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16. ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
16.1 ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำชัน้น ำจำกต่ำงประเทศ โดยได้รบัสิทธิจำก Converse 
Netherlands B.V. ในกำรผลติสนิคำ้ Converse ซึง่รวมถงึกำรใชต้รำสนิคำ้ในกำรท ำกำรตลำด ขำย จดัจ ำหน่ำย และกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2546  สนิคำ้ Converse ที่บรษิทัฯ จดัจ ำหน่ำยจะมคีรบทุกกลุ่มสนิค้ำทัง้
รองเท้ำ (Footwear) และเสือ้ผำ้และเครื่องแต่งกำยอื่นๆ (Non-Footwear) เช่น กระเป๋ำ (Bag) หมวก (Cap) ถุงเท้ำ (Sock) และ
เชอืกรองเท้ำ (Lace) ทัง้น้ี ลกัษณะกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ มทีัง้ขำยปลกีและขำยส่ง ในส่วนของกำรขำยปลกีจะเป็นกำร
ขำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกีของบรษิทัฯ (Mono Brand Store) และผำ่นเคำน์เตอรจ์ ำหน่ำยสนิคำ้ในหำ้งสรรพสนิคำ้ (Shop-in-Shop) ซึง่
จะเป็นกำรฝำกขำย (Consignment) ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2560 บรษิทัฯ มรี้ำนค้ำปลีกของบรษิทัฯ จ ำนวน 41 แห่ง และ
เคำน์เตอร์จ ำหน่ำยสนิค้ำในห้ำงสรรพสนิค้ำจ ำนวน 113 แห่ง นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมีกำรขำยส่งสนิค้ำให้แก่ลูกค้ำที่เป็นร้ำน
จ ำหน่ำยเสือ้ผำ้ รองเทำ้ และอุปกรณ์กฬีำ ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นเครอืขำ่ย (Chain Stores) และรำ้นคำ้ทัว่ไป  

 นอกเหนือจำกตรำสนิค้ำ Converse เมื่อปลำยปี 2559 บรษิทัฯ ยงัไดร้บัสทิธใินกำรผลิตและจ ำหน่ำยสนิค้ำภำยใต้
ตรำสนิคำ้ Pony แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย กมัพูชำ และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ซึ่งสนิคำ้ภำยใต้ตรำสนิคำ้ 
Pony จะเป็นสนิคำ้ที่มชี่วงระดบัรำคำต ่ำกว่ำสินคำ้ภำยใต้ตรำสนิคำ้ Converse ดงันัน้ กำรเพิม่ตรำสนิคำ้ Pony นอกจำกจะช่วย
ลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิตรำสนิคำ้ Converse แลว้ ยงัจะช่วยขยำยกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไดก้วำ้งและหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้    

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกคำ้และคู่คำ้ด้วยกำรส่งมอบ
ผลติภณัฑท์ี่มคีุณภำพ ทนัสมยั และตอบโจทยก์บัควำมต้องกำรของลูกคำ้ให้ไดม้ำกที่สุด ประกอบกบักำรขยำยช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยอยำ่งต่อเน่ือง ไมว่ำ่จะเป็นรำ้นคำ้ปลกีของตนเองและเคำน์เตอรจ์ ำหน่ำยสนิคำ้ในหำ้งสรรพสนิคำ้ โดยเน้นกำรเลอืกพื้นที่
ที่เป็นแหล่งรวมวยัรุ่นและวยัท ำงำนซึ่งเป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ ใหม้ำกขึน้  เพื่อใหจุ้ดขำยของบรษิทัฯ สำมำรถ
เขำ้ถงึกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไดอ้ยำ่งทัว่ถงึและครอบคลุมทุกภูมภิำคทัว่ประเทศ จำกเหตุผลดงักล่ำวจงึส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำย
ของกลุ่มบรษิทัฯ เตบิโตมำโดยตลอดจำกจ ำนวน 811.31 ลำ้นบำท ในปี 2557 เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 1,117.86 ลำ้นบำท ในปี 2558 
และจ ำนวน 1358.84 ลำ้นบำท ในปี 2559 ในขณะเดยีวกนัก ำไรสทุธขิองกลุ่มบรษิทัฯ กเ็พิม่ขึน้จำกจ ำนวน 75.99 ลำ้นบำท ในปี 
2557 เป็นจ ำนวน 246.09 ลำ้นบำท ในปี 2558 และจ ำนวน 298.76 ลำ้นบำท ในปี 2559 

 
16.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

16.2.1 รำยได้ 
 ในปี 2557-2559 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีำยไดร้วมจ ำนวน 816.72 ลำ้นบำท จ ำนวน 1,123.53 ลำ้นบำท 

และจ ำนวน 1,364.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 37.57 และร้อยละ 21.41 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
เตบิโตของรำยได้จำกกำรขำย โดยมปัีจจยัสนับสนุนจำกกำรที่สนิคำ้ Converse ไดร้บัควำมนิยมอย่ำงต่อเน่ืองประกอบกบักำร
ขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ ให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงทัว่ถึง ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 
บรษิทัฯ มรีำยไดร้วมจ ำนวน 351.54 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งมจี ำนวน 365.60 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัร ำกำร
ลดลงรอ้ยละ 3.85 ซึง่เป็นผลจำกกำรชะลอกำรใชจ้ำ่ยของผูบ้รโิภค 

ทัง้น้ี รำยได้รวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย และรำยไดอ้ื่น โดยมรีำยละเอียด
ดงัน้ี 

 

รำยได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ม.ค. - มี.ค. 2559 ม.ค. - มี.ค. 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 811.31 99.34 1,117.86 99.50 1,358.84 99.62 364.79 99.78 349.86 99.52 
รำยไดอ้ื่น 5.41 0.66 5.67 0.50 5.22 0.38 0.81 0.22 1.68 0.48 
รวมรำยได้ 816.72 100.00 1,123.53 100.00 1,364.07 100.00 365.60 100.00 351.54 100.00 

 
 



บรษิทั รชิ สปอรต์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
สว่นที ่2 หน้ำ 99 

 

รำยได้จำกกำรขำย 
ในปี 2557-2559 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 811.31 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,117.86 ล้ำนบำท และ

จ ำนวน 1,358.84 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 37.79 และรอ้ยละ 21.56 และส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 
2560 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 349.86 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งมจี ำนวน 364.79 ล้ำนบำท       
คดิเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 4.09 โดยหำกพจิำรณำตำมประเภทผลติภณัฑ ์รำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 
2 ประเภทหลกั ประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑร์องเทำ้ (Footwear) และ (2) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑเ์สือ้ผ้ำ
และเครื่องแต่งกำยอื่นๆ (Non-Footwear) โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

  

ประเภท 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

อตัรำกำร
เติบโต (%) 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

อตัรำกำร
เติบโต (%) 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

อตัรำกำร
เติบโต (%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
รองเทำ้ (Footwear) 

657.89 81.09 7.42 907.23 81.16 37.90 1,086.63 79.97 19.77 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑ์
เสือ้ผำ้และเครื่องแตง่กำยอื่นๆ 
(Non-Footwear) 

153.42 18.91 6.88 210.63 18.84 37.29 272.21 20.03 29.24 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 811.31 100.00 7.32 1,117.86 100.00 37.79 1,358.84 100.00 21.56 

 

ประเภท 
ม.ค. – มี.ค. 2559 ม.ค. – มี.ค. 2560 

อตัรำกำร 
เติบโต (%) 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑร์องเทำ้ (Footwear) 302.53 82.93 282.75 80.82 (6.54) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑเ์สือ้ผำ้และ                    
เครื่องแต่งกำยอื่นๆ (Non-Footwear) 

62.27 17.07 67.11 19.18 7.78 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 364.79 100.00 349.86 100.00 (4.09) 

 
(1) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑร์องเทำ้ (Footwear) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑร์องเทำ้ (Footwear)  ถอืเป็นรำยไดห้ลกัของบรษิทัฯ คดิเป็นสดัสว่นประมำณ
รอ้ยละ 80 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ผลติภณัฑห์ลกัในส่วนของผลติภณัฑร์องเทำ้ ไดแ้ก่ รองเท้ำกลุ่ม Basic ซึ่งเป็นรองเท้ำที่
เน้นควำมคลำสสกิของรูปทรงและสพีื้นฐำน และรองเท้ำกลุ่มแฟชัน่ซึ่งเป็นรองเท้ำที่มีกำรออกแบบใหม้คีวำมทนัสมยัและมดีีไซน์       
ทีเ่ปลีย่นไปตำมกระแสควำมนิยม ในปี 2557-2559 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑร์องเท้ำจ ำนวน 657.89 ลำ้นบำท จ ำนวน 
907.23 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1,086.63 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 37.90 และรอ้ยละ 19.77 ตำมล ำดบั 
สำเหตุที่รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์รองเท้ำเติบโตอย่ำงมนีัยส ำคญัในปี 2558 เป็นผลมำจำกกระแสควำมนิยมรองเท้ำกลุ่ม 
Basic ที่ไดร้บัอทิธพิลมำจำกศลิปินดำรำที่มชีื่อเสยีง ประกอบกบักระแสกำรแต่งกำยแนวสปอรต์แฟชัน่เป็นที่นิยมมำกขึน้ ส่งผล
ท ำให้รำยได้จำกกำรขำยรองเท้ำกลุ่ม Basic เพิม่ขึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญัในปี 2558 ในขณะที่กำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำย
ผลติภณัฑร์องเทำ้ในปี 2559 สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำรปรบัรำคำสนิคำ้ 

ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑร์องเทำ้ (Footwear) จ ำนวน 282.75 
ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 6.54 จำกกำรที่ภำวะเศรษฐกจิโดยรวมในประเทศยงัฟ้ืนตวัไม่ชดัเจน 
ท ำใหผู้บ้รโิภคชะลอกำรใชจ้ำ่ย 

 
(2) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑเ์สือ้ผำ้และเครื่องแต่งกำยอื่นๆ (Non-Footwear) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยกลุ่มผลติภณัฑเ์สือ้ผำ้และเครื่องแต่งกำยอื่นๆ (Non-Footwear) คดิเป็นสดัสว่นประมำณ
รอ้ยละ 20 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ผลติภณัฑห์ลกัในกลุ่ม Non-Footwear ไดแ้ก่ สนิคำ้ประเภทเสื้อผ้ำ (Apparel) กระเป๋ำ 
(Bag) และเครื่องแต่งกำยอื่น (Accessories) สนิคำ้ในกลุ่มน้ีเป็นสนิค้ำที่มกีำรออกแบบใหเ้ข้ำกบัเทรนดแ์ฟชัน่หรอืกระแสควำม
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นิยมในแต่ละซีซัน่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสควำมนิยมอย่ำงรวดเรว็ โดยในปี 2557-
2559 บรษิทัฯ มรีำยได้จำกกำรขำยกลุ่มผลิตภณัฑ์เสือ้ผ้ำและเครื่องแต่งกำยอื่นๆ จ ำนวน 153.42 ล้ำนบำท จ ำนวน 210.63 ล้ำน
บำท และจ ำนวน 272.21 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 37.29 และร้อยละ 29.24 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่
บริษทัฯ มีนโยบำยที่จะเพิ่มสดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์กลุ่ม เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำยอื่นๆ ให้มำกขึ้น โดยมีกำร
ออกแบบสนิคำ้ โดยเฉพำะสนิคำ้ประเภทกระเป๋ำและหมวกใหม้คีวำมหลำกหลำยสำมำรถตอบโจทยค์วำมต้องกำรของผูบ้รโิภค
มำกยิง่ขึน้ทัง้ในสว่นดไีซน์ของสนิคำ้และฟังก์ชัน่กำรใชง้ำน รวมถงึเพื่อใหเ้หมำะกบักระแสควำมนิยมในกำรแต่งกำยแนวสปอรต์
แฟชัน่ และกำรทีผู่บ้รโิภคใหค้วำมสนใจกบักำรออกก ำลงักำยและเล่นกฬีำมำกยิง่ขึน้ ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 รำยไดจ้ำก
กำรขำยผลติภณัฑเ์สือ้ผำ้และเครื่องแต่งกำยอื่นๆ ยงัคงเตบิโตจำกจ ำนวน 62.27 ลำ้นบำท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อน เป็นจ ำนวน 
67.11 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 7.78  

 
สดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑก์ลุ่มเสื้อผ้ำและเคร่ืองแต่งกำยอ่ืนๆ (Non-Footwear) 

ปี 2559 และงวด 3 เดือนแรกปี 2560 
 

  
 
 
หำกพิจำรณำจำกรำยได้จำกกำรขำยของบริษทัฯ โดยแยกตำมประเภทของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย จะ

สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยในห้ำงสรรพสนิคำ้ (2) รำยได้
จำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ขำยสง่ (3) รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกีของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำม
ประเภทช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ล้ำนบำท สดัส่วน 

(%) 
อตัรำกำร
เติบโต (%) 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

อตัรำกำร
เติบโต (%) 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

อตัรำกำร
เติบโต (%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นเคำน์เตอร์
จ ำหน่ำยสนิคำ้ในหำ้งสรรพสนิคำ้ 

391.80 48.29 11.34 525.48 47.01 34.12 596.06 43.87 13.43 

รำยไดจ้ำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ขำยส่ง 276.94 34.13 2.09 402.28 35.99 45.26 506.77 37.29 25.97 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกี 
ของบรษิทัฯ 

142.57 17.57 7.33 190.09 17.01 33.34 256.02 18.84 34.68 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 811.31 100.00 7.32 1,117.86 100.00 37.79 1,358.84 100.00 21.56 

 
 
 
 
 

กระเป๋ำ
60.36% เส้ือผำ้

17.36%

หมวก
17.40%อ่ืนๆ

4.88%

ปี 2559

กระเป๋ำ
62.28%

เส้ือผำ้
17.11%

หมวก
16.19%อ่ืนๆ

4.43%

งวด 3 เดือน
แรกปี 2560
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รำยได้จำกกำรขำย 
แยกตำมประเภทช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

ม.ค. - มี.ค. 2559 ม.ค. - มี.ค. 2560 
อตัรำกำร
เติบโต (%) 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

ล้ำนบำท สดัส่วน 
(%) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นเคำน์เตอรใ์นหำ้งสรรพสนิคำ้ 150.70 41.31 147.58 42.18 (2.07) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ขำยส่ง 144.02 39.48 140.22 40.08 (2.64) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกีของบรษิทัฯ 70.08 19.21 62.06 17.74 (11.44) 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 364.79 100.00 349.86 100.00 (4.09) 

 
(ก)  รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นเคำน์เตอรจ์ ำหน่ำยสนิคำ้ในหำ้งสรรพสนิคำ้ 

กำรจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยสินค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำชัน้น ำต่ำงๆ ถือเป็นช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยหลกัของบรษิทัฯ ซึง่จะมลีกัษณะเป็นกำรฝำกขำย (Consignment) โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนเคำน์เตอรจ์ ำหน่ำยสนิค้ำ
ในหำ้งสรรพสนิคำ้เตบิโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกจ ำนวน 391.80 ลำ้นบำท ในปี 2557 เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 525.48 ลำ้นบำท ในปี 2558 
และจ ำนวน 596.06 ล้ำนบำท ในปี 2559 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 34.12 และรอ้ยละ 13.43 ตำมล ำดบั  ซึ่งเป็นผลมำจำก
ยอดขำยเฉลี่ยต่อสำขำ (Same Store Sales) ที่เตบิโตเพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองจำก 3.70 ล้ำนบำทต่อสำขำ ในปี 2557 เป็น 4.89 ล้ำน
บำทต่อสำขำ ในปี 2558 และ 5.34 ล้ำนบำทต่อสำขำ ในปี 2559 คดิเป็นอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 31.96 และรอ้ยละ 9.34 ตำมล ำดบั
ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรขยำยจ ำนวนจุดขำยในหำ้งสรรพสนิค้ำเพิม่มำกขึ้นจำกจ ำนวน 111 แห่ง ณ สิน้ปี 2557 เป็นจ ำนวน 113 
แหง่ ณ สิน้ปี 2558 และจ ำนวน 116 แหง่ ณ สิน้ปี 2559  

ส ำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยผ่ำนเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยสินค้ำใน
ห้ำงสรรพสนิค้ำ จ ำนวน 147.58 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.07 โดยเป็นผลมำจำกยอดขำยเฉลี่ยต่อ
สำขำ (Same Store Sales) ในงวด 3 เดอืนแรกปี 2560 มจี ำนวน 1.30 ล้ำนบำทต่อสำขำ ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนคิด
เป็นรอ้ยละ 3.40 

 
(ข)  รำยไดจ้ำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ขำยสง่ 

รำยได้จำกกำรขำยให้แก่ลูกค้ำขำยส่ง เป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในลกัษณะขำยส่งให้แก่ลูกค้ำที่เป็นร้ำน
จ ำหน่ำยเสือ้ผำ้ รองเท้ำ และอุปกรณ์กฬีำ ทัง้ในลกัษณะที่เป็นเครอืข่ำย (Chain Stores) และรำ้นคำ้ทัว่ไป ในปี 2557-2559 บรษิทัฯ 
มีรำยได้จำกกำรขำยให้แก่ลูกค้ำขำยส่งจ ำนวน 276.94 ล้ำนบำท จ ำนวน 402.28 ล้ำนบำท และจ ำนวน 506.77 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 45.26 และรอ้ยละ 25.97 โดยเป็นผลจำกควำมนิยมของรองเท้ำ Converse ที่เพิม่ขึน้
อยำ่งมำกจำกกระแสกำรแต่งกำยแนวสปอรต์แฟชัน่ ประกอบกบับรษิทัฯ ไดท้ ำกจิกรรมสง่เสรมิกำรตลำดส ำหรบัสนิคำ้กลุ่มเสือ้ผ้ำ
และเครื่องแต่งกำยอื่นๆ กบัลูกค้ำกลุ่มขำยส่ง โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัสดัส่วนกำรขำยสินค้ำในกลุ่มน้ีให้เพิม่มำกขึ้นตำม
นโยบำยของบรษิทัฯ ในขณะทีง่วด 3 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ขำยสง่จ ำนวน 140.22 ลำ้นบำท 
ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 2.64 ซึง่เป็นผลมำจำกกำรชะลอกำรใชจ้ำ่ยของผูบ้รโิภค 

 
(ค)  รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกีของบรษิทัฯ 

รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกของบรษิทัฯ (Mono Brand Store) เป็นกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำในลกัษณะ
ขำยปลกีให้แก่ลูกค้ำทัว่ไปผ่ำนร้ำนค้ำปลกีของบรษิทัฯ ซึ่งจ ำหน่ำยเฉพำะสนิค้ำภำยใต้ตรำสนิค้ำ “Converse” โดยในปี 2557-
2559 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกีของบรษิทัฯ จ ำนวน 142.57 ลำ้นบำท จ ำนวน 190.09 ลำ้นบำท และจ ำนวน 
256.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 33.34 และรอ้ยละ 34.68 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ยอดขำยเฉลี่ยต่อสำขำ 
(Same Store Sales) เตบิโตเพิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ืองจำก 4.72 ลำ้นบำทต่อสำขำ ในปี 2557 เป็น 5.49 ลำ้นบำทต่อสำขำ ในปี 2558 และ 
6.42 ลำ้นบำทต่อสำขำ ในปี 2559 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 16.36 ในปี 2558 และรอ้ยละ 16.98 ในปี 2559 ประกอบกบับรษิทัฯ 
มกีำรเปิดรำ้นคำ้ปลกีเพิม่ขึน้ทุกปีจำกจ ำนวน 30 สำขำ ณ สิน้ปี 2557 เป็นจ ำนวน 35 สำขำ ณ สิน้ปี 2558 และจ ำนวน 39 สำขำ ณ 
สิน้ปี 2559 ยิง่ไปกว่ำนัน้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรเลอืกพื้นที่ตัง้ของร้ำนค้ำปลีกอย่ำงมำก โดยจะเน้นกำรคดัเลอืกพื้นที่เปิด
รำ้นคำ้ปลกีในศูนยก์ำรคำ้ที่เป็นแหล่งรวมของวยัรุ่นและวยัท ำงำน ซึง่เป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ  
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ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนร้ำนคำ้ปลีกของบรษิทัฯ จ ำนวน 62.06 
ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 11.44 โดยเป็นผลมำจำกยอดขำยเฉลีย่ต่อสำขำ (Same Store Sales) ในงวด 
3 เดอืนแรกปี 2560 มจี ำนวน 1.53 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 19.06  

 
 รำยได้อ่ืน 

  ในปี 2557-2559 บรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 5.41 ล้ำนบำท จ ำนวน 5.67 ล้ำนบำท และจ ำนวน 5.22 ล้ำน
บำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.66 ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.38 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั โดยรำยได้อื่นที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำ
ประกอบดว้ย ดอกเบี้ยรบั และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน โดยในปี 2557-2559 บรษิทัฯ มรีำยไดด้อกเบี้ยรบัจ ำนวน 2.76 ล้ำน
บำท จ ำนวน 4.56 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2.17 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในขณะที่มกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 1.90 ล้ำนบำท 
จ ำนวน  0.16 ลำ้นบำท และจ ำนวน 2.88 ลำ้นบำท ในปี 2557-2559 ตำมล ำดบั 

ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 1.68 ลำ้นบำท โดยรำยไดอ้ื่นที่ส ำคญั คอื ก ำไร
จำกอตัรำแลกเปลีย่นจ ำนวน 1.53 ลำ้นบำท 
 

16.2.2  ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร และ

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ โดยในปี 2557-2559 และงวด 3 เดอืนแรกปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยรวมจ ำนวน 718.31 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 810.43 ล้ำนบำท จ ำนวน 984.64 ล้ำนบำท และจ ำนวน 251.66 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 87.95 รอ้ย
ละ 72.13 รอ้ยละ 72.18 และรอ้ยละ 71.59 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ม.ค. - มี.ค. 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ตน้ทุนขำย 397.81 55.38 492.92 60.82 636.52 64.65 162.57 64.60 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 137.61 19.16 187.38 23.12 225.16 22.87 55.35 21.99 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 182.28 25.38 129.90 16.03 122.66 12.46 33.64 13.37 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 0.61 0.09 0.23 0.03 0.30 0.03 0.11 0.04 
รวมค่ำใช้จ่ำย 718.31 100.00 810.43 100.00 984.64 100.00 251.66 100.00 
รอ้ยละต่อรำยไดร้วม 87.95 72.13 72.18 

 
71.59 

  
ต้นทุนขำยและก ำไรขัน้ต้น 
ต้นทุนขำยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมตี้นทุนขำยจ ำนวน 397.81 

ลำ้นบำท ในปี 2557 จ ำนวน 492.92 ลำ้นบำท ในปี 2558 และจ ำนวน 636.52 ลำ้นบำท ในปี 2559 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 55.38 
รอ้ยละ 60.82 และรอ้ยละ 64.65 ของค่ำใช้จ่ำยรวมในปี 2557-2559 ตำมล ำดบั หำกพจิำรณำต้นทุนขำยเปรยีบเทยีบกบัรำยได้
จำกกำรขำยในปี 2557-2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีดัส่วนดงักล่ำวคดิเป็นร้อยละ 49.03 รอ้ยละ 44.09 และรอ้ยละ 46.84 
ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 50.97 รอ้ยละ 55.91 และรอ้ยละ 53.16  

ต้นทุนขำยที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ ได้แก่ ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำ ซึ่งเป็นกำรผลิตรองเท้ำโดยบริษทัย่อย 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ต้นทุนกำรผลติสนิคำ้ของบรษิทัย่อยมแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเน่ืองจำกกำรที่โรงงำนของบรษิทัย่อยมอีตัรำ
กำรใช้ก ำลงักำรผลิตที่เพิม่ขึ้นจำกรอ้ยละ 58.34 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 69.27 ในปี 2558 และรอ้ยละ 81.22 ในปี 2559 ท ำให้
ต้นทุนกำรผลติต่อหน่วยลดลงจำกกำรประหยดัต่อขนำด (Economy of Scale) ยิง่ไปกว่ำนัน้ เมื่อปลำยปี 2557 กลุ่มบรษิทัฯ ได้
ท ำกำรซื้อที่ดนิและอำคำรที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำรโรงงำนของบริษทัย่อยแทนกำรเช่ำ จงึท ำใหป้ระหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำ
ทรพัยส์นิดงักล่ำวไดปี้ละ 11.40 ล้ำนบำท นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมตี้นทุนกำรจดัหำสนิคำ้ส ำเรจ็รูป ประกอบดว้ยกำรสัง่ซื้อสนิคำ้
ส ำเร็จรูปโดยตรงจำก Converse และกำรสัง่ซื้อสินค้ำส ำเร็จรูปจำกผู้รบัจ้ำงผลิตภำยนอก (OEM) ซึ่งเพิ่มขึ้นตำมยอดขำยที่
เพิม่ขึน้ และเน่ืองจำกกำรจดัหำสนิคำ้ส ำเรจ็รปูส่วนใหญ่เป็นกำรสัง่ซือ้สนิคำ้จำกต่ำงประเทศ โดยช ำระเงนิเป็นดอลล่ำรส์หรฐั กำร
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ทีเ่งนิบำทอ่อนคำ่ลงอยำ่งต่อเน่ืองจำก 32.48 บำทต่อดอลลำรส์หรฐั ในปี 2557 เป็น 34.25 บำทต่อดอลลำรส์หรฐั ในปี 2558 และ 
35.29 บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ ในปี 2559 ท ำใหต้้นทุนกำรจดัหำสนิคำ้ส ำเรจ็รูปเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัสดัส่วนกำรสัง่ซื้อสนิค้ำ
ส ำเรจ็รปูจำก Converse และ OEM กเ็พิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 37.20 เป็นรอ้ยละ 36.47 และรอ้ยละ 43.21 ในปี 2557-2559 ตำมล ำดบั 
จำกเหตุผลดงักล่ำวส่งผลท ำใหส้ดัสว่นต้นทุนกำรจดัหำสนิคำ้ส ำเรจ็รปูปรบัตวัเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 31.69 ในปี 2558 และรอ้ยละ 
36.87 ในปี 2559  

นอกเหนือจำกต้นทุนทัง้สองรำยกำรแล้ว กำรที่บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธจิำก Converse ในกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ
ภำยใต้ตรำสนิค้ำ Converse บรษิทัฯ มภีำระในกำรช ำระค่ำสทิธ ิ (Royalties) ให้แก่ Converse ซึ่งจะคดิเป็นอตัรำร้อยละของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ภำยใตต้รำสนิคำ้ Converse  

ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยจ ำนวน 162.57 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 46.47 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำย หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 53.53 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2559 โดยต้นทุน
ขำยที่ส ำคญัได้แก่ ต้นทุนกำรผลิตสนิค้ำ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.48 ต้นทุนกำรจดัหำสนิค้ำส ำเรจ็รูป คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
36.81 และตน้ทุนคำ่สทิธ ิ 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยจ ำนวน 137.61 ลำ้นบำท ในปี 2557 จ ำนวน 187.38 ลำ้นบำท 

ในปี 2558 และจ ำนวน 225.16 ล้ำนบำท ในปี 2559 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 16.96 รอ้ยละ 16.76 และรอ้ยละ 16.57 ของรำยได้
จำกกำรขำย ตำมล ำดบั คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ คำ่ใชจ้ำ่ยเกี่ยวกบัพนักงำน คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำด 
และค่ำเช่ำ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 39.69 รอ้ยละ 21.63 และรอ้ยละ 18.67 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี 2559 ตำมล ำดบั โดยมี
รำยละเอยีดดงัน้ี 

- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน ส่วนใหญ่เป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่พนักงำนขำย (PC) ทัง้ที่ประจ ำอยู่ที่
รำ้นคำ้ปลีกของบรษิทัฯ และเคำน์เตอร์จ ำหน่ำยสนิคำ้ในห้ำงสรรพสนิค้ำ รวมถงึพนักงำนขำยเครดติ ซึ่งพนักงำนขำยจะได้รบั
ค่ำตอบแทนทัง้ที่เป็นเงนิเดอืนประจ ำ และค่ำคอมมชิชัน่รวมถงึเงนิรำงวลัต่ำงๆ ที่จะเป็นไปตำมผลงำนยอดขำย โดยในปี 2557-
2559 บรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัพนักงำนจ ำนวน 59.80 ลำ้นบำท จ ำนวน 75.45 ลำ้นบำท และจ ำนวน 89.35 ลำ้นบำท คดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ 43.46 ร้อยละ 40.26 และร้อยละ 39.69 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวม ตำมล ำดบั จะเหน็ว่ำค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบั
พนกังำนเพิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ือง คดิเป็นรอ้ยละ 26.17 ในปี 2558 และรอ้ยละ 18.44 ในปี 2559 ซึง่สอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำย
ที่เพิม่ขึน้ ประกอบกบัจ ำนวนรำ้นคำ้ปลกีและเคำน์เตอรจ์ ำหน่ำยสนิคำ้ในหำ้งสรรพสนิคำ้ที่เพิม่ขึน้ ส่งผลท ำใหบ้รษิทัฯ ต้องเพิม่
จ ำนวนพนกังำนขำย (PC) อยำ่งต่อเน่ืองเช่นเดยีวกนั   

- ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรขำยผ่ำนช่องทำง
กำรตลำดต่ำงๆ เช่น กำรโฆษณำผ่ำนสื่อออฟไลน์และออนไลน์ กำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำด และรวมถึงกำรประชำสมัพนัธ์
สนิค้ำ ณ จุดขำย เพื่อเป็นกำรสื่อสำรกบัลูกค้ำและสร้ำงกำรรบัรู้ในตรำสนิค้ำ (Brand Awareness) โดยฝ่ำยกำรตลำดจะเป็นผู้
พจิำรณำจดัสรรงบกำรตลำดในกำรเลอืกใช้สื่อประเภทต่ำงๆ ใหเ้หมำะสมกบักลุ่มลูกคำ้  ในปี 2557-2559 บรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรตลำดเท่ำกบั 35.37 ล้ำนบำท จ ำนวน 63.79 ล้ำนบำท และจ ำนวน 48.69 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
25.70 รอ้ยละ 34.04 และรอ้ยละ 21.63 ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยรวมในปี 2557-2559 ตำมล ำดบั ทัง้น้ี คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรตลำดใน
ปี 2558 เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั เน่ืองจำกบรษิทัฯ เริม่ใช้สื่อโฆษณำประเภทต่ำงๆ เช่น สื่อโฆษณำในโรงภำพยนตร์ และวทิยุ 
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทำงในเลอืกใช้สื่อที่สำมำรถเขำ้ถงึกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกทีสุ่ด ในปี 2559 บรษิทัฯ   
จงึเน้นกำรโฆษณำประชำสมัพนัธผ์ำ่นสื่อออนไลน์ทัง้ในส่วนที่เป็น Facebook, YouTube เป็นหลกั เน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย
หลกัของบรษิทัฯ เป็นกลุ่มนกัศกึษำ วยัรุน่ วยัเริม่ท ำงำน ทีนิ่ยมใช ้Social Media กนัอยำ่งแพรห่ลำย  

- ค่ำเช่ำ เป็นค่ำเช่ำพื้นที่ร้ำนค้ำปลีกของบริษทัฯ (Mono Brand Store) ซึ่งจะมีทัง้ลกัษณะพื้นที่เช่ำใน
ศูนยก์ำรคำ้ชัน้น ำ และอำคำรพำณิชยใ์นแหล่งชุมชน โดยบรษิทัฯ มคีำ่เช่ำจำ่ยจ ำนวน 18.03 ลำ้นบำท ในปี 2557 จ ำนวน 21.04 
ลำ้นบำท ในปี 2558 และจ ำนวน 42.03 ลำ้นบำท ในปี 2559 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 16.72 และรอ้ยละ 99.74 ตำมล ำดบั 
กำรเตบิโตของค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรที่บรษิทัฯ มกีำรขยำยรำ้นคำ้ปลกีเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกจ ำนวน 30 สำขำ ในปี 
2557 เป็นจ ำนวน 35 สำขำ ในปี 2558 และจ ำนวน 39 สำขำ ในปี 2559 อย่ำงไรกต็ำม สำเหตุที่ค่ำเช่ำในปี 2559 เพิม่ขึน้จำกปี 
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2558 อย่ำงมนีัยส ำคญั เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเปิดร้ำนค้ำปลีกในศูนย์กำรค้ำชัน้น ำใจกลำงเมอืงตัง้แต่ช่วงกลำงปี 2558 เช่น 
เมก้ำบำงนำ, เซน็ทรลัเวลิ์ด, เซน็ทรลัพระรำม 9, มำบุญครอง เป็นต้น  ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่เป็นแหล่งรวมของนักศกึษำ วยัรุ่น และวยั
ท ำงำน ทีเ่ป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ โดยสำขำดงักล่ำวจะมอีตัรำคำ่เช่ำทีสู่งกวำ่อตัรำคำ่เช่ำของรำ้นคำ้ปลกีเดมิที่มี
อยู ่สง่ผลท ำใหค้ำ่เช่ำจำ่ยเพิม่ขึน้อยำ่งมนียัส ำคญั 

ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ ำนวน 55.35 ล้ำนบำท คดิ
เป็นร้อยละ 15.82 ของรำยได้จำกกำรขำย ซึ่งลดลงจำกในปี 2559 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดที่ลดลง ทัง้น้ี 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่ส ำคญัได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด และค่ำเช่ำ ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
44.15 รอ้ยละ 15.77 และรอ้ยละ 22.63 ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยรวม ตำมล ำดบั 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 ในปี 2557-2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 182.28 ล้ำนบำท จ ำนวน 129.90 

ล้ำนบำท และจ ำนวน 122.66 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 22.32 รอ้ยละ 11.56 และรอ้ยละ 8.99 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 
จะเหน็ว่ำสดัส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดร้วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยลดลงอย่ำงต่อเน่ือง โดยค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำรที่ส ำคญั ไดแ้ก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน ซึ่งมจี ำนวน 139.19 ล้ำนบำท ในปี 2557 จ ำนวน 83.61 ล้ำนบำท ในปี 2558 
และจ ำนวน 84.30 ลำ้นบำท ในปี 2559 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 76.36 รอ้ยละ 64.36 และรอ้ยละ 68.73 ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร
รวม ในปี 2557-2559 ตำมล ำดบั สำเหตุที่ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนในปี 2558 ปรบัตวัลดลงจำกปี 2557 อย่ำงมนีัยส ำคญั เป็นผล
มำจำกกำรที่ในช่วงปลำยปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรปรบัโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนภำยในองคก์รเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพ
อย่ำงเต็มที่ โดยปรบัลดจ ำนวนพนักงำนลงอย่ำงมีนัยส ำคญั ท ำให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต้องจ่ำยเงนิชดเชยจำกกำรเลิกจ้ำง
จ ำนวน 27.08 ล้ำนบำท และส่งผลท ำให้ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนในปี 2558 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เงนิเดอืนลดลงอย่ำงมำกจำกปี 
2557 นอกเหนือจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ส่วนที่เหลอืจะเป็นค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
เป็นตน้ ซึง่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีค่อ่นขำ้งคงที่ 

ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 33.64 ล้ำนบำท 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.57 ของรำยไดร้วม ซึ่งใกล้เคยีงกบัในปี 2559 โดยมคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรที่ส ำคญั ไดแ้ก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบั
พนกังำนซึง่มจี ำนวน 23.57 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70.06 ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรรวม 

 
 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
 กลุ่มบรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจ ำนวน 0.61 ล้ำนบำท ในปี 2557 จ ำนวน 0.23 ล้ำนบำท ในปี 2558 

จ ำนวน 0.30 ล้ำนบำท ในปี 2559 และจ ำนวน 0.11 ล้ำนบำท ในงวด 3 เดอืนแรกปี 2560 ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
สญัญำเช่ำกำรเงนิเพื่อซือ้ยำนพำหนะทัง้จ ำนวน 

 
16.2.3 ก ำไรสทุธิ 

จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวข้ำงต้น ท ำให้ในปี 2557-2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 
75.99 ลำ้นบำท จ ำนวน 246.09 ลำ้นบำท และ จ ำนวน 298.76 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 9.30 รอ้ยละ 21.90 และ
รอ้ยละ 21.90 ตำมล ำดบั สำเหตุทีอ่ตัรำก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้เป็นผลมำจำกกำรทีย่อดขำยของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ ท ำใหบ้รษิทัยอ่ยมกีำร
ใชก้ ำลงักำรผลติรองเทำ้เพิม่มำกขึน้ โดยมอีตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติรอ้ยละ 58.34 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 69.27 ในปี 2558 และ
รอ้ยละ 81.22 ในปี 2559 ท ำใหต้้นทุนกำรผลติต่อหน่วยลดลงจำกกำรประหยดัต่อขนำด และส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นปรบัตวั
เพิม่ขึน้ นอกจำกน้ี กำรที่อตัรำก ำไรสุทธใินปี 2557 ต ่ำกว่ำปี 2558 และปี 2559 อย่ำงมนีัยส ำคญั เน่ืองจำกในช่วงปลำยปี 2557 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรปรบัโครงสรำ้งกำรบรหิำรภำยในองคก์รโดยกำรลดจ ำนวนพนักงำนจ ำนวนมำกท ำใหเ้กดิค่ำใช้จ่ำย
จำกเงนิชดเชยจำกกำรเลกิจำ้งในปี 2557 จ ำนวน 27.08 ลำ้นบำท และท ำใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยเงนิเดอืนในปี 2558 ลดลงอยำ่งมนียัส ำคญั 
คดิเป็นอตัรำกำรลดลงถงึรอ้ยละ 36.27 ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 80.13 ล้ำน
บำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธริอ้ยละ 22.79 
 



บรษิทั รชิ สปอรต์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
สว่นที ่2 หน้ำ 105 

 

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  
เมื่อพจิำรณำอตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) จะเหน็วำ่อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้จะปรบัตวัไป

ในทศิทำงเดยีวกนักบัอตัรำกำรเตบิโตของก ำไรสทุธ ิโดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 16.96 
ในปี 2557 รอ้ยละ 51.79 ในปี 2558 รอ้ยละ 51.37 ในปี 2559 และรอ้ยละ 45.72 ในงวด 3 เดอืนแรกปี 2560 นอกจำกน้ี บรษิทัฯ 
ยงัมกีำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ โดยในปี 2557-2558 บรษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลรวมจ ำนวน 105 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำกำร
จ่ำยเงนิปันผลเท่ำกบัรอ้ยละ138.17 และจ ำนวน 190 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลเท่ำกบัรอ้ยละ 77.21 ตำมล ำดบั 
ในขณะทีปี่ 2559 บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยเงนิปันผลรวมจ ำนวน 290 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำกำรจำ่ยเงนิปันผลเท่ำกบัรอ้ยละ 97.07 

 
16.3 ฐำนะทำงกำรเงิน 

16.3.1  สินทรพัย ์
 ณ สิน้ปี 2557-2559 และสิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 646.39 ลำ้น

บำท จ ำนวน 727.18 ล้ำนบำท จ ำนวน 873.34 ล้ำนบำท และจ ำนวน 955.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งสนิทรพัย์ที่ส ำคญัของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้แก่ ลูกหน้ีกำรค้ำ สนิค้ำคงเหลือ และที่ดนิอำคำรและอุปกรณ์ โดยในปี 2559 สดัส่วนของรำยกำร
สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ยละ 22.78 รอ้ยละ 22.71 และรอ้ยละ 18.95 ตำมล ำดบั และส ำหรบัไตรมำส 
1 ปี 2560 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ยละ 20.29 รอ้ยละ 21.05 และรอ้ยละ 17.39 
ตำมล ำดบั ทัง้น้ี รำยละเอยีดของสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 
 

ลกูหน้ีกำรค้ำ 
ณ สิ้นปี 2557-2559 และสิ้นไตรมำส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมลีูกหน้ีกำรค้ำก่อนหกัค่ำเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญจ ำนวน 127.74 ล้ำนบำท จ ำนวน 204.12 ล้ำนบำท จ ำนวน 198.98 ล้ำนบำท และจ ำนวน 193.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.76 รอ้ยละ 28.07 รอ้ยละ 22.78 และรอ้ยละ 20.29 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั  

 จำกกำรที่บรษิทัฯ มชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ช่องทำงหลกั ได้แก่ (1) 
กำรขำยสง่ ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใหร้ะยะเวลำกำรช ำระหน้ี (Credit Term) แก่ลูกคำ้ขำยสง่ โดยทัว่ไปจะอยูท่ีป่ระมำณ 90 วนั 
หำกลูกคำ้ช ำระเงนิภำยใน 15 วนั ลูกคำ้จะไดร้บัส่วนลดเงนิสด อย่ำงไรกต็ำม กรณีที่เป็นลูกคำ้ใหม่ บรษิทัฯ จะก ำหนดใหลู้กคำ้
ช ำระค่ำสนิคำ้เป็นเงนิสดก่อนส่งมอบสนิคำ้ โดยอำจพจิำรณำให ้Credit Term เมื่อลูกคำ้แจง้ควำมประสงคแ์ละมปีระวตักิำรช ำระ
เงนิที่ดเีท่ำนัน้ ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ในลกัษณะขำยปลกีนัน้ กรณีที่เป็นกำรขำยผ่ำนรำ้นคำ้ปลกีของบรษิทัฯ จะเป็นกำรขำย
เงนิสดทัง้หมด โดยหำกเป็นกำรฝำกขำยผำ่นเคำน์เตอรจ์ ำหน่ำยสนิคำ้ในหำ้งสรรพสนิคำ้ จะม ีCredit Term ประมำณ 30-45 วนั 
ขึ้นอยู่กบัข้อก ำหนดของห้ำงแต่ละแห่ง ทัง้น้ี ในช่วงที่ผ่ำนมำ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะยะเวลำในกำรเก็บหน้ีเฉลี่ยเท่ำกบั 
56.68 วนั ในปี 2557 เท่ำกบั 53.44 วนั ในปี 2558 เท่ำกบั 53.40 วนั ในปี 2559 และเท่ำกบั 50.53 วนั ในไตรมำส 1 ปี 2560 

 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 124.25 97.27 203.44 99.67 197.21 99.11 192.87 99.48 
คำ้งช ำระ         
  ไมเ่กนิ 90 วนั 2.21 1.73 0.68 0.33 1.76 0.89 1.01 0.52 
  91-180 วนั 0.03 0.03 - - - - 0.01 0.003 
  181-365 วนั 0.003 0.002 - - - - - - 
  มำกกว่ำ 365 วนั 1.24 0.97 - - - - - - 
รวมลกูหน้ีกำรค้ำ 127.74  100.00  204.12  100.00  198.98  100.00  193.88 100.00 

หกั : ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - 
 

- 
 

- 
 

-  
ลกูหน้ีกำรค้ำ - สทุธิ 127.74 

 
204.12 

 
198.98 

 
193.88  
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จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ โดยมี
สดัส่วนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัยอดลูกหน้ีกำรค้ำก่อนหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเท่ำกบัรอ้ยละ 97.27 ณ สิน้ปี 2557 รอ้ยละ 99.67 ณ 
สิน้ปี 2558 รอ้ยละ 99.11 ณ สิน้ปี 2559 และรอ้ยละ 99.48 ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 ในขณะทีม่ลีูกหน้ีคำ้งช ำระเพยีงรอ้ยละ 2.73 
รอ้ยละ 0.33 รอ้ยละ 0.89 และรอ้ยละ 0.52 ของยอดลูกหน้ีก่อนหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ สิน้ปี 2557-2559 และสิน้ไตรมำส 1 ปี 
2560 ตำมล ำดบั ทัง้น้ี ลูกหน้ีคำ้งช ำระไม่เกนิ 90 วนั ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้จำกกำรที่บรษิทัฯ ยงัไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดเ้น่ืองจำก
อยู่ระหว่ำงรอใหถ้งึงวดกำรวำงบลิและช ำระเงนิของลูกคำ้ ส ำหรบัลูกหน้ีที่คำ้งช ำระตัง้แต่ 91 วนั ขึน้ไป จ ำนวน 1.28 ล้ำนบำท ที่
เกดิขึน้ในปี 2557 นัน้ เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ในอดตีของบรษิทัยอ่ยที่คำ้งช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี โดยบรษิทัย่อยได้รบัช ำระเงนิจำกลูกค้ำรำย
ดงักล่ำวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในปี 2558 อยำ่งไรกต็ำม ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ มยีอดลูกหน้ีคำ้งช ำระ 91-180 วนั เป็นเงนิ
จ ำนวน 6,363.19 บำท ซึ่งเป็นลูกหน้ีหำ้งสรรพสนิคำ้ที่บรษิทัฯ ปิดจุดขำยช่วงปลำยปี 2559 และอยู่ระหว่ำงกำรเคลยีรย์อดดงักล่ำว
กบัหำ้งสรรพสนิคำ้ โดยบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิแลว้เมื่อเดอืนเมษำยนทีผ่ำ่นมำ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเริ่มมีนโยบำยพิจำรณำตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในปี 2559 โดยพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ในกำรเกบ็หน้ีและอำยุของหน้ีคำ้งช ำระของลูกหน้ีแต่ละรำย ทัง้น้ี นโยบำยกำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นดงัน้ี 

 
อำยหุน้ีท่ีค้ำงช ำระ อตัรำร้อยละของ 

กำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 
คำ้งช ำระ 91-180 วนั 50% 
คำ้งช ำระ 181-270 วนั 75% 
คำ้งช ำระเกนิกวำ่ 270 วนั  100% 

 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำก ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ไม่มลีูกหน้ีที่ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วนั จงึยงัไม่มกีำรตัง้

ส ำรองคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส ำหรบัลูกหน้ีกำรคำ้ในงวดดงักล่ำว และส ำหรบั ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มลีูกหน้ีทีค่ำ้ง
ช ำระเกนิกวำ่ 91-180 วนั จ ำนวน 6,363.19 บำท ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรเคลยีรย์อดกบัหำ้งสรรพสนิคำ้จำกกำรปิดจุดขำย บรษิทัฯ        จงึ
ยงัไมต่ัง้ส ำรองคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  

 
สินค้ำคงเหลือ 
 

  ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 

  ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 110.30 81.80 108.16 80.24 167.49 81.32 177.66 84.43 
วตัถุดบิ 11.14 8.26 16.87 12.52 16.52 8.02 8.94 4.25 

สนิคำ้ระหว่ำงทำง 7.82 5.80 7.91 5.87 12.43 6.04 15.25 7.25 

งำนระหว่ำงท ำ 3.21 2.38 0.38 0.29 6.46 3.14 5.44 2.59 

วสัดุสิน้เปลอืง 2.38 1.76 1.46 1.08 3.06 1.48 3.15 1.50 
รวมสินค้ำคงเหลือ 134.85 100.00 134.79 100.00 205.95 100.00 210.43 100.00 

หกั : ค่ำเผือ่มลูค่ำสนิคำ้คงเหลอืลดลง -  (5.96) (4.42) (7.58) (3.68) (9.29) (4.41) 

สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 134.85  128.83  198.37  201.15  

 
ณ สิน้ปี 2557-2559 และสิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืก่อนหกัค่ำเผื่อกำรลดลงของ

มูลค่ำสนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 134.85 ล้ำนบำท จ ำนวน 134.79 ล้ำนบำท จ ำนวน 205.95 ล้ำนบำท และจ ำนวน 210.43 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั สนิค้ำคงเหลือหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ สนิค้ำส ำเรจ็รูป คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.32 และร้อยละ 84.43 ของสนิค้ำ
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คงเหลอืรวม ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 ตำมล ำดบั สำเหตุทีม่ลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืก่อนหกัค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
สนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ปี 2559 และสิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั เป็นผลจำกกำรที่ประชำชนชะลอกำรใช้จ่ำย
ตัง้แต่ช่วงไตรมำสสดุทำ้ยปี 2559 เป็นตน้มำ ท ำใหบ้รษิทัฯ มปีรมิำณสนิคำ้ส ำเรจ็รปูคงเหลอืสงูกวำ่ปกต ิ 

กลุ่มบรษิทัฯ เริม่มนีโยบำยพจิำรณำตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอืในปี 2559 โดยพจิำรณำทัง้
จำกอำยขุองสนิคำ้คงเหลอื และมลูคำ่สทุธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื ส ำหรบัสนิคำ้คงเหลอืทีม่อีำยไุม่เกิน 1 ปี บรษิทัฯ จะ
เปรยีบเทยีบระหว่ำงรำคำทุนกบัมูลค่ำสุทธทิี่คำดว่ำจะได้รบั (NRV) ผลต่ำงที่เกิดขึ้นจำกรำคำทุนสูงกว่ำมูลค่ำสุทธทิี่คำดว่ำจะ
ได้รบั จะน ำมำตัง้ค่ำเผื่อมูลค่ำสนิค้ำลดลง และส ำหรบัสนิค้ำคงเหลือที่มอีำยุเกินกว่ำ 1 ปี บรษิทัฯ จะน ำมูลค่ำสนิค้ำคงเหลือ
ดงักล่ำวมำตัง้คำ่เผื่อมลูคำ่สนิคำ้ลดลงทัง้จ ำนวน  

ทัง้น้ี ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรตัง้คำ่เผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 5.96 ลำ้นบำท ซึง่คดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.42 ของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอื และส ำหรบัปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ ตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลือ
เพิม่ขึน้จ ำนวน 1.62 ลำ้นบำท ท ำให ้ณ สิน้ปี 2559 มยีอดคำ่เผื่อกำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 7.58 ลำ้นบำท คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 3.68 ของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ปี 2559  

ส ำหรบังวด 3 เดือนแรก ปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น
จ ำนวน 1.70 ลำ้นบำท ท ำให ้ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 มยีอดคำ่เผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 9.29 ลำ้นบำท คดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.41 ของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 

  
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมทีี่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธจิ ำนวน 83.34 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2557 และ 

จ ำนวน 87.65 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 จะเหน็ว่ำมูลค่ำที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์  ณ สิ้นปี 2558 เพิม่ขึ้นจำกมูลค่ำ ณ สิ้นปี 
2557 จ ำนวน 4.31 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ ลงทุนขยำยสำขำเพิ่มเติมและปรบัปรุงสำขำเดิมจ ำนวน 19.75 ล้ำนบำท 
นอกจำกน้ี ยงัมปีรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ส ำนักงำนของบรษิทัฯ และปรบัปรุงโรงงำนของบรษิทัย่อยรวมทัง้สิน้ 8.55 ล้ำนบำท 
และมกีำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะจ ำนวน 10.41 ลำ้นบำท ในขณะทีม่คีำ่เสื่อมรำคำส ำหรบังวดจ ำนวน 20.62 ลำ้นบำท  

ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มทีี่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธจิ ำนวน 165.47 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกมูลค่ำ ณ 
สิน้ปี 2558 จ ำนวน 77.82 ล้ำนบำท สำเหตุหลกัเกดิขึน้จำกกำรที่กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัโอนที่ดนิและอำคำรเป็นจ ำนวนรวม 60.62 
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นสถำนประกอบกำรโรงงำนของบรษิทัย่อยจำกบรษิทั สปิรติ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง ตำม
รำคำประเมนิที่ประเมนิโดยบรษิทั ไทยประเมนิรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั ผู้ประเมนิอิสระที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งกำรประเมนิดงักล่ำวเพื่อวตัถุประสงค์สำธำรณะ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ 
ยงัมกีำรลงทุนขยำยรำ้นคำ้ปลกีและเคำน์เตอรจ์ ำหน่ำยสนิคำ้ในหำ้งสรรพสนิคำ้ใหม่และปรบัปรุงสำขำเดมิอย่ำงต่อเน่ืองเป็นเงนิ
รวมทัง้สิ้นจ ำนวน 24.76 ล้ำนบำท และยงัมกีำรลงทุนปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ในส ำนักงำนและโรงงำนรวม 6.48 ล้ำนบำท 
และซือ้ยำนพำหนะจ ำนวน 10.02 ลำ้นบำท ในขณะทีม่คีำ่เสื่อมรำคำส ำหรบังวดจ ำนวน 25.84 ลำ้นบำท  

ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560  กลุ่มบรษิทัฯ มทีี่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธจิ ำนวน 166.11 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น
จำกมูลค่ำ ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 0.64 ล้ำนบำท โดยมกีำรลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์ส ำนักงำนเพิม่เตมิจ ำนวน 6.38 ล้ำนบำท 
ขณะทีม่คีำ่เสื่อมรำคำส ำหรบังวดจ ำนวน 6.19 ลำ้นบำท 

 
16.3.2 สภำพคล่อง 

กระแสเงินสด 
 

(หน่วย : ลำ้นบำท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ม.ค. - มี.ค. 2560 
เงนิสดสุทธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 116.34 196.14 238.86 80.45 
เงนิสดสุทธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมลงทุน (120.26) 86.77 (38.53) (8.60) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 35.36 (192.52) (141.82) (0.66) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 31.44 90.39 58.52 71.19 
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บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 116.34 ล้ำนบำท ในปี 2557 
จ ำนวน 196.14 ล้ำนบำท ในปี 2558 และจ ำนวน 238.86 ล้ำนบำท ในปี 2559 จะเหน็ว่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดรบัจำก
กำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกกำรที่บรษิทัฯ มกี ำไรก่อนหกัภำษีจ ำนวน 98.41 ล้ำนบำท ในปี 2557 จ ำนวน 313.10 
ลำ้นบำท ในปี 2558 และจ ำนวน 379.43 ลำ้นบำท ในปี 2559 

ในปี 2557-2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมลงทุนจ ำนวน (120.26) ล้ำนบำท 
จ ำนวน 86.77 ลำ้นบำท และจ ำนวน (38.53) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2557 บรษิทัฯ มกีำรใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แก่กรรมกำร
สุทธจิ ำนวน 44.41 ล้ำนบำท ประกอบกบักลุ่มบริษทัฯ ได้จ่ำยเงินมดัจ ำค่ำที่ดนิและสิง่ปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นสถำนประกอบกำร
โรงงำนของบรษิทัย่อยจ ำนวน 60.62 ล้ำนบำท ใหแ้ก่บรษิทั สปิรติ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั  นอกจำกน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัมี
กำรลงทุนซื้ออำคำรและอุปกรณ์รวม 26.53 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ มกีำรรบัช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกรรมกำร
สทุธจิ ำนวน 89.40 ลำ้นบำท และมเีงนิลงทุนระยะสัน้ลดลง 25.00 ลำ้นบำท จำกกำรที่ตัว๋สญัญำใช้เงนิทีบ่รษิทัฯ ไดล้งทุนไว้ครบ
ก ำหนดอำยุ ในขณะที่มกีำรซื้ออำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนรวม 36.17 ล้ำนบำท และมกีำรจ ำหน่ำยทรพัย์สิน
จ ำนวน 10.54 ลำ้นบำท ส ำหรบัปี 2559  บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนรวม 41.00 ลำ้นบำท 
ในขณะทีม่กีำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิจ ำนวน 1.57 ลำ้นบำท  

ในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกีำรจำ่ยช ำระหน้ีสนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิจ ำนวน 6.53 ลำ้นบำท และ
ไดเ้รยีกช ำระเงนิค่ำหุน้สำมญัเพิม่จ ำนวน 47.50 ล้ำนบำท เพื่อใหหุ้น้สำมญัของบรษิทัฯ มกีำรช ำระค่ำหุน้เตม็มูลค่ำ ประกอบกบั  
มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท และจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 105 ล้ำนบำท จงึส่งผลท ำใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธิ
ไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 35.36 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 2558 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 190 ล้ำนบำท  และจ่ำย
ช ำระหน้ีสนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิจ ำนวน 2.29 ลำ้นบำท จงึสง่ผลท ำใหบ้รษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 
192.52 ล้ำนบำท และส ำหรบัปี 2559  บรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 150 ล้ำนบำท ในขณะที่มกีำรจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 290 
ลำ้นบำท และจำ่ยช ำระหน้ีสนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิจ ำนวน 1.52 ลำ้นบำท  สง่ผลท ำใหบ้รษิทัฯ มเีงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรม
จดัหำเงนิจ ำนวน 141.82 ลำ้นบำท 

ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 
80.45 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมกี ำไรก่อนหกัภำษจี ำนวน 99.89 ลำ้นบำท ในขณะทีม่เีจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นลดลงจ ำนวน 23.91 
ลำ้นบำท นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรลงทุนซือ้อำคำรและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนรวมจ ำนวน  8.61 ลำ้นบำท ประกอบกบัมี
กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิจ ำนวน 0.01 ลำ้นบำท ท ำใหม้เีงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 8.60 ลำ้นบำท ในขณะเดยีวกนั ก็
มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 0.66 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสนิภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงินและ
ดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง 
กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่อง ณ สิน้ปี 2557-2559 เท่ำกบั 2.79 เท่ำ 2.72 เท่ำ และ 3.73 เท่ำ ตำมล ำดบั 

และมอีตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็เท่ำกบั 1.24 เท่ำ 1.94 เท่ำ และ 2.44 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 2559 อตัรำส่วนสภำพคล่อง
และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็เพิม่สูงขึน้จำกปี 2558 เน่ืองจำกมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ในขณะที่หน้ีสิน
หมุนเวยีนลดลงจำกกำรที่หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นในปี 2559 ลดลงจำกในปี 2558 จ ำนวน 13.61 ล้ำนบำท เน่ืองจำก ณ สิน้ปี 2558 
บรษิทัฯ มภีำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย จ ำนวน 13.30 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลในเดอืนธนัวำคม 2558 
ในขณะทีใ่นปี 2559 บรษิทัฯ ไมม่รีำยกำรดงักล่ำว ส ำหรบั ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่องเท่ำกบั 
4.16 เท่ำ และมอีตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็เท่ำกบั 2.81 เท่ำ อตัรำส่วนทัง้สองเพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 เป็นผลจำกกำรที่มี
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 30.51  

เมื่อพิจำรณำ Cash Cycle ของกลุ่มบริษัทฯ จะเห็นว่ำ Cash Cycle ในปี 2558 และปี 2559 ซึ่งเท่ำกบั 
112.53 วนั และ 112.94 วนั ลดลงจำก Cash Cycle ในปี 2557 ซึ่งเท่ำกบั 136.80 วนั สำเหตุหลกัเกดิจำกระยะเวลำขำยสนิค้ำ
เฉลี่ยที่ส ัน้ลงจำก 99.82 วนั ในปี 2557 เป็น 79.78 วนั ในปี 2558 และ 77.95 วนั ในปี 2559 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่บริษทัฯ 
สำมำรถบรหิำรกำรสัง่ซื้อสนิค้ำได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรออกแบบสินค้ำ
กลุ่มเสือ้ผำ้และเครื่องแต่งกำยอื่นๆ ใหส้ำมำรถตอบโจทยค์วำมต้องกำรของลูกคำ้และเทรนดแ์ฟชัน่ไดอ้ย่ำงเหมำะสมมำกยิง่ขึ้น 
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ในขณะที่ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยในปี 2557-2559 เท่ำกบั 56.68 วนั 53.44 วนั และ 53.40 วนั ตำมล ำดบั และมรีะยะเวลำช ำระ
หน้ีเฉลี่ยเท่ำกบั 19.70 วนั 20.69 วนั และ 18.40 วนั ตำมล ำดบั  ส ำหรบังวด 3 เดอืนแรกปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ ม ีCash Cycle 
เท่ำกบั 132.48 วนั เพิม่ขึน้จำกปี 2559 เน่ืองจำกระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 95.54 วนั ซึง่เป็นผลจำกกำรชะลอกำร
ใช้จ่ำยของประชำชนสง่ผลท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มสีนิคำ้ส ำเรจ็รปูคงเหลอืเพิม่ขึน้ ในขณะที่มรีะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ย 50.53 วนั และ
ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลีย่ 13.59 วนั 

 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ม.ค. - มี.ค. 2560 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง  (เท่ำ) 2.79 2.72 3.73 4.16 

อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็  (เท่ำ) 1.24 1.94 2.44 2.81 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 56.68 53.44 53.40 50.53 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  (วนั) 99.82 79.78 77.95 95.54 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ (วนั) 19.70 20.69 18.40 13.59 
Cash Cycle (วนั) 136.80 112.53 112.94 132.48 

 
16.3.3 แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

 หน้ีสิน 
ณ สิน้ปี 2557-2559 และสิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสนิรวมจ ำนวน 198.29 ลำ้นบำท 

จ ำนวน 224.99 ล้ำนบำท จ ำนวน 212.39 ล้ำนบำท และจ ำนวน 214.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหน้ีสนิส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เจำ้หน้ี
กำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย ซึง่เป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนทีเ่กดิจำกกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ  

ณ สิน้ปี 2557-2559 และสิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมเีจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นจ ำนวน 
146.82 ล้ำนบำท จ ำนวน 124.41 ล้ำนบำท จ ำนวน 126.37 ล้ำนบำท และจ ำนวน 102.37 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในขณะที่มภีำษี
เงนิไดค้ำ้งจ่ำยจ ำนวน 13.05 ลำ้นบำท จ ำนวน 55.36 ลำ้นบำท จ ำนวน 47.22 ลำ้นบำท และจ ำนวน 67.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
หำกพิจำรณำในส่วนของหน้ีสินจำกสถำบันกำรเงิน กลุ่มบริษัทฯ จะมีเพียงหน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพื่อซื้อ
ยำนพำหนะ ซึง่แบ่งเป็นส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 1.38 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2557 จ ำนวน 1.22 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 
2558 จ ำนวน 2.16 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2559 และจ ำนวน 2.16 ล้ำนบำท ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 ในขณะที่เป็นส่วนของหน้ีสนิ
ระยะยำวภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2557 จ ำนวน 3.27 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2558 จ ำนวน 5.59 
ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2559 และจ ำนวน 5.04 ล้ำนบำท ณ สิ้นไตรมำส 1 ปี 2560 นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำนจ ำนวน 17.32 ล้ำนบำท จ ำนวน 18.56 ล้ำนบำท จ ำนวน 19.83 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557-2559 ตำมล ำดบั 
และจ ำนวน 20.55 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
กลุ่มบรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 448.10 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557 และจ ำนวน 502.19 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 

2558 เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2557 จ ำนวน 54.09 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 
2558 จ ำนวน 246.09 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลจ ำนวน 190 ลำ้นบำท และซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจ ำนวน 2 ลำ้น
บำท ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2559 มจี ำนวน 660.95 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2558 จ ำนวน 158.76 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 150 ล้ำนบำท ท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำน
บำท เป็น 350 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ประกอบกบั 
บรษิทัฯ มกี ำไรสะสมที่เพิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 298.76 ล้ำนบำท โดยมกีำรจ่ำยเงนิปันผลในปีดงักล่ำว
จ ำนวน 290 ลำ้นบำท  

ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 741.13 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2559 
จ ำนวน 80.18 ลำ้นบำท เกดิจำกก ำไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้จำกก ำไรเบด็เสรจ็รวมในงวด 3 เดอืนแรกปี 2559 ของกลุ่มบรษิทัฯ  
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ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 0.45 เท่ำ ณ สิน้ปี 2557 เท่ำกบั 0.45 

เท่ำ ณ สิน้ปี 2558 เท่ำกบั เท่ำกบั 0.32 เท่ำ ณ สิน้ปี 2559 และเท่ำกบั 0.29 เท่ำ ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 สำเหตุที่อตัรำส่วน
หน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2559 และ ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของ
ผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จำก 502.19 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2558 เป็นจ ำนวน 660.95 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2559 และจ ำนวน 741.13 ลำ้นบำท 
ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2560 ตำมรำยละเอยีดที่อธบิำยในหวัขอ้ส่วนของผูถ้อืหุน้ ในขณะที่หน้ีสนิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจำกจ ำนวน 
224.99 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2557 เป็นจ ำนวน 212.39 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2559 และจ ำนวน 214.24 ล้ำนบำท ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 
2560 

 
16.3.4 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินในอนำคต 

1. ผลกระทบจำกกำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน 
ปัจจบุนั บรษิทัฯ มทีุนช ำระแล้วจ ำนวน 570 ลำ้นบำท โดยมมีลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ซึง่ในรอบ 4 ไตรมำส

ล่ำสุด ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2559 ถงึวนัที่ 31 มนีำคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 293.35 ล้ำนบำท คดิเป็น
ก ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.51 บำทต่อหุน้ หลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้น้ีจ ำนวน 200 ลำ้นหุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 25.97 ของทุนช ำระแล้วภำยหลงัเพิม่ทุน จะท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนช ำระแล้วจ ำนวน 770 ล้ำนบำท หำกพจิำรณำผล
จำกกำรเพิม่ทุนดงักล่ำว (Fully Diluted) จะท ำใหก้ ำไรสุทธติ่อหุน้ (EPS) ของบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยลดลงเหลอื 0.38 บำทต่อ
หุน้ ดงันัน้ ถำ้บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถด ำเนินธรุกจิใหม้รีำยไดเ้พิม่ขึน้จนสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกี ำไรเพิม่ขึน้มำเพยีงพอที่จะรองรบัจ ำนวน
หุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำว จะท ำใหผ้ลตอบแทนต่ำงๆ ทีค่ ำนวณโดยมกีำรเปรยีบเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ และจ ำนวนหุน้ของบรษิทัฯ 
เช่น ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอำจจะลดลงในอตัรำร้อยละ 25.97 ตำมผลของกำรเพิ่มทุนดงักล่ำว 
(Dilution Effect) ซึง่ผลกระทบดงักล่ำวยงัไมพ่จิำรณำรวมถงึส่วนเกนิมลูคำ่หุน้ทีเ่กดิจำกกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชน 

 
2. ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นนโนบำยในกำรผลติสนิคำ้ของบรษิทัยอ่ย 

จำกกำรที่บรษิทัฯ มแีผนที่จะใช้โรงงำนของ BNS ในกำรผลติรองเทำ้ Pony ในปี 2561 ท ำใหบ้รษิทัย่อย
ต้องลดจ ำนวนพนักงำนในสำยกำรผลติลงจ ำนวน 105 คน ภำยในเดอืนธนัวำคม 2560 ส่งผลใหต้้องจ่ำยเงนิชดเชยจำกกำรเลิก
จ้ำงพนักงำนจ ำนวนดงักล่ำว โดยเมื่อพจิำรณำเปรยีบเทยีบจำกส่วนที่ตัง้ส ำรองไว้ในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนไว้แล้ว 
บรษิทัย่อยจะต้องตัง้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ขึ้นจ ำนวน 2.51 ล้ำนบำท ซึ่งจะบนัทึกค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวในเดอืนมถิุนำยน 
2560  

นอกจำกน้ี ในสว่นของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรผลติรองเทำ้ทัว่ไปที่บรษิทัยอ่ยมอียู่ในปัจจุบนั 
เช่น จกัร เตำอบรองท้ำ เครื่องตียำง เครื่องตดัชิ้นส่วนงำนหน้ำผ้ำ เป็นต้น จะสำมำรถใช้ในกำรผลิตรองเท้ำ Pony ได้ต่อเน่ือง 
โดยจะมเีฉพำะแม่พมิพท์ี่ใช้ในกำรผลติรองเท้ำ Converse ทีจ่ะไมส่ำมำรถน ำมำใช้ในกำรผลติรองเท้ำ Pony ซึง่มมีลูคำ่ตำมบญัชี
สุทธิ ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม 2560 จ ำนวน 1.80 ล้ำนบำท ซึ่งบริษทัย่อยจะทยอยตดัจ ำหน่ำยแม่พิมพ์ดงักล่ำวตัง้แต่เดอืน
มถิุนำยนถงึธนัวำคม 2560 

 
3. ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นนโยบำยในกำรจดัหำสนิคำ้ภำยใตต้รำสนิคำ้ Converse ในปี 2561 

จำกกำรที่ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนที่จะใช้โรงงำนของ BNS ในกำรผลิตรองเท้ำ Pony ท ำให้รองเท้ำ  
Converse ที่บรษิทัฯ สัง่ผลติจำก BNS อยู่ในปัจจุบนันัน้ บรษิทัฯ จะสัง่ซื้อเป็นสนิคำ้ส ำเรจ็รูปจำก Converse ทัง้หมด ซึ่งอำจท ำ
ใหต้น้ทุนในกำรจดัหำรองเทำ้ Converse สงูกวำ่ตน้ทุนทีผ่ลติโดยโรงงำนของบรษิทัยอ่ย และอำจสง่ผลท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นของ
กลุ่มบรษิทัฯ ลดลง อย่ำงไรก็ตำม เพื่อลดผลกระทบดงักล่ำวบรษิทัฯ มแีผนที่จะปรบัเพิม่รำคำขำยสนิค้ำให้ใกล้เคยีงกบัแบรนด์
คู่แข่งในท้องตลำด ประกอบกบับริษทัฯ มแีผนที่จะเพิม่สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทเสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำยอื่นๆ (Non-
Footwear) ซึง่เป็นสนิคำ้ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีสู่งเพิม่มำกขึน้  

 


