บริ ษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน)

16. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
16.1 ผลการดาเนิ นงาน
1. รายได้
โครงสร้างรายได้ แยกตามกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิ จ
สินค้าประเภทไอที
สินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
สินค้าอื่นๆ และบริการ
รวม

ปี 2555
ล้านบาท

5,680
4,543
2,534
12,757

ปี 2556
%

ล้านบาท

44.53%
35.61%
19.86%
100.00%

5,502
5,984
2,435
13,921

ปี 2557
%

39.52%
42.99%
17.49%
100.00%

ล้านบาท

4,279
7,291
2,510
14,080

%

30.39%
51.78%
17.83%
100.00%

ภาพรวม
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มียอดขายรวมจานวน 12,756.70 ล้านบาท และ13,921.14 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยในปี 2556 มีอตั ราเติบโตของยอดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.13 เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2555 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ICT การใช้ระบบโทรคมนาคมภายใต้การสื่อสารระบบ 3G ทีร่ วดเร็วขึน้ และการให้บริการ
ผ่านโครงข่ายไร้สาย (Wireless Network) เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายและรวดเร็ว ขึ้น ทาให้
ผูป้ ระกอบการแบรนด์สนิ ค้าสมาร์ทโฟนหันมาสนใจและพัฒนาสินค้าและ content รวมถึง application มากขึน้ ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคมีความต้องการใช้สนิ ค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีม่ ากขึน้ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทัง้ นี้ บริษัทเป็ น
ผูจ้ าหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple รายใหญ่และได้วางแผนขยายธุรกิจสินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผ่านช่องทางการขาย
กว่า 200 สาขาทัวประเทศเพื
่
่อรองรับการเติบโตดังกล่าว ทาให้บริษทั มียอดขายเติบโตของกลุ่มสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ถึงร้อยละ 31.72 อย่างไรก็ตาม จากการที่ความต้องการและพฤติกรรมที่เปลีย่ นแปลงไปของผู้บริโภคจึงทาให้ตลาด
สินค้าไอทีและสินค้าอื่นและบริการมีการชะลอตัวส่งผลให้ยอดขายกลุ่มสินค้าไอทีลดลงร้อยละ 3.13 และกลุ่มสินค้าอื่นๆ
และบริการลดลงร้อยละ 3.91 เมื่อเทียบกับปี 2555
ปี 2557 บริษทั มียอดขายรวมจานวน 14,080.11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 158.97 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.14 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากยอดขายสินค้ากลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากจานวน 5,984
ล้านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน 7,291 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.84 โดยเฉพาะยอดขาย iPhone 6
ทีเ่ พิง่ วางขายในไทยช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่มสินค้าไอทียงั คงลดลงร้อยละ 22.25
ตามการชะลอตัวของตลาดสินค้าไอทีต่อเนื่องจากปี ก่อน
สิ นค้าประเภทไอที
ยอดขายสินค้าไอทีประกอบด้วยยอดขายจากสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุุ คคล (PC) เช่น โน้ตบุ๊ค และ
คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ เป็ นต้น ทัง้ นี้จากการที่มูลค่าของตลาดไอทีโดยรวมในประเทศมีอตั ราการเติบโตลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2553 ความต้องการสินค้าของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าไอทีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอ
ตัวส่งผลให้ยอดขายสินค้าไอทีของบริษัทลดลง โดยในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมียอดขายจากสินค้าไอทีจานวน
5,680 ล้านบาท และจานวน 5,502 ล้านบาท ตามลาดับ ขณะทีใ่ นปี 2557 บริษทั มียอดขายจากสินค้าไอทีจานวน 4,279
ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 1,223 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.23 สาเหตุหลักมาจากการปิ ดบางสาขาของ
ร้าน Banana IT ทีม่ ยี อดขายไม่เป็ นไปตามเป้าหมายซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ในการเปิ ดและปิ ดสาขา
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สิ นค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากภาวะภาพรวมการเติบโตของสินค้า โทรศัพท์เคลื่อนทีป่ ระเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เนื่องมาจากการ
พัฒนาเครือข่ายการใช้บริการระบบการสือ่ สารแบบ 3G ทีป่ รับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย บริษทั ได้ร่วมมือกับบริษทั ผูผ้ ลิตสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เช่น Apple และ Samsung ในการขยายจุดขายสินค้า
ในร้านค้าแบรนด์ iStudio by Com7, iBeat by Com7, Sansung Shop และ Banana IT ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
มากกว่า 200 สาขาและเตรียมพนักงานเพื่อรองรับการขายสินค้าใหม่ อีกทัง้ ยังร่วมมือกับบริษทั ผู้ให้บริการเครือข่าย
ระบบ 3G ติดตัง้ เคาน์เตอร์เพื่อให้บริการต่างๆ ของเครือข่ายแก่ผบู้ ริโภคในร้าน ส่งผลให้บริษทั มียอดขายสินค้าประเภท
โทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ ติบโตขึน้ เป็ นลาดับจากจานวน 4,543 ล้านบาทในปี 2555 เป็ นจานวน 5,984 ล้านบาทในปี 2556
หรือเติบโตขึน้ ร้อยละ 31.72
ปี 2557 บริษทั มียอดขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีจ่ านวน 7,291 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จานวน
1,307 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.84 เนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายสินค้า iPhone 6 ทีเ่ พิง่ ขายในไตรมาสที่
4 ของปี 2557 ประกอบกับการขยายตัวของตลาดสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อีกทัง้ ผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก
ไม่ว่าจะเป็ น Apple หรือ Samsung หรือแม้กระทังผู
่ ้ผลิตรายใหม่มกี ารนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าและทุกระดับราคาตัง้ แต่ราคาถูกจนถึงราคาแพง นอกจากนี้ในปี 2557 บริษทั ยังมี
การเปิ ดร้านค้าแบรนด์ Banana Mobile และร้านค้าแบรนด์ Mango Mobile เพิม่ เติมเพื่อรองรับการขยายตัว ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าอีกด้วย
สิ นค้าอื่นๆ และบริการ
ยอดขายสินค้าอื่นๆ และบริการ ประกอบด้วยยอดขายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessories) ทีใ่ ช้ร่วมกับ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์
ส่วนบุุคคล แบตเตอรี่สารอง หูฟงั ลาโพง เคสมือถือ และนาฬิกาดิจติ อล เป็ นต้น และยอดขายจากการให้บริการ เช่น
การขายประกัน และการให้บริการซ่อม เป็ นต้น จากการทีพ่ ฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกค้าทาให้สมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริโภคมากขึน้ ประกอบกับลูกค้าให้ความสาคัญและเอาใจใส่ในเรื่องของ
สุขภาพและคุณภาพในการดาเนินชีวติ มากขึน้ บริษทั จึงมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกลุ่มสินค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของกลุ่มสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
และได้พ ัฒ นาแนวทางการขายสิน ค้า ประเภทอุ ป กรณ์ เ สริม เพื่อ แนะน าให้ ลูก ค้า ได้ เ ห็น ถึง ประโยชน์ ข องการน า
อุปกรณ์เสริมไปใช้เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตมากขึน้ ส่งผลให้บริษทั มี
ยอดขายจากสินค้าและบริการดังกล่าวจานวน 2,534 ล้านบาทในปี 2555 และจานวน 2,435 ล้านบาทในปี 2556
ปี 2557 บริษทั มียอดขายสินค้าอื่นๆ และบริการจานวน 2,510 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 75 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ จากจานวน 55 ล้านบาทใน
ปี 2556 เป็ นจานวน 103 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากการเปิ ดศูนย์บริการ iCare เพิม่ ขึน้
2. ต้นทุนขายและการให้บริการ
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีต้นทุนขายและการให้บริการจานวน 11,296.82 ล้านบาท และ 12,392.88 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยในปี 2556 บริษทั มีตน้ ทุนขายและการให้บริการเพิม่ ขึน้ จานวน 1,096.06 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 9.70 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสังซื
่ อ้ สินค้าซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย
สาหรับปี 2557 บริษทั มีตน้ ทุนขายและการให้บริการจานวน 12,399.39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 6.51 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากรายการกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจานวน 52.01
ล้านบาทในปี 2557 จากการเปลีย่ นนโยบายการตัง้ สารองสาหรับสินค้าล้าสมัยให้สอดคล้องกับบริษทั อื่นในอุตสาหกรรม
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3. กาไรขัน้ ต้น
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 11.44 และร้อยละ 10.98 ของยอดขายสินค้าและบริการ
หรือลดลงร้อยละ 4.02 และปี 2557 บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี ้อยละ 11.94 ของยอดขายสินค้าและบริการ หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.74 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการทีบ่ ริษทั มียอดขายและจานวนสาขาเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
บริษทั มีอานาจต่อรองกับคู่คา้ สูงขึน้ ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายสินค้าประเภท House Brand สินค้าประเภท
อุปกรณ์เสริม และรายได้จากการให้บริการ เช่น การซ่อมหรือบริการหลังการขาย เป็ นต้น ซึง่ เป็ นกลุ่ม สินค้าและบริการ
ทีม่ อี ตั รากาไรขัน้ ต้นโดยเฉลีย่ สูงกว่าสินค้าประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าไอที หรือสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
4. ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
ร้อยละเทียบกับยอดขาย

ปี 2555
มูลค่า
%
883.22 73.5%
319.11 26.5%
1,202.33 100.0%
9.43%

ปี 2556
มูลค่า
%
945.64 72.0%
368.17 28.0%
1,313.81 100.0%
9.44%

ปี 2557
มูลค่า
%
1,065.55 76.3%
330.73 23.7%
1,396.28 100.0%
9.92%

ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 1,202.33 ล้านบาท และ 1,313.81 ล้าน
บาท ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจานวน 111.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.27 สาเหตุ หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายพนักงานทัง้ จานวนพนักงานและผลประโยชน์พนักงาน การเพิม่ ขึน้ ของค่าเช่าจ่ายเนื่องจากการขยายสาขา
เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายในปี 2555 และปี 2556 อยู่ในระดับเดียวกัน
คือ ร้อยละ 9.43 และร้อยละ 9.44 ตามลาดับ
ปี 2557 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 1,396.28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 82.47 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.28 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าเช่าจ่ายจานวน 67.14 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 16.67 จากจานวน 402.74 ล้านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน 469.88 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากการ
ขยายสาขาเพิม่ ขึน้ และการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายพนักงานจานวน 20.67 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.28 จากจานวน
483.30 ล้านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน 503.97 ล้านบาทในปี 2557 ส่งผลให้สดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
ยอดขายในปี 2557 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 9.92 ซึง่ สูงกว่าปี 2556 ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 9.44
5. กาไรจากการดาเนิ นงาน (ก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้)
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีกาไรจากการดาเนินงานจานวน 285.18 ล้านบาทและจานวน 248.70 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2556 บริษัทมีกาไรจากการดาเนิ นงานลดลงจานวน 36.48 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 12.79
สาเหตุหลักมาจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์ของสาขาทีป่ ิ ดดาเนินการจานวน 33.39 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคง
สามารถรักษาอัตราส่วนการเติบโตของยอดขายทีร่ อ้ ยละ 9.12 และอัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นทีร่ อ้ ยละ 10.98
ปี 2557 บริษัท มีกาไรจากการดาเนิ นงานจ านวน 306.79 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้นจ านวน 58.09 ล้า นบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.36 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ กลุ่มสินค้าให้หลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะ
สินค้าประเภท Wearable และ Lifestyle
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6. ต้นทุนทางการเงิ น
ปี 2555 และปี 2556 บริษัท มีต้น ทุ น ทางการเงิน จ านวน 27.89 ล้า นบาทและจ านวน 21.33 ล้า นบาท
ตามลาดับ โดยในปี 2556 บริษทั มีต้นทุนทางการเงินลดลงจานวน 6.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.52 สาเหตุมา
จากการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายสาหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว โดย ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจานวน 10.77
ล้านบาท ในขณะที่ ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ไม่มเี งินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวแล้ว
ปี 2557 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจานวน 38.43 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จานวน 17.10 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 80.17 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารเพื่อนามาซือ้ สินค้า
เมื่อเทียบกับปี ก่อน ดังทีแ่ สดงตามตารางแสดงความเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระหว่างปี 2556 และปี 2557
ความเคลือ่ นไหวของเงิ นกู้ยมื ระยะสัน้ (ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
เงินสดรับจากการเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
3,792.95
7,467.01
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่สถาบันการเงิน
(3,327.35)
(6,531.36)
ความเคลือ่ นไหวของเงิ นกู้ยมื ระยะสัน้ – สุทธิ
465.60
935.65
7. กาไรสุทธิ
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 195.31 ล้านบาท และ 172.57 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี
2556 บริษทั มีกาไรสุทธิลดลงจานวน 22.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.64 สาเหตุหลักมาจากอัตรากาไรขัน้ ต้นที่
ลดลงจากร้อยละ 11.44 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 10.98 ในปี 2556 ซึง่ สวนทางกับยอดขายทีม่ อี ตั ราเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
9.13 ประกอบกับในระหว่างปี 2556 บริษทั มีการตัดจาหน่ ายอุปกรณ์ของสาขาทีป่ ิ ดดาเนินการอีกจานวน 33.39 ล้าน
บาท ส่งผลให้สดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเทียบกับยอดขายของปี 2556 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 9.44 ซึง่ สูงกว่าของปี
2555 ทีอ่ ยู่ระดับร้อยละ 9.43
ปี 2557 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 206.84 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จานวน 34.27 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
19.86 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุมาจากบริษัทมีอานาจต่อรองกับคู่ค้าสูงขึน้ ประกอบกับมีการเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย
สินค้าประเภท House Brand สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม และรายได้จากการให้บริการ ซึง่ เป็ นกลุ่มสินค้าและบริการทีม่ ี
อัตรากาไรขัน้ ต้นโดยเฉลีย่ สูงสินค้าประเภทอื่น
16.2 ฐานะการเงิ น
1. สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 2,905.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 448.53 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.25 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และสิทธิการเช่าและเงินมัดจาค่าเช่า ทัง้ นี้ ณ สิ้นปี 2556 องค์ประกอบที่สาคัญของสินทรัพย์รวม
สรุปได้ดงั นี้
(1) สินค้าคงเหลือจานวน 1,572.58 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 54.12 ของสินทรัพย์รวม
(2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 333.61 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.48 ของสินทรัพย์รวม
(3) อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิจานวน 322.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.11 ของสินทรัพย์รวม
(4) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิจานวน 196.54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.76 ของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 4,384.79 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 1,479.13 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50.91 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2556 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือจานวน
1,239.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 78.83 เนื่องจากสต็อกสินค้าเพื่อรองรับการขายช่วงเทศกาลปี ใหม่ และการ
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เพิม่ ขึน้ ของเงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้าประกันจานวน 186.71 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินในการสังซื
่ อ้ สินค้า
2. ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
คุณภาพของลูกหนี้
(หน่ วย: ล้านบาท)
ลูกหนี้ การค้า
- ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
- ค้างชาระน้อยกว่า 3 เดือน
- ค้างชาระระหว่าง 3-6 เดือน
- ค้างชาระระหว่าง 6-12 เดือน
- ค้างชาระเกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้า – สุทธิ
ลูกหนี้อ่นื ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557
89.3
19.2
5.1
1.7
1.2
(7.3)
109.2
48.6
157.8

111.4
55.5
2.8
3.4
1.3
(11.2)
163.2
33.3
196.5

99.4
4.2
0.7
0.3
1.4
(2.3)
103.7
83.1
186.8

ลูกหนี้การค้าของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ทีใ่ ห้บริการด้านสินเชื่อแก่บุคคลรายย่อย โดย ณ สิน้ ปี 2555 และปี
2556 บริษทั มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 157.8 ล้านบาท และจานวน 196.5 ล้านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมทีร่ อ้ ยละ 6.42 และร้อยละ 6.76 ตามลาดับ และ ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่นจานวน 186.8 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.26 ของสินทรัพย์รวม
จากตารางแสดงอายุลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระ ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 จะเห็นว่า บริษทั มีการตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญครอบคลุมลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระในส่วนทีเ่ กินกว่า 12 เดือนขึน้ ไป ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญ
นอกจากนี้ บริษัทสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ดขี น้ึ ส่งผลให้ยอดหนี้ท่คี ้างชาระเกินกว่า 3 เดือนไปมีจานวนลดลง
ตามลาดับจากจานวน 8.0 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2555 เหลือจานวน 2.4 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2557
3. สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าสาเร็จรูปประเภทคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ท่ี
เกีย่ วข้องต่างๆ โดย ณ สิน้ ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือจานวน 1,275.43 ล้านบาท และ 1,572.58 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมทีร่ ้อยละ 51.91 และร้อยละ 54.12 ตามลาดับ และบริษทั สามารถรักษา
อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือเฉลีย่ อยู่ท่ี 9.63 เท่า และ 8.70 เท่า ตามลาดับ
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือจานวน 2,812.26 ล้านบาท (หรือคิดเป็ นร้อยละ 64.14 ของสินทรัพย์รวม)
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จานวน 1,239.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 78.83 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2556 สาเหตุมาจากในไตรมาสที่ 4
ปี 2557 บริษทั มีการสังซื
่ อ้ สินค้าเพิม่ ขึน้ เพื่อสารองการจาหน่ ายในช่วงสิน้ ปี และช่วงปี ใหม่ โดยเฉพาะสินค้า iPhone 6
ทีม่ กี ระแสตอบรับค่อนข้างดี
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นโยบายการตัง้ สารองของสินค้าคงเหลือ
ประเภทสินค้า
1. คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. สินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
3. สินค้าแบรนด์ Apple
4. สินค้าตัวอย่าง (Demo)
5. สินค้าประเภทแอสเซสซอรี่
6. สินค้าสารอง (Spare Parts)

6 เดือน
คงเหลือมูลค่า
80%

อายุสนิ ค้า
12 เดือน
18 เดือน
คงเหลือมูลค่า คงเหลือมูลค่า
50%
0%

80%
100%
100%
100%
100%

50%
50%
75%
50%
75%

0%
0%
50%
0%
50%

>36 เดือน
คงเหลือมูลค่า
0%
0%
0%
0%
0%
0%

4. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็ นส่วนปรับปรุง ส่วนตกแต่ง และอุปกรณ์สานักงานตามสาขาของ
บริษทั โดย ณ สิน้ ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิจานวน 356.71 ล้านบาท และจานวน 322.84
ล้านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมทีร่ ้อยละ 14.52 และร้อยละ 11.11 ตามลาดับ ซึง่ สาเหตุหลัก
ของการลดลงมาจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากจานวน 86.14 ล้านบาทในปี 2555 เป็ นจานวน 110.82
ล้านบาทในปี 2556 (บริษทั ไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายการค่าเสือ่ มราคา โดยบริษทั ใช้วธิ เี ส้นตรงในการคานวณค่า
เสื่อมราคาของสินทรัพย์ตลอดอายุการให้ประโยชน์ทป่ี ระมาณการไว้ซง่ึ โดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 3 – 5 ปี ) นอกจากนี้ในปี 2556
บริษทั มีการตัดจาหน่ ายอุปกรณ์ของสาขาทีป่ ิ ดดาเนินการอีกจานวน 33.39 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี 2555 ไม่มรี ายการ
ดังกล่าว
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิจานวน 335.06 ล้านบาท (หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.64 ต่อ
สินทรัพย์รวม) ซึ่งเพิม่ ขึน้ จานวน 12.22 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.78 สาเหตุหลักของการขยายสาขาและการ
ปรับปรุงสาขาเพิม่ ขึน้ จานวน 21.09 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.74 จากจานวน 112.56 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น
จานวน 145.62 ล้านบาทในปี 2557 และการตัดจาหน่ ายอุปกรณ์ลดลงจานวน 25.70 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 76.97
จากจานวน 33.39 ล้านบาทในปี 2556 เหลือจานวน 7.69 ล้านบาทในปี 2557
5. หนี้ สินรวม
หนี้สนิ หลักๆ ของบริษทั คือ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื โดย ณ สิน้ ปี 2555
และปี 2556 บริษทั มีหนี้สนิ รวมจานวน 1,933.85 ล้านบาท และจานวน 2,590.06 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมอยู่ทร่ี อ้ ยละ 78.70 และร้อยละ 89.14 ซึง่ หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จานวน 656.21 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
33.93 สาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารจานวน 465.61 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 93.73
และการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จานวน 199.12 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.41
ณ สิน้ ปี 2557 บริษัทมีหนี้สนิ รวมจานวน 3,860.85 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จานวน 1,270.79 ล้านบาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 49.06 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2556 สาเหตุหลักยังคงมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร
จานวน 935.37 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 97.20 และการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อ่นื จานวน 387.63
ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.99 เนื่องจากการสังซื
่ อ้ สินค้าเพื่อรองรับการขายในช่วงเทศกาลปี ใหม่เพิม่ มากขึน้
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6. เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ณ สิน้ ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จานวน 1,292.33 ล้านบาท และจานวน
1,491.45 ล้านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ทร่ี อ้ ยละ 52.60 และร้อยละ 51.33 ตามลาดับ ซึง่
สาเหตุของการเพิม่ ขึน้ จานวน 199.12 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.41 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2555 มาจากเงินปนั ผล
ค้างจ่ายแก่ผถู้ อื หุน้ จานวน 200.00 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ จานวน 84.95 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.69
จากจานวน 1,104.66 ล้านบาทในปี 2555 เป็ นจานวน 1,189.61 ล้านบาทในปี 2556
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื จานวน 1,879.08 ล้านบาท (คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์
รวมอยู่ทร่ี ้อยละ 42.85) ซึ่งเพิม่ ขึน้ จานวน 387.63 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.99 สาเหตุมาจากเจ้าหนี้การค้า
เพิม่ ขึน้ จานวน 608.86 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.18 จากจานวน 1,189.61 ล้านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน
1,798.47 ล้านบาทในปี 2557 จากการสังซื
่ อ้ สินค้าในช่วงเทศกาลปี ใหม่ซง่ึ มีจานวนมากกว่าปี ก่อนโดยเฉพาะ iPhone 6
7. แหล่งที่มาของเงิ นทุน
7.1 เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
ณ สิน้ ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารจานวน 496.74 ล้านบาท และจานวน 962.35
ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จานวน 465.61 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 93.73 โดยสาเหตุของการเพิม่ ขึน้ มาจาก
การนาเงินกูย้ มื ดังกล่าวไปซือ้ สินค้าเพื่อรองรับการขยายสาขาและการเติบโตของยอดขายทีม่ ากขึน้ ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากธนาคารถือเป็ นแหล่งเงินทุนทีส่ าคัญในการนาเงินมาใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษทั ซึง่ สอดคล้อง
กับการนามาใช้หรือลงทุนกับสินทรัพย์ดาเนินงานระยะสัน้ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นสินค้า คงเหลือและลูกหนี้การค้าทีม่ ี
อัตราการหมุนเร็วส่งผลให้บริษทั สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ สิน้ ปี 2557 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากธนาคารจานวน 1,897.72 ล้านบาท (หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่ อ
สินทรัพย์รวมทีร่ อ้ ยละ 43.28) ซึง่ เพิม่ ขึน้ จานวน 935.37 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 97.20 เนื่องจากการสังซื
่ อ้ สินค้า
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ซง่ึ มีจานวนมากกว่าปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ยังคงมีวงเงินกูย้ มื ทีย่ งั
ไม่ได้เบิกออกมาใช้คงเหลือจานวน 301.6 ล้านบาท และจานวน 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
7.2 เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารจานวน 10.77 ล้านบาท แบ่งเป็ นส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี จานวน 5.62 ล้านบาท และส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี อกี จานวน 5.15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ณ สิน้ ปี 2556 และปี 2557 บริษทั ไม่มเี งินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
8. ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 523.28 ล้านบาท และจานวน 315.60 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึง่ สาเหตุของการลดลงเกิดจากในปี 2556 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจานวน 380.25 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ส่วนของบริษทั ใหญ่) จานวน 522.02 ล้านบาท ซึง่ ประกอบไปด้วย
(1) ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้วจานวน 225.00 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 900 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท)
(2) สารองตามกฎหมายจานวน 30.00 ล้านบาท และ
(3) กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรจานวน 267.02 ล้านบาท
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท)
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9. การเพิ่ มทุนต่อประชาชนเป็ นครังแรก
้
แหล่งทีม่ าของเงินทุนของบริษทั จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั จานวน 300.00 ล้านหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ขึน้ อยู่กบั ราคาเสนอขายทัง้ นี้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนในครัง้ นี้แล้ว บริษทั จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วเพิม่ เป็ น 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญจานวน 1,200.00 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาท
10. ความเพียงพอของสภาพคล่อง
สาหรับปี 2555 - 2557 บริษทั มีแหล่งทีม่ าของกระแสเงินสดหลักมาจากการดาเนินงานและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ปี 2555 - 2557 บริษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานสุทธิจานวน 556.38 ล้านบาท (32.15) ล้านบาท และ
(455.48) ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับปี 2555 บริษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวน 556.38 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้
ของกาไรในการดาเนินงานอีกทัง้ ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องทีด่ ี
สาหรับปี 2556 บริษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบจานวน 32.15 ล้านบาท เป็ นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ชะลอตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองและรายจ่ายภาษีเงินได้
เพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 114.90 ล้านบาท
สาหรับปี 2557 บริษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานติดลบจานวน 455.48 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการ
ลงทุนในสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี ก่อนจานวนมากเพื่อรองรับการขายสินค้าในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเพื่อรองรับ
ความต้องการสินค้า iPhone 6 ของลูกค้า ส่งผลให้บริษทั มีการลงทุนในสินทรัพย์ดาเนินงานค่อนข้างมาก
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษัทโดยหลักมาจากความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกชาระเงินของ
ลูกหนี้การค้า และการชาระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี 2555 – 2557 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ท่ี
สนับสนุนสภาพคล่องดังกล่าวแสดงดังตารางด้านล่าง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
หน่ วย
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
วัน
4.04
4.58
4.90
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
วัน
37.38
41.37
63.65
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
วัน
27.62
33.32
43.38
Cash Cycle
วัน
13.80
12.62
25.18
ในปี 2555 - 2557 บริษทั สามารถบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ไม่
เกิน 5 วัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทั มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากเดิมประมาณ 37.38 – 41.37 วัน เป็ น
63.65 วัน เป็ นผลมาจากการปรับเปลีย่ นนโยบายการตัง้ สารองค่าเผื่อการลดมูลค่าลงของสินค้าคงเหลือใหม่ให้สอดคล้อง
กับบริษทั อื่นในอุตสาหกรรม ซึง่ ไม่ได้เกิดจากการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการขายหรือนโยบายการขายสินค้าแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ตัง้ แต่ปี 2555 – 2557 บริษทั มีระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่ นานขึน้ จาก 27.62 วันในปี 2555 เป็ น 43.38 วันในปี
2557 เป็ นผลมาจากบริษทั ไดรับการเชื่อถือมากขึน้ จากจากคู่คา้ เนื่องจากมียอดขายและยอดสังซื
่ อ้ เพื่อขึน้ ทุกปี ทาให้
คู่คา้ ของบริษทั มีการขยายเวลาการชาระเงิน หรือให้ Credit term เพิม่ มากขึน้
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กระแสเงินสดจากการลงทุน
ปี 2555 - 2557 บริษทั มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิจานวน (297.40) ล้านบาท (134.65) ล้านบาท
และ (359.22) ล้านบาท ตามลาดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซือ้ อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าเพื่อขยาย
สาขาใหม่ รวมถึงการปรับปรุงสาขาใหม่ดทู นั สมัยมากขึน้
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ปี 2555 - 2557 บริษทั มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิจานวน (145.94) ล้านบาท 263.32 ล้านบาท และ
736.32 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารและการจ่ายเงินปนั ผล
11. โครงสร้างเงิ นทุนและความสามารถในการชาระหนี้ และการปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant)
แหล่งจัดหาเงินทุนหลักของบริษทั มาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคาร โดย ณ สิน้ ปี 2555 - 2557 บริษทั มี
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 3.70 เท่า 8.21 เท่า และ 7.37 เท่า ตามลาดับ โดยสาเหตุทอ่ี ตั ราส่วน
ดังกล่าวสูงเป็ นผลมาจากในช่วงเวลา 2 ปี ทผ่ี ่านมา เนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการขยาย
สาขาทีเ่ พิม่ ขึน้
12. ภาระผูกผันและหนี้ สินที่อาจะเกิ ดขึน้ (Off-Balance Sheet Arrangements)
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ สรุปดังนี้
- ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน เช่น อาคารและอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเฟอร์นิเจอร์ รวมจานวน
7.28 ล้านบาท
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่มีอายุสญ
ั ญาเช่าตัง้ แต่ 1 - 5 ปี เช่น สัญญาเช่า ร้านค้าปลีก
สานักงาน คลังสินค้า และสิทธิการเช่า รวมจานวน 537.41 ล้านบาท
- ภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างทีป่ รึกษากับบริษทั อื่นและบุคคลอื่นรวมจานวน 0.15 ล้านบาทต่อเดือน
- ภาระผูกพันตามสัญญาบริการกับบริษทั อื่นรวมจานวน 0.23 ล้านบาทต่อเดือน
- ภาระผูกพันตามสัญญาการบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั บริษทั อื่นรวมจานวน 0.38 ล้านบาทต่อ
เดือน
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