วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัท
บริษัท แม็คกรุ ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“กลุม่ บริษัท”) ขอสรุ ปเหตุกำรณ์สำคัญ และผลกำรดำเนินงำน ประจำ
ไตรมำส 1 ปี 2563 (1 กรกฎำคม 2562 – 30 กันยำยน 2562) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
เหตุการณ์สาคัญในไตรมาส 1 ปี 2563
•
•
•
•
•

•

เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 4/2562 มีมติแต่งตัง้ นำงชนัญญำรักษ์ เพ็ชร์รตั น์
กรรมกำรบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2562
กลุ่มบริษัทได้แต่งตัง้ นำยอภิชยั ผลโกศล เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่ดำ้ นกำรเงินและบัญชี โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหำคม
2562
กลุ่มบริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำวกิตติมำ วัชรโรภำส เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่ดำ้ นธุรกิจและกำรขำย โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15
สิงหำคม 2562
เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ทำกำรขำยเงินลงทุนใน บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TDC”)
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย เพื่อมุง่ เน้นกำรดำเนินงำนในธุรกิจหลักและให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุม่ บริษัท
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรรับโอนกิจกำรทัง้ หมดจำกบริษัท พี.เค.กำร์เม้นท์ (อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด เนื่องจำกปั จจุบนั บริษัททำหน้ำที่ดำ้ นกำรตลำด และจัดจำหน่ำยสินค้ำของกลุม่ บริษัท โดยกำรจัดหำ
สินค้ำผ่ำนบริษัทย่อยคือบริษัท พี.เค.กำร์เม้นท์ (อิมปอร์ต -เอ็กซ์ปอร์ต) จำกัด (“PKG”) ซึ่งเป็ นบริษัทผูผ้ ลิตและเป็ น
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ “Mc” และเครื่องหมำยกำรค้ำอื่นๆ ซึ่งเมื่อ PKG ทำกำรโอนกิจกำรทัง้ หมดให้กบั บริษัท กำร
ดำเนินธุรกิจของ PKG และบริษัทจะถูกรวมเข้ำอยูภ่ ำยใต้บริษัทเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กล่ำวคือ ลดค่ำใช้จ่ำย
ลดขัน้ ตอนและกระบวนกำรทำงำนที่ซำ้ ซ้อน ทำให้กำรบริหำรงำนและทรัพยำกรมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึน้ รวมถึงทำให้กำรปิ ดบัญชีและกำรจัดทำงบกำรเงินรวมสำมำรถทำได้สะดวก รวดเร็วขึน้ อีกทัง้ สำมำรถนำระบบ
SAP มำใช้วิเครำะห์กิจกรรมกำรผลิต และนำผลไปปรับปรุงกำรผลิตได้ดียิ่งขึน้
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสุทธิและกำไรสะสมตำมงบกำรเงิน
รวม ปี 2562 งวดวันที่ 1 กรกฎำคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 ในอัตรำหุน้ ละ 0.30 บำท จำนวน 792,000,000
หุน้ (สุทธิหลังจำกหักหุน้ ซือ้ คืนจำนวน 8,000,000 หุน้ ) รวมเป็ นเงิน 237,600,000 บำท โดยเงินปั นผลจำนวน 0.30 บำท
ต่อหุน้ จ่ำยจำกกำไรสุทธิที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำมำรวมคำนวณภำษี เงินได้นิติบคุ คล ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดำ
จะไม่ได้รบั เครดิตภำษี บริษัทได้กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปั นผลในวันที่ 24 ตุลำคม 2562 (Record
date) และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2562
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บทสรุ ป
ในไตรมำส 1 ปี 2563 บริษัทรำยงำนกำไรสุทธิ 64 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 31.9 หรือ 30 ล้ำนบำท จำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีผลกระทบจำกรำยกำรทำงบัญชีที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว (one-off item) จำกกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 39 ล้ำนบำท หำกไม่นบั รำยกำรพิเศษดังกล่ำว บริษัทมีกำไรสุทธิ 103 ล้ำนบำท
เพิ่มขึน้ 9 ล้ำนบำท เป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกกลุม่ ธุรกิจประเภทเสือ้ ผ้ำและเครื่องแต่งกำยภำยใต้กลุม่ “แม็ค” และ
กำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
งบกาไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท
(ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
กำไรขัน้ ต้น
% กำไรขัน
้ ต้น
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร
% ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสือ่ มรำคำ ก่อนรำยกำร
one-off
% กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสือ่ มรำคำ
กำไรสุทธิ ก่อนรำยกำร one-off
% กำไรสุทธิ
รำยกำรทำงบัญชีที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว one-off
กำไรสุทธิ
% กำไรสุทธิ

ไตรมำส 1
(ก.ค.–ก.ย. 2562)
805
813
470
58.4%
(367)
45.6%
133

ไตรมำส 1
(ก.ค.–ก.ย. 2561)
830
837
503
60.6%
(398)
47.9%
135

16.3%
103
12.7%
(39)
64
7.9%

16.1%
94
11.2%
94
11.2%

%

เปลี่ยนแปลง
(3.0%)
(2.9%)
(6.5%)
(7.6%)
(4.3%)

9.9%

(31.9%)
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งบกาไรขาดทุนของกลุ่มธุรกิจประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายภายใต้กลุ่ม “แม็ค”:
(ล้ำนบำท)

ไตรมำส 1
(ก.ค.–ก.ย. 2562)
757

ไตรมำส 1
(ก.ค.–ก.ย. 2561)
737

เปลี่ยนแปลง
2.8%

รำยได้รวม

767

747

2.7%

กำไรขัน้ ต้น

446

454

(1.8%)

% กำไรขัน
้ ต้น

58.8%

61.6%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร

(349)

(358)

% ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร

46.1%

48.6%

128

127

16.7%

17.0%

100

91

13.0%

12.2%

รำยได้จำกกำรขำย

กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสือ่ มรำคำ
% กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสือ่ มรำคำ

กำไรสุทธิ
% กำไรสุทธิ

%

(2.6%)
1.3%
9.7%

รายได้
รายได้จากการขายสินค้าของบริษัท แม็คกรุ ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
กลุม่ บริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในไตรมำส 1 ปี 2563 รวม 805 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.0 หรือ 25 ล้ำนบำท จำก
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรยุติกำรดำเนินธุรกิจนำฬิกำระหว่ำงไตรมำส หำกไม่นบั รวมธุรกิจนำฬิกำ กลุม่
บริษัทจะมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.8 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
รายได้จากการขายสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายภายใต้กลุ่ม “แม็ค”
กลุม่ บริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำภำยใต้กลุม่ “แม็ค” ในไตรมำส 1 ปี 2563 รวม 757 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.8
หรือ 20 ล้ำนบำท จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสดั ส่วนรำยได้ตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยหลักดังต่อไปนี ้
ไตรมาส 1 ปี 2562
Ecommerce
8%

Others
4%

Ecommerce
8%
Superstore
2%

Superstore
7%

Department
Store
27%

ไตรมาส 1 ปี 2563

Freestanding
Shop
54%

Department
Store
31%

Others
4%

Freestanding
Shop
55%
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สัดส่วนรำยได้ชอ่ งทำงร้ำนค้ำปลีกของตนเอง (Free-standing Shop) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 55 ห้ำงสรรพสินค้ำ
(Department Store) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 31 ซูเปอร์สโตร์ (Superstore) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2 ร้ำนค้ำออนไลน์ (ECommerce) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8 และช่องทำงอื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4

• ร้ำนค้ำปลีกของตนเอง
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำปลีกของตนเองในไตรมำส 1 ปี 2563 จำนวน 442 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.4 หรือ 19
ล้ำนบำท จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน ปั จจัยหลักมำจำกรำยได้จำกร้ำนค้ำที่เปิ ดใหม่และกำรขำยสินค้ำออกใหม่
• ห้ำงสรรพสินค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงห้ำงสรรพสินค้ำมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ในไตรมำส 1 ปี 2563 จำนวน 254 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.6 หรือ 42 ล้ำนบำท จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
• ซูเปอร์สโตร์ (Superstore)
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนซูเปอร์สโตร์ในไตรมำส 1 ปี 2563 จำนวน 15 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 71.4 หรือ 36 ล้ำนบำท
จำกช่ ว งเวลำเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น จำกกำรที่ ก ลุ่ม บริษั ท มี ก ำรชะลอกำรขำยสิน ค้ำ ในช่ อ งทำงจัด จ ำหน่ำ ยนี ้ เพื่ อ เจรจำ
ปรับเปลีย่ นเงื่อนไขธุรกิจกับคูค่ ำ้ ซึง่ แล้วเสร็จภำยในไตรมำส 1 โดยกลุม่ บริษัทคำดว่ำยอดขำยจะปรับตัวดีขนึ ้ ในไตรมำสถัดๆ
ไป
• ร้ำนค้ำออนไลน์ (E-Commerce)
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำออนไลน์ ในไตรมำส 1 ปี 2563 จำนวน 65 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.4 จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมำจำกกำรปรับเปลีย่ นแผนกำรส่งเสริมกำรขำย อย่ำงไรก็ดี กลุม่ บริษัทยังคงให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำรูปแบบกำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงนีอ้ ย่ำงต่อเนื่อง
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุม่ บริษัท มีจดุ จำหน่ำยรวม 652 แห่ง ตำมกำรบริหำรพืน้ ที่กำรขำยดังนี ้

แบ่งตามช่องทางการจัดจาหน่าย
ร้ำนค้ำปลีกของตนเอง (Free-standing Shop)
ห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
รถ Mobile Unit
รวมร้านค้าในประเทศ
ร้ำนค้ำต่ำงประเทศ
รวม

ประเภทเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายภายใต้กลุ่ม
“แม็ค”
เพิ่มขึน้ (+) /ลดลง (-)
แห่ง
จากไตรมาส 4 ปี 2562
325
+13
309
+3
6
640
+16
12
-2
652
+14

กาไรขั้นต้น
กลุม่ บริษัท มีกำไรขัน้ ต้นในไตรมำส 1 ปี 2563 จำนวน 470 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.5 หรือ 33 ล้ำนบำท จำกช่วงเวลำ
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลงอยูท่ ี่รอ้ ยละ 58.4 จำกร้อยละ 60.6
เมื่อพิจำรณำกำไรขัน้ ต้นของกลุ่มสินค้ำประเภทเสือ้ ผ้ำและเครื่องแต่งกำยภำยใต้กลุ่ม “แม็ค” ในไตรมำส 1 ปี 2563
จำนวน 446 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.8 หรือ 8 ล้ำนบำท เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลมำจำกกำรทำโปรโมชั่นกำร
ขำยเพื่อกระตุน้ กำรจับจ่ำยของผูบ้ ริโภค ท่ำมกลำงสภำวะเศรษฐกิจและกำลังซือ้ ที่กำลังชะลอตัว โดยมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลงอยู่ที่
ร้อยละ 58.8 จำกร้อยละ 61.6
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในไตรมำส 1 ปี 2563 มียอดรวม 367 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 7.6 จำกช่วงเวลำเดียวกัน
ของปี ก่อน หรือ 31 ล้ำนบำท เป็ นผลมำจำกกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และค่ำใช้จ่ำยที่
ลดลงจำกกำรยุติกำรดำเนินธุรกิจนำฬิกำ โดยสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ต่อรำยได้จำกกำรขำยรวม อยูท่ ี่รอ้ ยละ 45.6
ลดลงจำกร้อยละ 47.9 ของช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
เมื่อพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุม่ สินค้ำประเภทเสือ้ ผ้ำและเครื่องแต่งกำยภำยใต้กลุม่ “แม็ค” ในไตร
มำส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 349 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.6 หรือ 9 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน อันเนื่องมำจำก
กำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ กำรลดลงดังกล่ำ วมีผลชดเชยต่อกำรลดลงของกำไรขัน้ ต้น สัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรและบริหำรต่อรำยได้จำกกำรขำย อยูท่ ี่รอ้ ยละ 46.1 ลดลงจำกร้อยละ 48.6 ของช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (กาไร EBITDA)
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กำไร EBITDA ในไตรมำส 1 ปี 2563 หำกไม่นบั รวมรำยกำรทำงบัญชีที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว (one-off item) อยู่ที่ 133
ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.5 หรือ 2 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำกำไร EBITDA อยูท่ ี่รอ้ ยละ 16.3 ของรำยได้รวม เทียบกับร้อยละ 16.1 ของ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
หลังจำกหักรำยกำรบัญชีที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว (one-off item) กำไร EBITDA อยู่ที่ 94 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 30.4
หรือ 41 ล้ำนบำท ทำให้อตั รำกำรทำกำไร EBITDA ลดลงอยู่ที่รอ้ ยละ 11.6 ของรำยได้รวม ลดลงจำกร้อยละ 16.1 ในช่วงเวลำ
เดียวกันของปี ก่อน
กำไร EBITDA ของกลุม่ สินค้ำประเภทเสือ้ ผ้ำและเครือ่ งแต่งกำยภำยใต้กลุม่ “แม็ค” ในไตรมำส 1 ปี 2563 อยุท่ ี่ 128 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.3 หรือ 1 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำกำไร EBITDA อยู่ที่รอ้ ยละ 16.7 ของรำยได้รวม เทียบกับ ร้อยละ 17.0 ของ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
กาไรสุทธิ
กลุม่ บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมำส 1 ปี 2563 ที่ไม่นบั รวมรำยกำรทำงบัญชีที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว (one-off item) อยู่
ที่ 103 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.9 หรือ 9 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำกำไรสุทธิเพิ่มขึน้ อยูท่ ี่รอ้ ยละ 12.7 ของรำยได้รวม เทียบกับร้อยละ
11.2 ของช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
หลังจำกหักรำยกำรบัญชีที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว (one-off item) กำไรสุทธิ อยูท่ ี่ 64 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 31.6 หรือ 30
ล้ำนบำท จำกจำนวน 94 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 7.9 ของรำยได้รวม เทียบกับร้อยละ 11.2 ของช่วงเวลำเดียวกัน
ของปี ก่อน
กำไรสุทธิของกลุม่ สินค้ำประเภทเสือ้ ผ้ำและเครื่องแต่งกำยภำยใต้กลุม่ “แม็ค” ในไตรมำส 1 ปี 2563 อยุท่ ี่ 100 ล้ำนบำท
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.7 หรือ 9 ล้ำนบำท โดยมีอตั รำกำไรสุทธิอยูท่ ี่รอ้ ยละ 13.0 เทียบกับร้อยละ 12.2 ของช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน :
(ล้ านบาท)
เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้

30 กันยายน 2562 30 มิถุนายน 2562 เปลี่ยนแปลง
1,472
1,344
9.6%

ลูกหนีก้ ำรค้ำ

376

339

11.1%

สินค้ำคงคลัง

1,619

1,604

0.9%

สินทรัพย์อื่น

991

1,004

(1.3%)

รวมสินทรัพย์

4,459

4,290

3.9%

365

179

103.9%

0

0

0.0%

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
หนีส้ นิ ที่มีภำระดอกเบีย้
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หนีส้ นิ อื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของบริษัทใหญ่

333

350

(5.0%)

698

529

31.9%

3,749

3,685

1.7%

12

75

(84.5%)

3,761

3,760

0.02%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ส่วนของผู้ถอื หุ้น

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุ่ม บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 4,459 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 ที่มี
สินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 4,290 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 169 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำก
1)
2)
3)
4)

กำรเพิ่มขึน้ ของเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ รวมจำนวน 128 ล้ำนบำท
กำรเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำ จำนวน 38 ล้ำนบำท
กำรเพิ่มขึน้ ของสินค้ำคงคลัง จำนวน 14 ล้ำนบำท
กำรลดลงของสินทรัพย์อื่น จำนวน 13 ล้ำนบำท

หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุม่ บริษัทมีหนีส้ นิ รวมทัง้ สิน้ 698 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 ที่มีหนีส้ นิ รวม
ทัง้ สิน้ 529 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 169 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ จำนวน 186 ล้ำนบำท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุม่ บริษัทมีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 3,761 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 ที่มี
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 3,760 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 0.7 ล้ำนบำท อันเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของกำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร 64.3 ล้ำน
บำท และกำรลดลงของส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม 63.6 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุม่ บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวม 719 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ สุทธิ 46 ล้ำนบำท จำก
วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2562 เป็ นผลจำก
1) กระแสเงินสดที่ได้รบั จำกกำรดำเนินงำนเพิ่ม 135 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยหลักมำจำกกำร กำรลดลงของสินค้ำคงเหลือ
จำนวน 63 ล้ำนบำท กำรลดลงของลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น จำนวน 95 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึน้ ของเจ้ำหนี ้
กำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่นจำนวน 157 ล้ำนบำท
2) กระแสเงินสดที่ได้รบั จำกกิจกรรมลงทุนลดลง 89 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรจ่ำยซือ้ เงินลงทุนชั่วครำว 80 ล้ำนบำท
และกำรจ่ำยซือ้ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจสุทธิจำนวน 13 ล้ำนบำท
3) กระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมจัดหำเงินลดลง 2.1 หมื่นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรจ่ำยชำระหนีต้ ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
จำนวน 2 หมื่นบำท
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ :
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

30 ก.ย. 2562
เท่า

30 มิ.ย. 2562

5.5
ไตรมาส 1 ปี 2563

7.1
ไตรมาส 1 ปี 2562

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่

วัน

37

43

ระยะเวลาขายสินค้าสาเร็จรูปเฉลีย่

วัน

448

579

ระยะเวลาชาระหนี ้

วัน

69

61

Cash cycle

วัน

416

561

ไตรมาส 1 ปี 2563

ความสามารถในการทากาไร

ไตรมาส 1 ปี 2562

อัตรากาไรขัน้ ต้น

%

58.4

60.6

อัตรากาไรสุทธิ

%

7.9

11.2

อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

%

11.6

16.1

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Annualized)

%

7.3

9.2

ไตรมาส 1 ปี 2563

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Annualized)

%

7.9
30 ก.ย. 2562

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ไตรมาส 1 ปี 2562
7.6
30 มิ.ย. 2562

อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0

0

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0.19

0.14

แนวโน้มในอนาคตและกลยุทธ์ของบริษัทในการดาเนินธุรกิจปี บัญชี 2563 (1 กรกฏาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
บริษัทมุง่ เน้นกำรทำกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งพืน้ ฐำนของกลุม่ บริษัทในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
1. กลยุทธ์ลูกค้าเป็ นศูนย์กลางและการใช้ข้อมูลเป็ นตัวขับเคลื่อน (Customer-centric and Data-driven Approach)
บริษัทสำมำรถรู จ้ ักและเข้ำใจลูกค้ำ แต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึน้ จำกกำรใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ทงั้ ภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กร โดยใช้
กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analysis) เป็ นเครือ่ งมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรวำงแผนช่องทำงที่เหมำะกับ
ลูกค้ำแต่ละบุคคล และนำข้อมูลนัน้ มำวิเครำะห์เพื่อเพิ่มสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ เพื่อใช้ในกำรพัฒนำแผนกำรตลำด สร้ำง
เป้ำหมำยทำงกำรขำยที่ชดั เจน และพัฒนำงำนบริกำรลูกค้ำได้ดียิ่งขึน้
ปั จจุบนั บริษัทมีสดั ส่วนลูกค้ำที่เป็ นผูช้ ำยทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 60 และมีกลุม่ ลูกค้ำหลักอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 20 ถึง 39 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 53 มีสดั ส่วนลูกค้ำผูห้ ญิงทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 40 และมีกลุม่ ลูกค้ำหลักอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 20 ถึง 39 ปี คิดเป็ น
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ร้อยละ 55 จำกข้อมูลดังกล่ำว บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มสัดส่วนของกลุม่ ลูกค้ำในช่วงอำยุระหว่ำง 20 ถึง 39 ปี ซึ่งเป็ นกลุม่ ลูกค้ำ
หลักของบริษัทเป็ นร้อยละ 65 ภำยใน 3 ปี ขำ้ งหน้ำ และมองเห็นโอกำสที่จะเจำะกลุม่ ลูกค้ำผูห้ ญิงและขยำยฐำนลูกค้ำให้เพิ่มมำก
ขึน้ รวมทัง้ บริษัทมุ่งเน้นที่จะขยำยธุรกิ จในกรุ งเทพมหำนครให้มำกขึน้ โดยปั จจุบันคิดเป็ นสัดส่วนเพียงร้อยละ 29 ของพืน้ ที่
จำหน่ำยทัง้ หมดของบริษัท
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและ ระบบ CRM ทำให้บริษัทสำมำรถนำเสนอสินค้ำที่เหมำะสมกับลูกค้ำได้ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั
ลูกค้ำในระยะยำวจะช่วยเพิ่ม Loyalty ที่ลกู ค้ำมีต่อบริษัท รวมไปถึงกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรลูกค้ำได้ดีขนึ ้ เช่น กำร
มอบของขวัญหรือสิทธิพิเศษให้แก่สมำชิกผ่ำนแคมเปญต่ำงๆ กำรใช้เว็บไซต์ในกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้ำและโปรโมชั่น ที่ช่วยให้
ลูกค้ำสำมำรถปรับแต่ง (Customize) ควำมต้องกำรในกำรเลือกซือ้ สินค้ำของตนเองได้ทนั ที เป็ นต้น
2. การขยายฐานลูกค้า (Expansion of Customer Base)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรขยำยฐำนลูกค้ำของบริษัทมีดงั ต่อไปนี ้
- บริษัทมุ่งเน้นกำรเพิ่มสินค้ำและบริกำร เพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำ โดยบริษัทใช้ขอ้ มูลระบบฐำนสมำชิก
มำทำกำรวิเครำะห์เพื่อประกอบกำรออกสินค้ำใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละกลุม่ นอกเหนือจำกสินค้ำประเภท
ยีนส์ที่ยงั คงเป็ นกลุม่ สินค้ำหลัก โดยมีสินค้ำที่เป็ นไฮไลท์คือสินค้ำยีนส์ เซลเวจ (Selvedge) บริษัทได้ทำกำรออกสินค้ำที่มีควำม
หลำกหลำยมำกขึน้ ในกลุ่ม สิน ค้ำประเภท Non-denim อำทิ เ ช่ น Street Cult Collection เพื่ อ จับ กลุ่ม ลูก ค้ำ ที่เ ป็ น วัย รุ ่น Biker
Collection เพื่อจับกลุม่ ลูกค้ำที่มีไลฟ์ สไตล์เฉพำะด้ำน และสินค้ำในกลุม่ U-P เพื่อจับกลุม่ ลูกค้ำที่ใช้ชีวิตกับหลำกหลำยกิจกรรม
เหมำะกับผูท้ ี่ชอบแต่งตัวแนว Sport Casual
- บริษัทได้พฒ
ั นำกำรออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท (mcshop.com) ให้มีควำมสะดวกสบำยและง่ำยต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึน้ มีกำร
ใช้ระบบฐำนข้อมูลสมำชิ กเพื่อจดจำข้อมูลกำรใช้งำนของลูกค้ำ และแสดงผลกำรนำเสนอสินค้ำให้ ง่ำยต่อกำรเลือกซื อ้ และ
เหมำะสมกับลูกค้ำเป็ นรำยเฉพำะบุคคล พร้อมนำเสนอเนือ้ หำที่เกี่ยวกับสินค้ำไลฟ์ สไตล์ที่น่ำสนใจเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ยี่ยมชม
เว็บไซต์อีกด้วย และเนื่องจำกพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทเห็นควำมสำคัญของกำรทำกำรตลำดออนไลน์ที่นำ
เทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้ให้มีประสิทธิภำพ รวดเร็วและวัดผลได้ชดั เจนมำกขึน้ ผ่ำนกำรทำ Social Media Marketing ซึ่งสำมำรถดู
กระแสตอบรับได้จำกยอดกำรเข้ำถึง (Reach) คือ ยอดผูเ้ ข้ำชม และยอดกำรมีสว่ นร่วม (Engagement) คือจำนวนยอดกำรกดไลค์
(Like), กำรแชร์ (Share), กำรคอมเมนต์ (Comment) โดยปั จจุบันบริษัทมียอดกำรเข้ำถึง (Reach) มำกกว่ำ 18 ล้ำนครัง้ ต่อ 1
แคมเปญ
- บริษัทได้พฒ
ั นำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ที่ดีในกำรซือ้ สินค้ำของลูกค้ำ ด้วยกำรทำกำรตลำดแบบ
O2O (Online to Offline) คือกำรผสมผสำนธุรกิจออนไลน์ไปยังออฟไลน์ โดยที่ออฟไลน์คือกำรตลำดแบบเดิมที่มีมำอย่ำงยำวนำน
เน้นกำรมีหน้ำร้ำนหรือจุดจำหน่ำยเพื่อเข้ำถึงลูกค้ำให้ได้มำกที่สดุ และมีควำมน่ำเชื่อถือในระดับสูงเพรำะลูกค้ำจะได้เห็นสินค้ำจริง
และเกิดควำมเชื่อมั่น ต่ำงกับออนไลน์ คือกำรสื่อสำรหรือทำกำรธุรกิจผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำได้กว้ำงกว่ำ
และมีตน้ ทุนในกำรทำธุรกิ จที่ต่ ำกว่ำ แต่เนื่องจำกลูกค้ำจะไม่ได้เห็นสินค้ำจริงก่อนสั่งซือ้ ดังนัน้ O2O จึงเป็ นกลยุทธ์แนวรุ ก
กำรตลำดเพื่อดึงจุดแข็งของกำรตลำดออนไลน์และกำรตลำดออฟไลน์เข้ำด้วยกัน เพื่อเสริมทัพให้ธุรกิจมีกำรจัดกำรที่ดีและสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำได้มำกที่สดุ รวมไปถึงกำรออกแคมเปญ BOSS (Buy Online Ship to Shop) ที่ลกู ค้ำสำมำรถเลือกซือ้
สินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และเลือกรับสินค้ำได้จำกสำขำหน้ำร้ำนสำขำใดก็ได้ รวมไปถึงกำรบริกำรตัดขำกำงเกงยีนส์ และกำร
เปลีย่ นสินค้ำก็สำมำรถทำได้เช่นกัน
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- บริษัทมุง่ เน้นกำรสร้ำงกำรรับรูข้ องตรำสินค้ำผ่ำนกำรทำ Collaboration และกำรใช้ Micro และ Nano influencers ทีห่ ลำกหลำย
โดยหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกพันธมิตรที่สำมำรถช่วยเพิ่มมูลค่ำของตรำสินค้ำนัน้ ต้องสำมำรถตอบสนองต่อกลุม่ ลูกค้ำเดิม และ
เจำะกลุ่มลูกค้ำใหม่ได้ มีควำมเหมำะสมกับตรำสินค้ำและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และช่วยส่งมอบประสบกำรณ์พิ เศษในกำรใช้
สินค้ำและบริกำร
3. การบูรณาการในห่วงโซ่อุปทาน (Connected Supply Chain)
บริษัทยังคงมุง่ เน้นในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรห่วงโซ่อปุ ทำนให้มีประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรบริหำรและเชื่อมโยงเครือข่ำยตัง้ แต่
Suppliers, Manufacturers และ Distributors เพื่อส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรที่ดีเยี่ยมให้แก่ลกู ค้ำ โดยมีกำรศึกษำข้อมูลของลูกค้ำ
เพื่อนำมำวิเครำะห์และเชื่อมโยงระบบข้อมูลเข้ำไว้ดว้ ยกัน เพื่อให้ทรำบถึงต้นทุนกำรผลิตที่เหมำะสม มีกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงที่
เป็ นมำตรฐำน และสำมำรถวำงแผนกำรจัดหำวัตถุดิบได้อย่ำงแม่นยำ สำมำรถออกสินค้ำใหม่และแบ่งประเภทสินค้ำตำมสัดส่วน
ได้ถกู ต้อง มีกำรบริหำรสินค้ำคงคลังที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรส่งมอบสินค้ำในปริมำณที่เหมำะสมและถูกที่ถกู เวลำ ซึ่ง ปั จจัย
ดังกล่ำวเหล่ำนี ้ จะส่งผลให้บริษัทสำมำรถส่ง มอบสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงไร้รอยต่อ และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงยืดหยุน่ และรวดเร็ว
4. การสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจเกี่ยวกับตราสินค้าในกลุ่มผู้บริโภคเป้ าหมาย (Captivated Brand Experience)
บริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงภำพลักษณ์และตัวตนของแบรนด์ให้ผบู้ ริโภคได้จดจำ ภำยใต้คอนเซปท์ “Authentic Chic” เพื่อตอกยำ้
ควำมเป็ น ผู้เ ชี่ ย วชำญในกำรผลิต สิน ค้ำ ยี น ส์คุณ ภำพดี อ ย่ำ งต่อ เนื่ อ งเป็ น เวลำ 45 ปี ที่ ได้คัด สรรสิน ค้ำ จำกผลิต ภัณ ฑ์ยี น ส์
คุณภำพสูง และมีกำรตัดเย็บที่พอดีกบั รูปร่ำงของผูส้ วมใส่ ซึง่ สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้งำน ผสมผสำนกับดีไซน์
ที่มีควำมทันสมัยและมีสไตล์ให้เหมำะสมกับบุคลิกของผูใ้ ช้งำนในโอกำสต่ำงๆ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิรัช เสรีภาณุ
กรรมการ
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