดบั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานในอตัราการ

เติบโตที่เรว็กว่าการเพิม่ขึน้ของภาระผูกพนัทางการเงนิ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั 

(Cash Basis) โดยรวมเพิม่ขึน้ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ซึง่แสดงถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดจาก

การดําเนินงาน ใหเ้พยีงพอต่อภาระผูกพนัทางการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ อย่างไรกด็ ีในครึง่แรกของปี 

2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) ลดลง เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัฯ มี

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานลดลงตามสาเหตุทีอ่ธบิายในขอ้ 16.5.1 ในขณะทีภ่าระผกูพนัทางการเงนิเพิม่

มากขึน้ 

16.6.6 เง่ือนไขอตัราส่วนทางการเงิน 

กลุ่มบรษิทัฯ มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิระยะยาวเพื่อใชใ้นการซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งสาขา จงึมภีาระที่

ต้องชําระดอกเบีย้และคนืเงนิกูย้มืใหแ้ก่สถาบนัการเงนิและปฏบิตัติามเงื่อนไขตามทีไ่ดร้ะบุในสญัญาเงนิกู ้ซึง่รวมถงึ

การดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิตามสญัญาเงนิกูแ้ต่ละฉบบั โดยเงือ่นไขอตัราสว่นทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่อียู่ใน
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ปัจจุบนัได้แก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (Total Liabilities to Total 

Equity)  

เงื่อนไขในสญัญาเงนิกูก้ําหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องดํารงอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่ตํ่ากว่า 

0.75 เท่าในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และไม่ตํ่ากว่า 1.0 เท่าในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2561 เป็นต้นไป และต้องดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (Total Liabilities to Total Equity) ไม่สงูกว่า 3.0 เท่า

ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และไม่สงูกว่า 2.0 เท่าในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็น

ตน้ไป 

 
16.7 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

16.7.1 ผลกระทบจากการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน  

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้

จาํนวนหุน้เปลีย่นแปลงจากเดมิ 14,000,000 หุน้ เป็น 1,400,000,000 หุน้ และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 1,400,000,000 

หุ้น เป็นทุนจดทะเบยีน 1,856,160,000 ล้านบาท เพื่อรองรบัการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปในครัง้น้ี และเพื่อ

รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัส่วนเกนิ (Overallotment) ซึง่ภายหลงัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวจะเป็นผลใหอ้ตัราส่วน

ทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนทุนและจํานวนหุ้นลดลงในอนาคต เน่ืองจากผลกระทบของส่วนทุนและจํานวนหุน้ที่ใช้

เป็นฐานในการคํานวณเพิม่ขึน้ (Dilution Effects) โดยอตัราส่วนทางการเงนิทีไ่ด้รบัผลกระทบได้แก่ อตัราส่วนกําไร

สุทธต่ิอหุน้ และอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ เป็นต้น โดยหากใชผ้ลการดําเนินงานปี 2560 เป็นเกณฑ์ อตัราส่วนกําไร

สุทธต่ิอหุน้จะลดลงจาก 0.67 บาทต่อหุน้ภายใตฐ้านจํานวนหุน้เดมิ (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว)้ เป็น 

0.52 บาทต่อหุน้ภายใตฐ้านจาํนวนหุน้ทัง้หมดภายหลงัการเพิม่ทุนในกรณีทีไ่ม่มกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัส่วนเกนิ และ

เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ภายใต้ฐานจาํนวนหุน้ทัง้หมดภายหลงัการเพิม่ทุนในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัส่วนเกนิทัง้

จาํนวน 

อย่างไรกด็ใีนระยะยาวกลุ่มบรษิัทฯ คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

เน่ืองจากกลุ่มบรษิัทฯ วางแผนนําเงนิที่ได้รบัจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกไปลงทุนก่อสรา้ง

สาขาใหม่ ชาํระคนืเงนิกู ้และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกจิ นอกจากน้ี จากการดาํรงสถานะเป็น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยจ์ะช่วยสนบัสนุนภาพลกัษณ์ของกลุ่มบรษิทัฯ รวมทัง้ช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถ

เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีม่คีวามหลากหลายและมตี้นทุนตํ่ากว่าเดมิได ้ซึง่จากปัจจยัทัง้หมดน้ีจะช่วยสนับสนุนการเตบิโต

ของผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะสามารถชดเชย

ผลกระทบจากจาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวได ้

16.7.2 เหตกุารณ์สาํคญัภายหลงังบการเงินไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2561 (หลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 

0.07142857143 บาท (ทศนิยม 11 ตําแหน่ง) คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 100.00 ลา้นบาท และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 2561 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นเงนิ
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สดในอตัราหุน้ละ 0.07142857143 บาท (ทศนิยม 11 ตําแหน่ง) คดิเป็นมลูค่าไม่เกนิ 100.00 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ได้

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้ รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 200.00 ลา้นบาท 

การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกาํไรสะสม สว่นของผูถ้อืหุน้ และมลูค่าตามราคาบญัชต่ีอหุน้ โดย

ส่งผลให้กําไรสะสมและส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงไม่เกนิ 200.00 ล้านบาท และมูลค่าตามราคาบญัชต่ีอหุ้นลดลงไม่เกนิ 

0.14 บาทต่อหุน้ นอกจากน้ี อตัราสว่นทางการเงนิทีจ่ะไดร้บัผลกระทบรวมถงึอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ และ

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นต้น ทัง้น้ี ผลกระทบจากการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวจะปรากฏในงบการเงนิ

ไตรมาสที ่3 ปี 2561 

16.7.3 ผลกระทบจากการลงทุนในการก่อสรา้งและเร่ิมดาํเนินการสาขาใหม ่

ในเดอืนเมษายน 2561 กลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ปิดดาํเนินการสาขาบางนา ตัง้อยู่ ณ เลขที ่88/8 หมู่ที ่5 ตําบลบาง

สมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นสาขาที ่9 ดว้ยขนาดพืน้ทีข่ายและคลงัสนิคา้รวม 37,414 ตารางเมตร 

ตามกลยุทธใ์นการพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายเพื่อขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศมากขึน้ โดยคาดว่าสาขา

ดงักล่าวจะสามารถรองรบัลูกคา้ทีอ่าศยัและประกอบกจิการในบรเิวณทศิตะวนัออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร และ

จงัหวดัใกลเ้คยีง   

การเริม่ดําเนินการสาขาบางนาจะทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ รบัรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิารที่เพิม่ขึน้ในปี 

2561 ซึง่ส่วนมากมาจากการจา้งพนักงานประจําสาขาทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายคงที ่ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร

ของสาขาดงักล่าวยงัคงเตบิโตไดไ้ม่เตม็ที ่ซึง่อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารของสาขาดงักล่าวยงั

ขึ้นอยู่กบัปัจจยัสําคญัต่างๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพยีง ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิและสภาวะการแข่งขนัที่

รุนแรงในธุรกจิคา้ปลกีและคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งและวสัดุตกแต่ง โดยอาจทําใหอ้ตัราส่วนทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น 

อตัรากําไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นต้น ปรบัตวัลดลงในช่วงปี

แรกๆ  

อย่างไรกด็ใีนระยะยาวกลุ่มบรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการขยายสาขา เช่น การเตบิโตของรายได้

และผลดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น อํานาจในการต่อรองราคากบัผู้ผลิตหากสัง่สินค้าในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการทํากําไร และการเป็นที่รู้จกัและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิม่ขึน้ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบรษิัทฯ คาดว่าจะ

สามารถชดเชยผลกระทบระยะสัน้ต่ออตัราสว่นทางการเงนิได ้

16.7.4 ผลกระทบจากความสามารถในการเพ่ิมสดัส่วนการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 

(House Brand) 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบรษิัทฯ มสีดัส่วนการจําหน่ายสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบรษิทัฯ 

(House Brand) ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง จากรอ้ยละ 7.1 ในปี 2558 เป็น รอ้ยละ 14.3 ในปี 2560 ของรายไดจ้ากการขาย

และค่าบรกิารตามกลยุทธใ์นการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ โดยในอนาคต กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ัง้เป้าหมายเพิม่สดัส่วน

การจาํหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) เป็นรอ้ยละ 20.0 ของรายไดจ้ากการขายและการ

ค่าบรกิาร ภายในปี 2563  

การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House 

Brand) เป็นหน่ึงในปัจจยัทีส่่งผลใหผ้ลดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ปรบัตวัดขีึน้ เน่ืองจากสนิค้าดงักล่าวมอีตัรากําไร

ขัน้ต้นที่สูงกว่าสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่น (Non-house Brand) จากต้นทุนการขายและการตลาดที่ตํ่ากว่า โดย
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อตัราส่วนทางการเงนิทีไ่ดร้บัผลกระทบไดแ้ก่ อตัรากําไรขัน้ต้น อตัรากําไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 

และอตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ทัง้น้ี หากกลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถเพิม่สดัสว่นการจาํหน่ายสนิคา้ภายใตต้รา

สนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ไดต้ามเป้าหมาย กอ็าจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ให้

ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ได ้

16.7.5 ผลกระทบจากการเร่ิมดาํเนินการศนูยก์ระจายสินค้า (Distribution Center)  

ในเดอืนมถุินายน 2561 กลุ่มบรษิัทฯ ไดเ้ปิดดําเนินการศูนย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) ตัง้อยู่ ณ 

เลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตําบลบงึคําพร้อย อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรบัสนิค้าจากผู้ผลิต 

(Receiving) เบกิจ่ายสนิคา้จากคลงัสนิค้า (Picking) และจดัส่งสนิคา้ (Dispatching) ไปยงัผูบ้รโิภคและสาขา โดยการ

เริม่เปิดดาํเนินการศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) จะทําใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มค่ีาใชจ้่ายเพิม่ขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่มา

จากค่าใชจ้่ายพนักงานประจําศูนยก์ระจายสนิคา้ โดยอตัราส่วนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ เช่น อตัรากําไรสุทธ ิอตัราส่วน

ผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  

อย่างไรกด็ใีนระยะยาว กลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าการเปิดดําเนินการศูนยก์ระจายสนิค้า (Distribution Center) 

จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารสนิค้าคงคลงัและลดต้นทุนในการจดัเก็บและจดัส่งสนิค้า โดยอตัราส่วนทาง

การเงนิทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ เช่น อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ และวงจรเงนิสด เป็น

ตน้  
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