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    13. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 ปี 2560 เป็นปีแห่งความท้าทายในการประกอบธุรกิจของบริษัท เน่ืองด้วยภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตวั 
ทัง้นีใ้นช่วงปลายปี 2560  เร่ิมมีสญัญาณฟืน้ตวัของก าลงัซือ้ท่ีมากขึน้ เน่ืองจากเร่ิมเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งการจบัจ่าย
ใช้สอยในช่วงปลายปี  ประกอบกบัภาครัฐเองได้จดัให้มีมาตรการ “ช้อปช่วยชาต”ิ ซึ่งโครงการนีไ้ด้ช่วยกระตุ้นผู้บริโภค
ท่ีมีก าลงัซือ้ปานกลางถึงสงูได้เร่ิมจับจ่ายเพ่ือให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ รวมทัง้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ผลกัดนั
โครงการ “รวมใจ เพิม่สขุ ช้อปสนกุ ลดรับปีใหม่” ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นการร่วมมือจากผู้ผลติ ผู้จดั
จ าหน่าย ผู้ ค้าปลีก ผู้ ค้าส่ง ทั่วประเทศ เพ่ือกระตุ้นการบริโภค ตลอดจนภาคเอกชนเองก็ได้จดัรายการโปรโมชัน่และ
กิจกรรมสง่เสริมการขายตา่ง ๆ ครบตลอดช่วงเทศกาล  
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากบั 1,174.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 13.55 โดยมี
รายได้จากการขายเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.98 ส่วนรายได้จากการขายรองเท้าลดลง ร้อยละ 
17.95 
 ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในปี 2560 บริษัทมีการขยายสาขาอย่างตอ่เน่ือง โดยจ านวนช่องทางการจัด
จ าหน่าย ณ สิน้เดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายทัง้สิน้ 199 แห่ง เพิ่มขึน้สทุธิจากสิน้ปี 2559 
จ านวน 155 แห่ง แบง่ออกเป็น 

จดุจ าหน่ายแบรนด์ Converse เพิม่ขึน้สทุธิ 4 แห่งเป็น 159 แห่ง 
- เคาน์เตอร์จ าหน่ายในห้างสรรพสนิค้า เพิม่ขึน้สทุธิ 2 แห่งเป็น 116 แห่ง 
- ร้านค้าของบริษัทฯ เอง เพิม่ขึน้สทุธิ 2 แห่ง เป็น 41 แห่ง 

จดุจ าหน่ายแบรนด์ PONY  เพิม่ขึน้สทุธิ 40 แห่ง 
 ในปี 2560 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 611.90 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นโดยรวมท่ีร้อยละ 52.09 
ลดลงจากร้อยละ 53.16  ในปี 2559 จากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายอย่างตอ่เน่ืองในปีนี ้ เพ่ือกระตุ้นการจบัจ่ายใช้
สอยและลดระดบัสนิค้าคงคลงั  
 ส่วนก าไรสุทธิของปี 2560 เท่ากับ 226.06 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิโดยรวมท่ีร้อยละ 19.24 
ลดลงจากร้อยละ 21.99 ในปี 2559 เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายท่ีกลา่วข้างต้น 
 
การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ  
 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,027.20 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2559 เป็น
จ านวน 1,153.86 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 877.59 
ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนชั่วคราว 300.05 ล้านบาท การลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 20.47 ล้าน
บาท การลดลงของสนิค้าคงเหลือ 19.39 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์อ่ืน ๆ 16.08 ล้านบาท 
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หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 157.01 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิน้ปี 2559 เป็นจ านวน 

55.38 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 28.53 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงิน
ได้ค้างจ่าย 28.95 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 2.82 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,870.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2559 เป็นจ านวน 1,209.24 ล้านบาท ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของทุนหุ้นสามญัท่ีช าระแล้ว 420 ล้านบาท การ
เพิ่มขึน้ของส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 918.03 ล้านบาท การลดลงเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผล 354.60 ล้านบาท และ
การเพิม่ขึน้ของก าไรเบด็เสร็จรวม 225.81 ล้านบาท 
 
สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิ 
 
กระแสเงนิสด 
ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ 877.59 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

- กระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงานสทุธิ 232.47 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานท่ีเตบิโตขึน้ 
- กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุ 335.76 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว 300.05 

ล้านบาท และซือ้สนิทรัพย์ท่ีใช้ในการด าเนินธรุกิจ 35.75 ล้านบาท 
- กระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงิน 980.89 ล้านบาท มาจากการขายหุ้น IPO 1,338.02 ล้านบาท จ่ายเงิน

ปันผล 354.60 ล้านบาท และจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินพร้อมดอกเบีย้ 2.54 ล้านบาท 
 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงิน ปี 2560 ปี 2559 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)-- 
       อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 14.95 3.73 

       อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 13.20 2.44 
       อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 1.56 1.28 

       อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 5.90 6.74 
       ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 60.98 53.40 
       อตัราสว่นหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือ (เท่า)  3.36 4.62 
       ระยะเวลาการขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั)  107.14 77.95 
       อตัราสว่นการหมนุเวียนของเจ้าหนี ้(เท่า) 18.64 19.56 
       ระยะเวลาในการช าระหนี ้(วนั) 19.32 18.40 
       Cash Cycle (วนั)  148.81 112.94 
อตัราสว่นความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
       อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 52.09 53.16 
       อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 22.42 27.56 
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อตัราสว่นทางการเงิน       ปี 2560     ปี 2559 
อตัราสว่นความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
        EBITDA (%) 24.86 29.70 
       อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 88.29 63.78 
       อตัราก าไรสทุธิ (%) 19.10 21.90 

       อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (%) 17.86 51.37 
อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 15.59 37.33 

       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 150.85 256.48 
อตัราสว่นวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
       อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ถือถือ (เท่า) 0.08 0.32 

       อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 819.40 1,096.44 
       อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.59 0.71 
       อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 86.57 115.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




