คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2558
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท
ไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) รายงานยอดขาย 892 ล้ านบาท เติบโตขึ -น
ในอัตราร้ อยละ 4.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยการเติบโตของรายได้ ในไตรมาสนี - ปั จจัยหลักมาจากการขยาย

ช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างต่อเนื6อง ที6ในปั จจุบนั บริ ษัทมุ่งเน้ นในการเปิ ดร้ านค้ าปลีกของตนเองรวมถึงการหา
ช่องทางใหม่ๆ เพื6อรองรับการเติบโตของธุรกิจสูธ่ ุรกิจค้ าปลีกเสื -อผ้ าเครื6 องแต่งกายและสินค้ าไลฟ์ สไตล์ และพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคที6เปลี6ยนแปลงไป โดย ณ สิ -นเดือนมีนาคม 2558 บริ ษัทฯ มีจุดจําหน่ายทังสิ
- -น 830 แห่ง
เพิ6มขึ -นจากสิ -นปี 2557 จํานวน 11 แห่ง แบ่งได้ เป็ นดังนี - จุดจําหน่ายในประเทศเพิ6มขึ -น 10 แห่ง เป็ น 808 แห่ง
• ร้ านค้ าปลีกของตนเองเพิ6มขึ -น 8 แห่ง เป็ น 259 แห่ง
• ห้ างค้ าปลีกสมัยใหม่เพิ6มขึ -น 2 แห่ง เป็ น 544 แห่ง
• รถโมบายเคลือ6 นที6 (mobile unit) และอื6นๆ คงอยูท่ ี6 5 จุดขาย
- จุดจําหน่ายต่างประเทศเพิ6มขึ -น 1 แห่ง เป็ น 22 แห่ง
สําหรับยอดขายต่อร้ านเดิมนัน- (Same-store sale growth) ยังคงได้ รับผลกระทบจากการบริ โภคโดยรวม
ที6ยงั ไม่ฟืน- ตัวชัดเจน โดยยอดขายต่อร้ านเดิมปรับตัวลดลงในอัตราร้ อยละ 5.4
บริ ษัทมีกําไรขันต้
- น 500 ล้ านบาท เพิ6มขึ -นในอัตราร้ อยละ 5.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจาก
การเติ บ โตของยอดขาย และอัต รากํ าไรขัน- ต้ น ที6 ปรั บ ตัว ดี ขึน- จากสัด ส่ว นรายได้ ก ารขายจากร้ านค้ า ปลีก ของบริ ษั ท
ที6เพิ6มขึ -น โดยในไตรมาสนี - คิดเป็ นร้ อยละ 50 จากร้ อยละ 46 ปี ก่อน รวมถึงการปรับปรุ งสายงานการผลิต ซึง6 ส่งผลให้

บริ ษัทความสามารถในการควบคุมต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน- ทังนี
- -คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
- นโดยรวมต่อ
รายได้ จากการขายที6อตั ราร้ อยละ 56.1 เพิ6มขึ -นจากร้ อยละ 55.3 จากช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อน
สําหรั บกําไรก่อนดอกเบี -ยจ่าย ภาษี และค่าเสื6อม (EBITDA) บริ ษัทฯรั บรู้ รายได้ ในส่วนนี -อยู่ที6 235 ล้ านบาท
ปรับตัวลดลงร้ อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตราการทํากําไร EBITDA รวมอยู่ที6ร้อยละ 26 เทียบกับ
ร้ อยละ 29.8 จากปี 2557 อัน เป็ นผลมาจากการลงทุนในผลิต ภัณ ฑ์ แ ละแบรนด์ ใ หม่ๆ การเพิ6ม ขึน- ของค่า เสื6อมจาก
การขยายจุดจําหน่ายแบบร้ านค้ าปลีกของตนเองในสัดส่วนที6มากขึ -น รวมถึงค่าเช่าและบริ การ และอื6นๆที6ปรับตัวสูงขึ -น
จากการขยายจุดจําหน่ายและทีมงานเพื6อรองรับการเติบโตในอนาคต ในขณะที6ยอดขายได้ รับผลกระทบจากการจับจ่าย
ที6ยงั ไม่ฟืน- ตัวชัดเจน

1

อัตราภาษี เงินได้ ที6แท้ จริ งของบริ ษัท (Effective Tax Rate) คิดเป็ นร้ อยละ 2.6 ในไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงอย่าง
มีนัยสําคัญจากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน ซึ6งอยู่ที6ร้อยละ 11.6 สาเหตุหลักมาจากสัดส่วนกํ าไรที6เพิ6มขึน- ของบริ ษัทย่อย
แห่งหนึง6 ที6ได้ รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน
บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 195 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงในอัตราร้ อยละ 5.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีอตั รา
การทํากําไรสุทธิ อยู่ที6ร้อยละ 21.4 ลดลงจากร้ อยละ 23.6 เนื6องจากการปรับตัวสูงขึ -นของอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายการขาย
และบริ หารต่อยอดขายรวมตามที6กล่าวไว้ ข้างต้ น
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที6 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิ
- -น 5,104 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที6 31 ธันวาคม
2557 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
- -น 4,857 ล้ านบาท เพิ6มขึ -น 247 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก
1) การเพิ6มขึ -นของสินค้ าคงคลัง จํานวน 230 ล้ านบาท จากการสํารองสินค้ าสําหรับจุดจําหน่ายที6เพิ6มมาก

ขึ -น รวมถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของการบริ โภค
2) การเพิ6มขึ -นสุทธิในส่วนของที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ อุปกรณ์โรงงาน จํานวน 40 ล้ านบาท จากการลงทุน
ใน อุปกรณ์ สําหรับโรงงานในการขยายการผลิต คลังสินค้ า และ ช่องทางการจัดจําหน่าย
3) การเพิ6ม ขึน- ของสินทรั พย์ ไ ม่มีตัวตน จํ านวน 23 ล้ านบาท จากการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื6อให้ การบริ หารจัดการมีประสิทธิภาพยิ6งขึ -น
4) การลดลงของลูกหนี -การค้ าและลูกหนี -อื6น จํานวน 93 ล้ านบาท เป็ นไปตามฤดูกาลธุรกิจของธุรกิจค้ าปลีก

ที6ผ้ ูบริ โภคมีการใช้ จ่ายสูงสุดในช่วงไตรมาสที6 4 ส่งผลให้ ลกู หนีก- ารค้ าเพิ6มสูงขึน- ในช่วงปลายปี และ
ปรับตัวลดลงในไตรมาส 1
หนีส, นิ
ณ วันที6 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีหนี -สินรวมทังสิ
- -น 979 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที6 31 ธันวาคม 2557
บริ ษัทมีหนี -สินรวมทังสิ
- -น 932 ล้ านบาท เพิ6มขึ -น 48 ล้ านบาท เหตุผลหลักมาจากภาษี เงินได้ ค้างจ่ายเพิ6มขึ -นจํานวน 77
ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
นทางการเงินของบริ ษัทในเครื อเพิ6มขึ -น 26 ล้ านบาท ในขณะที6เจ้ าหนี -การค้ าและ
เจ้ าหนี -อื6นลดลงจํานวน 55 ล้ านบาทจากการจ่ายชําระคืนเงินเจ้ าหนี -การค้ า
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,124 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที6 31
ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,925 ล้ านบาท เพิ6มขึ -น 200 ล้ านบาท ปั จจัยหลักมาจากกําไรเบ็ดเสร็ จ
รวมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 195 ล้ านบาท
2

สภาพคล่ อง
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิจํานวน 210,000 บาท
เป็ นผลจาก:
1) กระแสเงินสดที6ได้ รับจากการดําเนินงานจํานวน 34 ล้ านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากกําไรที6เป็ นเงินสด
จํานวน 231 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เงินสดถูกใช้ ไปสําหรับรองรับการขยายการเติบโตของบริ ษัททําให้
สินค้ าคงเหลือเพิ6มขึ -น 227 ล้ านบาท
2) กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 59 ล้ านบาท ซึง6 ใช้ ไปกับการซื -อที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ใน
การตกแต่งเพื6อใช้ ในการขยายธุรกิจ จํานวน 74 ล้ านบาท และการลงทุนในสินทรัพย์ที6ไม่มีตวั ตนจํานวน
24 ล้ านบาท จากการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื6อให้ การบริ หารจัดการมีประสิทธิภาพยิ6งขึ -น
3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 24 ล้ านบาท จากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจํ
- านวน
26 ล้ านบาท
งบกําไรขาดทุน :
ไตรมาส 1
(ล้านบาท)
รายได้ จากการขาย

ปี 2558

ปี 2557

เปลี3ยนแปลง

892

855

4.3%

911

876

3.9%

ต้ นทุนขาย

392

382

2.5%

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

214

182

17.9%

98

72

36.5%

1

2

N/M

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

205

239

(14.1%)

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

5

28

(80.6%)

200

211

(5.3%)

4

4

N/M

195

207

(5.6%)

รวมรายได้

ต่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน

กําไรสําหรั บงวด
ส่วนได้ เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรของบริ ษัท

3

งบแสดงฐานะการเงิน :
(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่า

31 มี.ค. 2558

31 ธ.ค. 2557

เปลี3ยนแปลง

1,667

1,699

(1.9%)

ลูกหนี -การค้ า

539

634

(15.0%)

สินค้ าคงคลัง

1,766

1,536

15.0%

สินทรั พย์อื6น

1,132

988

14.6%

รวมสินทรั พย์

5,104

4,857

5.1%

เจ้ าหนี -การค้ า

480

491

(2.1%)

หนี -สินที6มีภาระดอกเบี -ย

181

155

16.7%

หนี -สินอื6น

318

286

11.2%

รวมหนีส, ิน

979

932

5.1%

4,014

3,819

5.1%

111

106

4.1%

4,124

3,925

5.1%

ส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที6สาํ คัญ :
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

31 มี.ค. 58
เท่า

31 ธ.ค. 57
4.37

ไตรมาส 1 ปี 2558

4.49
ไตรมาส 1 ปี 2557

ระยะเวลาเก็ บหนี -เฉลี6ย

วัน

59

60

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี6ย

วัน

342

291

ระยะเวลาชําระหนี -

วัน

111

80

Cash cycle

วัน

290

270

ไตรมาส 1 ปี 2558

ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากํ าไรขั -นต้ น

ไตรมาส 1 ปี 2557

%

56.1

55.3

- ธุรกิ จจัดจําหน่ายเสื -อผ้ าเครื6 องแต่งกาย

%

57.0

56.3

- ไทม์ เดคโค

%

49.7

47.7

อัตรากํ าไรสุทธิ

%

21.4

23.6

- ธุรกิ จจัดจําหน่ายเสื -อผ้ าเครื6 องแต่งกาย

%

23.7

26.0

- ไทม์ เดคโค

%

8.2

9.1

%

19.9

22.8

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Annualized)

ไตรมาส 1 ปี 2558

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (Annualized)

%

ไตรมาส 1 ปี 2557

15.7

17.9

อัตราส่ วนทางการเงิน
31 มี.ค. 58

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

31 ธ.ค. 57
0.24

0.24
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