คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
สำหรับผลประกอบกำรไตรมำส 2 ปี 2563 (1 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2562)
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอสรุปผลกำรดำเนินงำนใน ไตรมำส 2 (1 ตุลำคม 2562 – 31 ธันวำคม
2562) และสำหรับงวด 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชี 2563 (1 กรกฎำคม 2562 – 31 ธันวำคม 2562) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ภำพรวมเศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
ในปี 2562 เศรษฐกิ จ ไทยขยำยตัว ในอัต รำที่ ช ะลอลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น โดยเป็ น กำรลดลงทั้ง ภำคกำรส่ ง ออก กำรผลิ ต
ภำคอุตสำหกรรมและกำรลงทุน ซึ่งเป็ นผลหลักจำกควำมไม่แน่นอนของควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ขณะที่กำรบริโภค
ภำยในประเทศก็ชะลอตัวจำกปั ญหำเชิงโครงสร้ำง ได้แก่ หนีส้ ินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและกำรเข้ำสู่สงั คมสูงวัยอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้
กำลังซือ้ ของผู้บริโภคเป็ นไปในทิศทำงเติบโตต่ำกว่ำที่ควรเป็ น อีกทั้งดัชนีควำมเชื่อมันผูบ้ ริโภคของเดือนธันวำคม 2562 ยังลดลงเป็ น
เดือนที่ 10 ติดต่อกันนับจำกเดือนพฤษภำคม 2557 สะท้อนถึงควำมกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจ กำรเมืองในประเทศ
ทำงด้ำนอุตสำหกรรมค้ำปลีก ในปี 2562 สมำคมผูค้ ำ้ ปลีกไทย คำดว่ำอุตสำหกรรมค้ำปลีกจะมีกำรเติบโตร้อยละ 2.8 ลดลงจำกปี
ที่ผ่ำนมำที่เติบโตร้อยละ 3.2 โดยสินค้ำในหมวดสินค้ำคงทน (Durable Goods) เติบโตร้อยละ 2.0 หมวดสินค้ำไม่คงทน (Nondurable
Goods) เช่น เครื่องดื่ม อำหำร เติบโตร้อยละ 2.8 หมวดสินค้ำกึ่งคงทน (Semi-Durable Goods) เช่น เสือ้ ผ้ำ เครื่องสำอำง เครื่องหนัง
รองเท้ำ นำฬิกำ แม้ว่ำชะลอตัวลงแต่ยงั คงมีกำรเติบโตร้อยละ 3.2 (ที่มำ: สมำคมผูค้ ำ้ ปลีกไทย, มกรำคม 2563)
สำหรับแนวโน้มในระยะถัดไป ยังมีประเด็นติดตำมแรงกดดันต่อ ภำวะเศรษฐกิจและกำรบริโภคในประเทศ เช่นกำรระบำดของเชือ้
โรคปอดอักเสบจำกประเทศจีน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภำคกำรท่องเที่ยว สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของรัฐบำลประจำปี 2563 รวมทัง้ นโยบำยกำรเงินและกำรคลังในกำรกระตุน้ เศรษฐกิจ

ภำพรวมผลดำเนินงำนในไตรมำส 2 และสำหรับงวด 6 เดือนของรอบปี บัญชี 2563
หน่วย : ล้ำนบำท
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
กำไรขั้นต้น
%กำไรขัน้ ต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
%ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำ
เสื่อมรำคำ ก่อนรำยกำร one-off
และกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
%กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำ
เสื่อมรำคำ ก่อนรำยกำร one-off และ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

ไตรมำส 2/63

ไตรมำส 2/62

(ต.ค.-ธ.ค. 2562)

(ต.ค.-ธ.ค. 2561)

6 เดือนปึ 63

6 เดือนปึ 62

(ก.ค.-ธ.ค. 2562)

(ก.ค.-ธ.ค. 2561)

1,132
1,144
656
58.0%
413
36.5%

1,010
1,022
586
58.0%
399
39.5%

12.0%
12.0%
12.0%
0.0%
3.5%
(3.0%)

1,889
1,911
1,102
58.3%
758
40.1%

1,748
1,766
1,041
59.5%
753
43.1%

8.1%
8.2%
5.9%
(1.2%)
0.7%
(3.0%)

281

229

22.7%

412

358

15.2%

24.5%

22.4%

2.1%

21.6%

20.3%

1.3%

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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หน่วย : ล้ำนบำท
กำไรสุทธิ ก่อนรำยกำร one-off และ
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
%กำไรสุทธิ ก่อนรำยกำร one-off
และกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
รำยกำร one-off
กำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก*
กำไรสุทธิ
%กำไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

ไตรมำส 2/63

ไตรมำส 2/62

6 เดือนปึ 63

6 เดือนปึ 62

(ต.ค.-ธ.ค. 2562)

(ต.ค.-ธ.ค. 2561)

(ก.ค.-ธ.ค. 2562)

(ก.ค.-ธ.ค. 2561)

227

173

31.2%

328

263

24.9%

19.8%

16.9%

2.9%

17.2%

14.9%

2.3%

227
19.8%

17
190
18.6%

19.7%
1.2%

(39)
2
291
15.3%

21
284
16.1%

(88.9%)
2.7%
(0.8%)

(1)

6

(113.9%)

2

9

(80.9%)

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

*กำรดำเนินงำนที่ยกเลิกได้แก่บริษัทไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้ขำยเงินลงทุนไปเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2562

รำยได้
กลุ่มบริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในไตรมำส 2 ปี บญ
ั ชี 2563 รวม 1,132 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 122 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 12.0
จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน จำกกำรเติบโตทัง้ ช่องทำงออฟไลน์ (ร้ำนค้ำปลีกของตนเองห้ำงสรรพสินค้ำ ซูเปอร์สโตร์) และร้ำนค้ำ
ออนไลน์ อันเป็ นผลจำกกำรเพิ่มสินค้ำใหม่ท่ตี รงกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค กำรปรับปรุงกระบวนกำรขำย ร่วมกับกำรทำกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้
สำหรับงวด 6 เดือน ปี บญ
ั ชี 2563 กลุ่มบริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ รวม 1,889 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 141 ล้ำนบำทหรือร้อย
ละ 8.1 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรออกสินค้ำใหม่ กำรปรับปรุ งกำรขำยหน้ำร้ำน และกำรทำกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย
สัดส่วนรำยได้ (ไม่นับรวมธุรกิจนำฬิกำ) ตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย

ไตรมำส 2 ปี บญ
ั ชี 2563 สัดส่วนรำยได้ช่องทำงร้ำนค้ำปลีกของตนเอง (Free-standing Shop) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 56,
ห้ำงสรรพสินค้ำ (Department Store) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31, ซูเปอร์สโตร์ (Superstore) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1, ร้ำนค้ำออนไลน์ (ECommerce) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8 และช่องทำงอื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4

2

• ร้ำนค้ำปลีกของตนเอง
รำยได้จ ำกกำรขำยสิ น ค้ำ ผ่ ำ นร้ำ นค้ำ ปลี ก ของตนเอง ในไตรมำส 2
จำนวน 671ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 105 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 18.4 และงวด
6 เดือน จำนวน 1,112 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 122 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 12.4
จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
• ห้ำงสรรพสินค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงห้ำงสรรพสินค้ำมีกำรเจริญเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในไตรมำส 2 มีจำนวน 368 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 31 ล้ำน
บำทหรือร้อยละ 9.4 และ งวด 6 เดือน จำนวน 622 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 73
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 13.3 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
• ซูเปอร์สโตร์ (Superstore)
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนซูเปอร์สโตร์ ในไตรมำส 2 จำนวน 15 ล้ำน
บำท ลดลง 12 ล้ำนบำทหรือ ร้อยละ 43.3 และ งวด 6 เดือน 30 ล้ำน
บำท ลดลง 48 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 61.1 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี
ก่ อ น จำกกำรที่ ก ลุ่ม บริษั ท มี ก ำรชะลอกำรขำยสิ น ค้ำ ในช่ อ งทำงจัด
จำหน่ำยนี ้ เพื่อเจรจำปรับเปลี่ยนเงื่อนไขธุรกิจกับคู่คำ้ ซึ่งแล้วเสร็จ ใน
ไตรมำส 1 ปี บญ
ั ชี 2563
• ร้ำนค้ำออนไลน์ (E-Commerce)
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำออนไลน์ ในไตรมำส 2 จำนวน 94
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 28 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 41.3 และ งวด 6 เดือน จำนวน
159 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ ้น 28 ล้ำ นบำทหรื อ ร้อ ยละ 21.0 จำกช่ ว งเวลำ
เดียวกันของปี ก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัท มีจดุ จำหน่ำยรวม 663 แห่ง ตำมกำรบริหำรพืน้ ที่กำรขำยดังนี ้
ประเภทเสือ้ ผ้ำและเครื่องแต่งกำยภำยใต้กลุ่ม“แม็ค”
แบ่งตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ร้ำนค้ำปลีกของตนเอง (Free-standing Shop)

335

เพิ่มขึน้ (+) /ลดลง (-)
จำกสิน้ ปี บัญชี 2562
+23

ห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

310

+4

6

-

รถ Mobile Unit
รวมร้ำนค้ำในประเทศ
ร้ำนค้ำต่ำงประเทศ
รวม

แห่ง

651

+27

12

-2

663

+25

3

กำไรขั้นต้น
กลุ่มบริษัท มีกำไรขัน้ ต้นในไตรมำส 2 ปี บญ
ั ชี 2563 จำนวน 656 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 70 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยสำมำรถรักษำอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนที่รอ้ ยละ 58.0 จำกกำรรักษำสัดส่วน
กำรขำยสินค้ำที่มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นสูง
สำหรับงวด 6 เดือน ปี บญ
ั ชี 2563 กลุ่มบริษัท มีกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับ 1,102 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 61 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 5.9 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงเล็กน้อยเท่ำกับร้อยละ 58.3 จำกร้อยละ 59.5 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จำกกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในไตรมำส 2 ปี บญ
ั ชี 2563 เท่ำกับ 413 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 14 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 3.5 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เพิ่มขึน้ ในทิศทำงเดียวกับยอดขำยที่เพิ่มขึน้ แต่เป็ นอัตรำกำรเพิ่มที่นอ้ ยกว่ำอัตรำกำรเพิ่มของรำยได้
จำกกำรขำย อันเป็ นผลจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้สดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้จำกกำร
ขำย ปรับลดลงจำกร้อยละ 39.5 ในปี ก่อน มำเท่ำกับร้อยละ 36.5
สำหรับงวด 6 เดือน ปี บญ
ั ชี 2563 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอยู่ท่ี 758 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.7 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน อันเนื่องมำจำกรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้ แต่จำกกำรกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้อตั รำกำรเพิ่มขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรน้อยกว่ำอัตรำกำรเพิ่มของรำยได้จำกกำรขำยอย่ำงมีนยั ยะ
ทำให้สดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกร้อยละ 43.1 ของช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน มำเท่ำกับ
ร้อยละ 40.1
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสือ่ มรำคำ (EBITDA)
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ ในไตรมำส 2 ปี บญ
ั ชี 2563 เท่ำกับ 281 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 52 ล้ำนบำทหรือร้อย
ละ 22.7 โดยมีอตั รำกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA margin) ร้อยละ 24.5 ของรำยได้รวมเพิ่มขึน้ เมื่อ เทียบกับ
ร้อยละ 22.4 ของช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำกรำยได้กำรขำยเพิ่มขึน้ กำรรักษำอัตรำกำไรขัน้ ต้นในระดับสูงและกำร
บริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่มีประสิทธิภำพ
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ สำหรับงวด 6 เดือน ปี บญ
ั ชี 2563 เท่ำกับ 412 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 54 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 15.2 โดยมีอตั รำกำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA margin) เท่ำกับร้อยละ 21.6 ของรำยได้รวม เทียบ
กับ ร้อยละ 20.3 ของช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน อันเป็ นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกกำรขำย กำรรักษำระดับอัตรำกำไรขึน้ ต้น และ
กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพมำกขึน้
กำไรสุทธิ
กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิซ่งึ ไม่รวมรำยกำร one-off และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก สำหรับไตรมำส 2 ปี บญ
ั ชี 2563 เท่ำกับ 227 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ 54 ล้ำนบำทหรือ ร้อยละ 31.2 และมีอตั รำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 19.8 เพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 16.9 ในปี ก่อน
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กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ ซ่งึ ไม่รวมรำยกำร one-off และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก สำหรับงวด 6 เดือน ปี บญ
ั ชี 2563 เท่ำกับ 328
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 65 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 24.9 จำกปี ก่อนหน้ำ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 17.2 ของรำยได้รวม เพิ่มขึน้ จำกร้อยละ
14.9 ของช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
(ล้ านบาท)
เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
สินค้ำคงคลัง
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
หนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้
หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

31 ธันวำคม 2562
1,515
495

30 มิถุนำยน 2562
1,344
339

เปลี่ยนแปลง
12.8%
46.2%

1,552

1,604

(3.2%)

962
4,525
329
0
446
775
3,739
11
3,750

1,004
4,290
179
0
351
529
3,685
75
3,760

(4.1%)
5.5%
84.1%
27.4%
46.6%
1.5%
(85.7%)
(0.3%)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 4,525 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 ที่มีสินทรัพย์
รวมทัง้ สิน้ 4,290 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 235 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก
1) กำรเพิ่มขึน้ ของเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ รวมจำนวน 171 ล้ำนบำท
2) กำรเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น จำนวน 156 ล้ำนบำท
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ ินรวมทั้งสิน้ 775 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ที่มีหนีส้ ินรวม
ทัง้ สิน้ 529 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 246 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ จำนวน 150 ล้ำนบำท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 3,750 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ที่มีส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 3,760 ล้ำนบำท ลดลง 11 ล้ำนบำท อันเนื่องมำจำกกำรลดลงของส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม 64
ล้ำนบำท
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สภำพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวม 830 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ สุทธิ 157 ล้ำนบำท จำกวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2562 เป็ นผลจำก
1) กระแสเงินสดที่ได้รบั จำกกำรดำเนินงำนเพิ่ม 400 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยหลักมำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำน 430 ล้ำนบำท กำร
เพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น จำนวน 218 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึน้ ของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียน
อื่นจำนวน 180 ล้ำนบำท
2) กระแสเงินสดที่ได้รบั จำกกิจกรรมลงทุนลดลง 5 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรจ่ำยซือ้ และขำยเงินลงทุนชั่วครำวสุทธิ 8 ล้ำน
บำท และกำรจ่ำยซือ้ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จำนวน 25 ล้ำนบำท
3) กระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมจัดหำเงินลดลง 238 ล้ำนบำท อันเนื่องมำจำกกำรจ่ำยเงินปั นผล

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
สำหรับงวดสิน้ สุด
31 ธันวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2562

คำอธิบำย

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ลดลงจำกยอดเจ้ำหนีก้ ำรค้ำที่เพิ่มขึน้ จำก
กำรกำรเตรียมสินค้ำเพือ่ จำหน่ำย
เพิ่มขึน้ จำกยอดลูกหนีก้ ำรค้ำที่เพิม่ ขึน้ ตำม
ยอดขำยที่เพิ่มขึน้
ลดลงจำกสินค้ำคงเหลือลดลง
เพิ่มขึน้ จำกยอดเจ้ำหนีก้ ำรค้ำเพิ่มขึน้ จำก
กำรกำรเตรียมสินค้ำเพือ่ จำหน่ำย
ลดลงจำกระยะเวลำขำยสินค้ำสำเร็จรูป
เฉลี่ยลดลง และระยะเวลำชำระหนีเ้ พิ่มขึน้

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

เท่ำ

5.0

7.1

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย

วัน

49

43

ระยะเวลำขำยสินค้ำสำเร็จรูปเฉลีย่

วัน

414

448

ระยะเวลำชำระหนี ้

วัน

63

52

Cash cycle

วัน

400

439

6.7

6.7

คงที่จำกผลประกอบกำรและสินทรัพย์
เพิ่มขึน้ ในอัตรำที่ใกล้เคียงกัน

%

8.0

7.7

เพิ่มขึน้ จำกผลประกอบกำรที่เพิ่มขึน้

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เท่ำ

0.21

0.14

เพิ่มขึน้ จำกยอดเจ้ำหนีก้ ำรค้ำเพิ่มขึน้

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
%
(Annualized)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Annualized)

ขอแสดงควำมนับถือ

นำยวิรัช เสรีภำณุ
กรรมกำร
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