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เอกสารหมวด ข หมายเลข

– สรุปข้อสนเทศ –
บริษทั แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน) (MC)
ทีตังสํานักงานใหญ่

448, 450 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 02-329-1051-6 โทรสาร: 02-727-7287 Website www.mcgroupnet.com

ทีตังสํานักงานสีพระยา

ซอยวัดมหาพฤฒาราม ถนนสีพระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ - - - โทรสาร: 02-234-5012

เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมือวันที 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (เริมทําการซือขายวันที 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้หุน้ ละ 0.5 บาท รวม 400 ล้านบาท

(การเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปในครังนีเป็ นหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน
ทังหมด โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 15 บาทต่อหุน้ )
ทุนของบริษทั

,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได ้

ณ วันที 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (วันทีเริมทําการซือขาย)
ทุนจดทะเบียน

หุน้ สามัญ 400 ล้านบาท

ทุนชําระแล้ว

หุน้ สามัญ 400 ล้านบาท

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ราคาเสนอขาย

15 บาทต่อหุน้

วันทีเสนอขาย

26 - 28 มิถนุ ายน 2556

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิมทุน
บมจ. แม็คกรุป๊ มีวตั ถุประสงค์ทจะนํ
ี าเงินสุทธิทได
ี จ้ ากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครังนี จํานวนประมาณ 2,923 ลา้ นบาท
(หลังหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข ้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนดังกล่าว) ไปใชเ้ พือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
วัตถุประสงค์การใชเ้ งิน
จํานวนเงินโดยประมาณ
ระยะเวลาทีใช้เงินโดยประมาณ
(ลา้ นบาท)
1. ลงทุนขยายช่องทางการจัดจําหน่ายของบริษทั ฯ
500
2556 - 2559
2. ลงทุนการวิจยั และพัฒนาศูนย์ออกแบบ และการเพิม
200
2556 - 2559
ประสิทธิภาพผลผลิต
3. ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
385
2556 - 2559
4. ลงทุนในศูนย์การกระจายสินค้าใหม่
100
ภายในไตรมาส 1 ปี 2557
5. ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
750
ภายในปี 2556
988
2556 -2559
6. ใชเ้ ป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจในอนาคต
2,923
รวม

- การจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน

- ไม่ม ี -

ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนิ นงาน
บมจ. แม็คกรุป๊ ดําเนินธุรกิจคา้ ปลีกเครืองแต่งกายและไลฟ์ สไตล์ ภายใต้เครืองหมายการคา้ ของกลุ่มบริษทั ฯ และเครืองหมายการคา้ ของ
บุคคลอืน โดยบมจ. แม็คกรุ๊ป มุง่ เน้นการเป็ นผู ้บริหารตราสินคา้ บริหารการขายและการตลาด การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ บริหารคลังสินค้า และ
การกระจายสินค้าสําหรับการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทงหมดของกลุ
ั
่มบริษทั ฯ โดยมีรูปแบบการประกอบธุรกิจ (Business Model) ซึงสามารถสรุป
เป็ นแผนภาพไดด้ งั นี
การบริหารแบรนด์และสินค้า
(Brand and Production Management)
การวางแผน
(Planning)

การจัดหาสินค้า
(Product Sourcing)

การวิจยั และพัฒนา
(Research & Development)

การออกแบบ
(Design)

การทําแพทเทิร์น
(Patterns)

การขายและการตลาด
(Sale & Marketing)

การวางแผนการผลิต
(Production Planning)

การวางแผนจัดหาวตั ถุดบิ
(Raw Material Procurement)

การวางแผนความต้องการ
(Demand Planning)

ควบคุมการผลิต
(Production Control)

โรงงานผลิต ของบริษทั ฯ
(Our Production Facilities

การวางแผนเครือข่าย
(Network Planning)
การบริหารเครือข่าย
ค้าปลีก
(Retail Network
Management)

ผูร้ บั จ้างผลิต ภายนอก
(Outsource Manufacturers)

การบริห ารการกระจายสินค้า
(Distribution
Management)

ในประเทศ
(Domestic)
ร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ
(Free Standing Shops)

ควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory
Management)
ต่ างประเทศ (International)
(ผ่านตัวแทนจําหน่ ายสินค้า)

ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade)

ผูบ้ ริโภค
(End-Customers)
หมายถึง บุคคลภายนอก

ภายใตค้ วามสําเร็จของการเติบโตของธุรกิจ ผ่านการขยายเครือข่ายการจัดจําหน่ายครอบคลุมทัวประเทศทีผ่านมา บมจ. แม็คกรุป๊ ได ้
ตระหนักถึงคุณค่าของการเพิมมูลค่าธุรกิจ ผ่านร้านคา้ และจุดจําหน่ายทีแข็งแกร่งของบริษทั ฯ ซึงเป็ นรากฐานองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการ
อย่างเป็ นระบบ เพือสร้างความมันคงและต่อยอดโอกาสในการสร้างความหลากหลายในแบรนด์และสินคา้ ของบริษทั ฯ บมจ. แม็คกรุป๊ จึงให้
ความสําคัญกับรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนี
1. การวางแผนเพือการบริหารแบรนด์และสินค้า (Planning)
การวางแผนการบริหารแบรนด์และสินคา้ เป็ นปัจจัยหลักในกระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯจึงมีการวิเคราะห์และวางแผน
ดําเนินการโดยพิจารณาเงือนไขและองค์ประกอบทีเกียวข ้องอย่างเหมาะสม ดว้ ยการศึกษาความต้องการของผู ้บริโภค และสิงแวดลอ้ มทีมีผลกระทบ
ต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เพือนําเสนอและพัฒนาแบรนด์หรือสินค้าไดต้ รงตามความตอ้ งการของผูบ้ ริโภคไดใ้ นเวลาทีเหมาะสม
การวิจยั และพัฒนาแบรนด์หรือรูปแบบสินคา้ อย่างต่อเนือง และการทําแพทเทิรน์ หรือโครงงานเพือใหไ้ ดค้ ุณภาพดีและเหมาะกับสรีระของผู ้บริโภคใน
แต่ละกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี บริษทั ฯยังมีการวางแผนการขายและการตลาดในแต่ละแบรนด์หรือสินคา้ รวมถึงการวางแผนการจัดหาวัตถุดบิ และ

- การจัดหาสินค้าจากหลายแห่งเพือให้ได้สนิ คา้ ทีมีคุณภาพในตน้ ทุนราคาทีสามารถแข่งขันได้ โดยบริษทั ฯมีการพัฒนาวัตถุดบิ ร่วมกับผู ้ผลิต เพือใหไ้ ด ้
รูปแบบ ลวดลาย หรือคุณสมบัตทิ เหมาะสมในแต่
ี
ละแบรนด์หรือสินคา้ ดว้ ย เพือนําไปสู่การวางแผนในการจัดหาสินค้าได้อย่างเหมาะสม
2. การจัดหาสินค้า (Product Sourcing)
บริษทั ฯ จะเป็ นผู ้จัดหาผลิตภัณฑ์โดยการวางแผนเกียวกับความต้องการของสินค้านันๆ โดยพิจารณาจากปริมาณความตอ้ งการสินค้าใน
แต่ละรุ่น แบบ สี และขนาด เพือใหบ้ ริษทั ฯสามารถวางแผนการจัดหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและตน้ ทุนทีแข่งขันได้ เพียงพอและ
ทันต่อแผนการจําหน่ายสินคา้ ไปทัวประเทศ
บริษทั ฯ จัดหาสินค้าจากโรงงานผลิตของกลุ่มบริษทั ฯ (Our Production Facilities) และจากการว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก
(Outsource Manufacturers) หลายรายในการผลิตสินคา้ ใหก้ บั บริษทั ฯ ซึงเป็ นรายทีบริษทั ฯเชือมันในคุณภาพและการส่งมอบทีตรงเวลาจากการ
ร่วมดําเนินธุรกิจกันมาเป็ นระยะเวลานาน และจากประสบการณ์การผลิตสินค้าด้วยตนเองกว่า 38 ปีทผ่ี านมา บริษทั ฯ สามารถเป็ นผู ้ควบคุมการผลิต
(Production Control) ใหค้ าํ แนะนําและควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การผลิต เพือใหก้ ารจัดหาสินคา้ ของบริษทั ฯ ไม่วา่ จากแหล่งใดสามารถ
ตอบสนองเป็ นไปตามแผนความต้องการสินคา้ ไดภ้ ายในเวลาทีกําหนด
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะมุง่ เน้นการจัดหาสินค้าจากผู ้รับจ้างผลิตภายนอกทังในประเทศและต่างประเทศ และมีแผนการทยอยลดกําลังการ
ผลิตในโรงงานผลิตของกลุ่มบริษทั ฯลง โดยในปัจจุบนั บริษทั ฯอยู่ระหว่างศึกษาและว่าจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอกเพิมเติมทังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ราคา และการส่งมอบของสินคา้ เป็ นหลัก โดยในปี
บริษทั ฯมีรายไดจ้ ากการขายผลิตภัณฑ์ทมาจากการ
ี
ว่าจ้างบุคคลภายนอกคิดเป็ นร้อยละ . ของรายไดจ้ ากการขายทังหมด และบริษทั ฯมีแผนทีจะเพิมสัดส่วนการจัดหาสินค้าจากผู ้รับจ้างผลิต
ภายนอกให้ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2557 โดยมีแผนทีจะทยอยลดกําลังการผลิตของโรงงาน PK2 และโรงงาน PK3 ลง
จนอาจปิ ดสายการผลิตในทีสุด อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯจะยังคงจัดหาสินคา้ จากโรงงาน PK1 และโรงงาน PK บางปะกงอยู่ เนืองจากไดร้ บั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี (BOI)
3. การบริหารเครือข่ายค้าปลีก (Retail Network Management)
บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการช่องทางการค้าปลีกเพือเขา้ ถึงกลุ่มผู ้บริโภคได้อย่างทัวถึง โดยมีแผนทีจะขยายสาขาใหค้ รอบคลุมยิงขึนและ
มุง่ เน้นการเปิดร้านคา้ ปลีกของตนเองเป็ นหลัก เพือลดข ้อจํากัดการเติบโตทีต้องพึงพิงการเติบโตของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และยังเป็ นการขายตรงสู่
ผู ้บริโภค ซึงทําใหบ้ ริษทั ฯสามารถบริหารสินคา้ เงินสด และความสามารถในการทํากําไรไดด้ กี ว่า โดยบริษทั ฯมีทมี งานในการวางแผนเครือข่ายอย่าง
เป็ นรูปแบบ มีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทีสามารถวัดประสิทธิภาพได้ ซึงมาจากประสบการณ์ความสําเร็จทีผ่านมาของบริษทั ฯ และวิเคราะห์
สถานทีตังทีมีศกั ยภาพในการเปิ ดร้านค้าปลีกแห่งใหม่ รวมถึงคอยติดตามวิเคราะห์และวัดผลการดําเนินงาน และ ยังมีเครือข่ายคา้ ปลีกใน
ต่างประเทศ ผ่านคู่คา้ ซึงเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้า ทีมีความเชียวชาญในการทําตลาดในแต่ละประเทศ เช่น พม่า และลาว เป็ นตน้ และมีแผนทีจะ
ขยายตลาดไปยัง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกัมพูชา ในอนาคตอันใกล ้
นอกจากนี บริษทั ฯ มีแผนในการเขา้ สู่ช่องทางการจัดจําหน่ายทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ โดยบจก. วา้ ว มี ภายใตช้ อเว็
ื บไซต์
www.wowme.co.th เพือเป็ นการเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายสู่ลูกค้ารายย่อยอีกทางหนึง
พร้อมกันนี บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการตรวจนับ
สินค้าไดอ้ ย่างรวดเร็วและแม่นยําทังในแต่ละสาขาทัวประเทศและคลังสินค้าของบริษทั ซึงจะเป็ นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ งกับแผนการรวมศูนย์คลังสินคา้ สําเร็จรูปไวใ้ นสถานทีเดียวกัน ซึงคาดว่าจะดําเนินการได้ในไตรมาสทีหนึงปี 2557
การดําเนิ นธุรกิจในอนาคต
บริษทั ฯมีนโยบายในการจัดหาสินค้าเพือขายจากการว่าจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอก (Outsource Manufacturers) ไม่วา่ จะเป็ นทังผูร้ บั จ้าง
ภายในประเทศและต่างประเทศเป็ นหลัก โดยจะทยอยลดกําลังผลิตโรงงานของกลุ่มบริษทั ฯลง ซึงปัจจุบนั มีอยู่ โรงงาน ได้แก่ โรงงาน PK ที ถนน
อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โรงงาน PK2 ที ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โรงงาน
PK3 ที ถนนเฉลิมพระเกียรติ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครและ โรงงาน PK บางปะกง ที อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯจะยังคงมีการผลิตในโรงงานทีบริษทั ได้สทิ ธิประโยชน์ BOI ซึงคือ โรงงาน PK และ โรงงาน PK บางปะกง โดย
ในอนาคตจะเน้นผลิตเฉพาะส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ทต้ี องการความพิถีพถิ นั โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากศูนย์ออกแบบของบริษทั และเมือสามารถ
พัฒนาตน้ แบบไดแ้ ล้ว จะจัดหาผู ้ผลิตจากภายนอกเพือรองรับต่อไป ในส่วนอีก โรงงาน คือโรงงาน PK และ PK บริษทั จะทยอยลดการผลิต

- ลงจนอาจจะปิ ดสายการผลิตในทีสุด โดยในปี
เริมตน้ ลดการผลิตในโรงงาน PK ซึงเป็ นโรงงานทีผลิตเสือเชิตและเสือยืด ปัจจุบนั มีกาํ ลังการ
ผลิตประมาณ ลา้ นตัวต่อปี และในปี
เริมลดการผลิตในโรงงาน PK ซึงเป็ นโรงงานทีผลิตกางเกงยีนส์เป็ นหลัก ปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิต
ประมาณ , ตัวต่อปี จากการบริหารจัดการข ้างตน้ บริษทั ฯตังเป้ าหมายทีจะมีผลทําให้สดั ส่วนการว่าจ้างผู ้รับจ้างผลิตสินค้าภายนอกในปี
ซึงคิดเป็ นร้อยละ . ของรายไดจ้ ากการขายรวม เพิมขึนเป็ นประมาณ ร้อยละ ของรายไดจ้ ากการขายรวม ในปี
สําหรับในส่วนของการขายและการบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย บริษทั ฯมีแผนทีจะ 1) ขยายสาขาใหค้ รอบคลุมยิงขึนและมุง่ เน้นการ
เปิ ดร้านคา้ ปลีกของตนเองเป็ นหลัก โดยได้กาํ หนดแผนธุรกิจทีจะเปิ ดร้านคา้ ปลีกของตนเอง (free standing shop) จากทีมีจาํ นวน 117 แห่งในปี
2555 เพิมเป็ น 153 แห่งภายในปี 2556 เพิมเป็ น 188 แห่งภายในปี 2557 เพิมเป็ น 222 แห่งภายในปี 2558 และเพิมเป็ น 253 แห่งภายในปี 2559
2) ขยายเครือข่ายค้าปลีกไปในต่างประเทศ ผ่านคู่คา้ ซึงเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินคา้ ทีมีความเชียวชาญในการทําตลาดในแต่ละประเทศ เช่น พม่า และ
ลาว เป็ นต้น และมีแผนทีจะขยายตลาดไปยัง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกัมพูชา ในอนาคต และ 3) ขยายเข ้าสู่ช่องทางการจัดจําหน่ายทาง
อินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ โดยบจก. ว ้าว มี ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบมจ. แม็คกรุป๊ มีแผนทีจะเปิ ดตัวช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์ ภายใตช้ อื
เว็บไซต์ www.wowme.co.th เพือเป็ นการเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายสู่ลูกคา้ รายย่อยอีกทางหนึง โดยจะเป็ นการจัดจําหน่ายแบรนด์และสินคา้ อืน
ดว้ ย
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานขาย ซึงมีส่วนสําคัญในการผลักดันยอดขายของบริษทั ฯใหเ้ ติบโตอย่างต่อเนือง โดยพนักงานของ
บริษทั จะได้รบั การฝึ กอบรมให้มคี วามเข ้าใจในจุดเด่นของสินคา้ และสามารถสือหรือแนะนําสินค้าใหแ้ ก่กลุ่มลูกคา้ เป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน พนักงานขายยังเก็บรวบรวมขอ้ มูลความต้องการหรือข ้อเสนอแนะของลูกค้า กลับมายังสายการขาย สายแบรนด์และการตลาด และ
สายการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ เพือปรับปรุงสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าไดม้ ากขึน นอกจากนี บริษทั ฯมีแผนทีจะ
พัฒนาพนักงานขายโดยจะจัดตังศูนย์การเรียนรูใ้ หแ้ ก่พนักงานขาย (PC Acadamy) ขึนในอนาคต
แบรนด์และสินค้าของบริษทั ฯ
แบรนด์สนิ คา้ ของกลุ่มบริษทั ฯ มีจดุ เด่น และรูปแบบทีแตกต่างกัน เพือตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์เสือผ้า และเครืองแต่งกายทีเกียวข้อง ภายใต้แบรนด์ “Mc”
แบรนด์ “Mc” เป็ นแบรนด์ทมีี ยอดขายเป็ นอันดับหนึงในตลาดยีนส์ทมีี แบรนด์ในประเทศไทย (อ้างอิงรายงานการวิจยั ธุรกิจยีนส์ใน
ประเทศไทยของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เป็ นสินค้าทีเน้นรูปทรงพืนฐาน (เบสิก) สวมใส่ไดใ้ นทุกโอกาสทังผู ้ชายและผูห้ ญิง
และเป็ นแบรนด์ ทีสร้างรายได้หลักให้แก่บริษทั ฯ โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใตแ้ บรนด์ “Mc” คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 82.5 ร้อยละ 79.4
ร้อยละ 78.2 และ ร้อยละ 80.5 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และไตรมาสที ปี
ตามลําดับ
2. ผลิตภัณฑ์เสือผ้า และเครืองแต่งกายทีเกียวข้อง ภายใต้แบรนด์ “McLady”
แบรนด์ “McLady” เป็ นแบรนด์สนิ คา้ สตรีทมุี ง่ เน้นการออกแบบทีเหมาะสมเข ้ากับสรีระของผู ้หญิง บริษทั ฯ มีรายไดจ้ ากการขาย
ผลิตภัณฑ์ภายใตแ้ บรนด์ “McLady” คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.3 ร้อยละ 17.9 ร้อยละ 18.3 และ ร้อยละ 17.5 ของรายไดจ้ ากการขายสินค้า ใน
ปี 2553 ปี 2554 ปี
และไตรมาสที ปี
ตามลําดับ
3. ผลิตภัณฑ์เสือผ้า และเครืองแต่งกายทีเกียวข้อง ภายใต้แบรนด์ “Bison”
แบรนด์ “Bison” มีจุดเด่นดา้ นการออกแบบให้สามารถสวมใส่ไดใ้ นทุกโอกาส เช่นเดียวกับแบรนด์ “Mc” แต่กาํ หนดตําแหน่งทางการ
ตลาดด้วยการให้ความสําคัญดา้ นราคาเป็ นหลัก แต่ยงั คงคุณภาพและความปราณีตในการตัดเย็บบริษทั ฯมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใตแ้ บ
รนด์ “Bison” คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.9 ร้อยละ 2.2 ร้อยละ 3.4 และ ร้อยละ 2.0 ของรายไดจ้ ากการขายสินคา้ ในปี 2553 ปี 2554 ปี 5 และ
ไตรมาสที ปี
ตามลําดับ
4. ผลิตภัณฑ์เสือผ้า และเครืองแต่งกายทีเกียวข้องภายใต้แบรนด์ “McPink”
แบรนด์ “McPink” เป็ นสินคา้ แฟชันสตรี ทีเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั ฯ ซึงเริมจัดจําหน่ายตังแต่เดือนกุมภาพันธ์
เป็ นตน้
มา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมความหลากหลายของสินคา้ ของกลุ่มบริษทั ฯ และเป็ นการขยายฐานลูกค้าเป้ าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มเสือผ้าสําเร็จรูป
กลุ่มแฟชันสําหรับสตรี เพือรองรับความต้องการของตลาดทัวประเทศ

- 5. ผลิตภัณฑ์เสือผ้า และเครืองแต่งกายทีเกียวข้องอืนๆ
5.1 ผลิตภัณฑ์เสือผ้า และเครืองแต่งกายทีเกียวข้องภายใต้แบรนด์ “McMini”
แบรนด์ “McMini” เป็ นสินคา้ สําหรับลูกคา้ กลุ่มเด็ก ซึงเปิ ดตัวและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เมือเดือนเมษายน 2556 โดยมีจดุ เด่นคือเป็ น
สินค้าทีมีคุณภาพเทียบเท่ากับสินคา้ ของผูใ้ หญ่ และมีความสดใสของรูปแบบสินค้า โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ กลุ่มเด็กผูช้ าย ทีมีอายุระหว่าง 6 ปี
ถึง 12 ปี
5.2 ผลิตภัณฑ์เสือผ้า และเครืองแต่งกายทีเกียวข้องภายใต้แบรนด์อืนๆ
ตังแต่เดือนมิถนุ ายน ปี 2556 กลุ่มบริษทั ฯ วางแผนการจัดจําหน่ายสินคา้ ภายใตแ้ บรนด์อนๆ
ื ทีกลุ่มบริษทั ฯไม่ไดเ้ ป็ นเจ้าของ ได้แก่
สินค้าเสือผ้าสําเร็จรูป เครืองแต่งกาย รวมทังกางเกงยีนส์ของผู ้ผลิตรายอืนทีมีชอเสี
ื ยงทังในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายทีเป็ นรา้ นคา้
เฉพาะของบริษทั ฯภายใตช้ อื “Blue Brothers” และช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือช๊อปปิงออนไลน์ภายใต้ชอเว็
ื บไซต์ www.wowme.co.th เพือเพิมความ
หลากหลายของสินค้าในช่องทางการขายของกลุ่มบริษทั ใหเ้ ขา้ ถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคได้อย่างทัวถึง
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายไดข้ องบมจ. แม็คกรุป๊ และบริษทั ย่อย ตามงบการเงินรวมประหนึงทําใหม่ในปี 2553 – 2555 และตามงบการเงินรวมในไตร
มาส 1 ปี 2556 มีรายละเอียดดังนี
โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
ลา้ นบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ลา้ นบาท ร้อยละ
1. เครืองหมายการค้า Mc
1,066.2
82.5 1,432.0
79.4 1,998.6
78.2
541.3
80.5
2. เครืองหมายการค้า McLady
184.3
14.3
323.7
17.9
467.6
18.3
117.5
17.5
3. เครืองหมายการค้า Bison
37.9
2.9
39.8
2.2
86.1
3.4
13.2
2.0
1/
4. รายไดอ้ นื
3.3
0.3
9.0
0.5
3.3
0.1
0.7
0.1
รวมรายได้จากการขาย
1,291.6
100.0 1,804.5
100.0 2,555.6
100.0
672.6
100.0
1/
หมายเหตุ : รายไดอ้ นส่
ื วนใหญ่ เป็ นรายได้จากการขายวัตถุดบิ ประเภท accessories ให้แก่ผู ้รับจ้างผลิต
โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจําหน่ าย
ปี 2553
ลา้ นบาท ร้อยละ

ปี 2554
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2555
ลา้ นบาท ร้อยละ

ไตรมาส 1 ปี 2556
ลา้ นบาท ร้อยละ

1. รายไดจ้ ากการขายผ่านห้างค้าปลีก
สมัยใหม่ (modern trade)
1,046.8
81.0 1,389.9
77.0 1,771.1
69.3
427.9
2. รายไดจ้ ากการขายผ่านร้านค้าปลีก
ของตนเอง (free standing shop)
223.7
17.3
395.4
21.9
729.5
28.5
242.0
3. รายไดจ้ ากการขายผ่านช่องทางการ
ขายอืน 1/
21.1
1.6
19.2
1.1
55.0
2.2
2.7
รวมรายได้จากการขาย
1,291.6
100.0 1,804.5
100.0 2,555.6
100.0
672.6
1/
หมายเหตุ : รายไดจ้ ากการขายผ่านช่องทางการขายอืน ได้แก่ การขายผ่านตัวแทนการจัดจําหน่าย หรือ การออกบูธแสดงสินคา้ เป็ นตน้

63.6
36.0
0.4
100.0

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกของกลุ่มบริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นห้างค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ (modern trade) โดยมีสดั ส่วนรายได้
จากการขายของลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็ นร้อยละ 50.8 ร้อยละ 49.2 ร้อยละ 46.1 และร้อยละ 42.3 ของยอดขายรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
และไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลําดับ

- หากแบ่งกลุ่มลูกค้าปลายทางของบริษทั ฯ พบว่า บริษทั ฯมียอดขายจากกลุ่มลูกคา้ ในต่างจังหวัดคิดเป็ นร้อยละ 79.5 ร้อยละ 81.6 ร้อยละ
80.5 และร้อยละ 77.8 ของยอดขายรวมในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลําดับ
ช่องทางการจําหน่ าย
ณ วันที 31 มีนาคม 2556 บริษทั ฯจัดจําหน่ายสินค้าทังหมด ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายรวม 530 แห่ง ทัวประเทศไทย และ 7 แห่งใน
ต่างประเทศ ผ่านตัวแทนจําหน่าย เพือใหเ้ ข ้าถึงลูกคา้ ไดอ้ ย่างทัวถึง โดยมีรายละเอียดตามประเภทของช่องทางการจัดจําหน่ายดังนี
1. ร้านคา้ ปลีกของตนเอง (free standing shop)
ร้านคา้ ปลีกของบริษทั ฯ ซึงส่วนใหญ่ตงอยู
ั ่ในศูนย์การค้า และพลาซ่าในหา้ งสรรพสินคา้ เป็ นตน้ ประกอบดว้ ย
- ร้านคา้ ปลีกทีขายสินค้าเสือผ้าสําเร็จรูปประเภทยีนส์เป็ นหลัก ภายใตแ้ บรนด์ “Mc” และ/หรือ “McLady” และ/หรือ “Mc
Mini” และ/หรือ “Bison”
- ร้านคา้ ปลีกทีขายสินค้าแฟชันสตรี ภายใต้แบรนด์ “McPink”
ทังนี บริษทั ฯ มีแผนธุรกิจทีจะเปิ ดร้านค้าปลีกของตนเองในรูปแบบเฉพาะเจาะจงเพิมเติมในอนาคต ได้แก่
- ร้านคา้ ปลีกภายใต้ชอื “Blue Brothers” จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยีนส์ทเน้
ี นกลุ่มลูกคา้ ทีมีกาํ ลังซือสูง (premium) ซึง
เป็ นสินค้าภายใต้แบรนด์ทบริ
ี ษทั ฯ เป็ นเจ้าของ และสินค้านําเข ้าภายใตแ้ บรนด์ทบริ
ี ษทั ฯไม่ไดเ้ ป็ นเจ้าของ โดยมีแผนทีจะเปิ ด
ร้านภายในปี 2556
- ร้านคา้ แฟลกชิป สโตร์ (flagship store) ทีจัดจําหน่ายทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษทั ฯ โดยเน้นให้มสี นิ ค้าในทุกรุ่น
ทุกแบบ เฉพาะอย่างยิงสินคา้ รุ่นปัจจุบนั ในราคาปกติ
- ร้านคา้ ปลีกขนาดใหญ่ (Big Store) จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใตแ้ บรนด์ของกลุ่มบริษทั ในราคาทีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
2. หา้ งคา้ ปลีกสมัยใหม่ (modern trade)
เป็ นจุดขายหรือเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าทังทีเป็ นเครือข่ายและเป็ นหา้ งสรรพสินคา้ ทอ้ งถินในต่างจังหวัด และซุปเปอร์สโตร์ทมีี สาขา
กระจายอยู่ทวประเทศ
ั
เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์ บิกซี เทสโกโลตัส เป็ นตน้
3. ช่องทางการขายอืนๆ เช่น การเปิ ดบูธขายในงานแสดงสินคา้ หรือเทศกาลต่างๆ การขายผ่านช่องทางรถเคลือนที (mobile unit) ของ
บริษทั ฯ และการขายผ่านตัวแทนจําหน่าย ในต่างประเทศ เป็ นตน้
ตารางแสดงจํานวนช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งตามประเภทของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2553 2554 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556
แบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่าย
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
ร้านคา้ ปลีกของตนเอง
53
13.1
74
16.6
117
22.9
132
24.6
(Free standing shop)
หา้ งค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade)
352
86.9
372
83.4
394
77.1
398
74.1
1/
ช่องทางการขายอืน
7
1.3
รวม
405
100.0
446
100.0
511
100.0
537
100.0
1/
หมายเหตุ: จํานวนจุดขายในต่างประเทศ ผ่านตัวแทนจําหน่าย โดยมี 6 แห่งในพม่า และ 1 แห่งในลาว ณ สินไตรมาส 1 ปี 2556

- ตารางแสดงจํานวนช่องทางการจัดจําหน่ายแบ่งตามภูมศิ าสตร์ของกลุ่มบริษทั ฯ ในปี 2553 2554 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556
แบ่งตามภูมศิ าสตร์
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
แห่ง
ร้อยละ
ต่างจังหวัด
281
69.4
316
70.9
364
71.4
384
71.5
- ร้านค้าปลีกของตนเอง
41
10.1
58
13.0
90
17.6
103
19.2
- ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
240
59.3
258
57.8
275
53.8
281
52.3
กรุงเทพและปริมณฑล
124
30.6
130
29.1
146
28.6
146
27.2
- ร้านค้าปลีกของตนเอง
12
3.0
16
3.6
27
5.3
29
5.4
- ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
112
27.7
114
25.6
119
23.3
117
21.8
ต่างประเทศ
7
1.3
รวม
405
100.0
446
100.0
511
100.0
537
100.0
ในปี 2555 กลุ่มบริษทั ฯ เริมขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปสู่ต่างประเทศ ดว้ ยการแต่งตังตัวแทนการจัดจําหน่ายซึงจะเป็ นผูท้ าํ การตลาด
เพือกระจายและจัดจําหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศพม่า ในเดือนเมษายน 2555 และในประเทศลาว ในเดือนธันวาคม 2555 และได้
ตังเป้ าหมายในการขยายการจัดจําหน่ายไปสู่ประเทศในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกัมพูชา เป็ นตน้
ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านอินเตอร์เนต
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนธุรกิจโดยการเปิ ดช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางอินเตอร์เนต ภายใต้ชอเว๊
ื ปไซต์ www.wowme.co.th ในเดือน
มิถนุ ายน 2556 เพือเข ้าสู่ตลาดการจัดจําหน่ายประเภทออนไลน์ ซึงบริหารจัดการโดยบริษทั ย่อยของบมจ.แม็คกรุป๊ ชือ บจก.ว ้าว มี โดยมีบมจ.แม็ค
กรุป๊ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 79.97 ร่วมกับผูบ้ ริหารของบจก.ว ้าว มี ทีถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ผู ้บริหารของบจก. ว ้าว มี เป็ นผู ้ทีมี
ประสบการณ์โดยตรงในการบริหารเครือข่ายการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เนต โดยเฉพาะอย่างยิงสินค้าประเภทเครืองแต่งกาย เสือผ ้า
พร้อมใส่ และสินคา้ ทีเกียวข ้อง การเปิ ดช่องทางการจัดจําหน่ายทางอินเตอร์เนตนีจะทําให้บริษทั ฯ ขยายฐานสินคา้ ไปสู่สนิ ค้าอืนทีมีความหลากหลาย
มากขึนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จาํ กัดเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใตเ้ ครือข่ายของบริษทั ฯ และเข ้าสู่ฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ทมีี พฤติกรรมการบริโภคที
เปลียนแปลงไป และเป็ นช่องทางการจําหน่ายทีมีศกั ยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็ว
การจัดหาผลิตภัณฑ์
บมจ. แม็คกรุป๊ มีแนวทางการจัดหาผลิตภัณฑ์เพือจัดจําหน่ายใน ช่องทางหลัก คือ ) การจัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตของบริษทั
ย่อยภายในกลุ่ม และ ) การจัดหาผลิตภัณฑ์โดยจ้างจากผู ้รับจ้างผลิตสินคา้ ภายนอก (outsource) ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ประเภทกางเกงยีนส์ในรุ่นมาตรฐาน (เบสิก) ดว้ ยการผลิตจากโรงงานผลิตของบริษทั ย่อย และมีนโยบายในการจัดจ้างผูร้ บั จ้างผลิตสินคา้
ภายนอกสําหรับการจัดหาสินคา้ ประเภทอืน เช่น เสือยืด เสือเชิต เสือโปโล เสือผ้าแฟชันสตรี และสินค้าเกียวเนืองอาทิ กระเป๋ า รองเท้า เข็มขัด เป็ น
ตน้ รวมทังการจัดจ้างผู ้รับจ้างผลิตสินคา้ ภายนอกสําหรับการผลิตกางเกงยีนส์ประเภทแฟชันทีมีรายละเอียดสูง หรือในกรณีทกํี าลังผลิตของกลุ่ม
บริษทั มีกาํ ลังการผลิตไม่เพียงพอ กลุ่มบริษทั ฯ จะจัดจ้างผูร้ บั จ้างผลิตภายนอกทังในรูปแบบของการจ้างผลิตเป็ นตัว หรือจ้างผลิตในบางกระบวนการ
ผลิตทีมีกาํ ลังการผลิตไม่เพียงพอ เช่น การฟอก หรือการย้อม เป็ นตน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อยู่ระหว่างศึกษาทางเลือกในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทจะ
ี
ก่อใหเ้ กิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตน้ ทุนสูงสุดต่อกลุ่มบริษทั ฯ อาทิเช่น การจ้างผลิตในต่างประเทศทีมีตน้ ทุนค่าแรงงานทีตํากว่า เป็ นต้น
โดยในปี
กลุ่มบริษทั ฯมีรายได้จากการขายทีเกิดจากการจัดหาสินคา้ จากโรงงานผลิตของกลุ่มบริษทั ฯในสัดส่วนร้อยละ . ของยอดขายรวม
และมีรายไดจ้ ากการขายทีเกิดจากการจัดหาสินค้าจากผู ้รับจ้างผลิตสินคา้ ภายนอก (outsource) ในสัดส่วนร้อยละ . ของรายได้จากการขายรวม
ในปี
จากนโยบายการบริหารงานในเชิงรุกของบริษทั ฯ ดว้ ยการมุง่ เน้นการบริหารช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นตัวขับเคลือนธุรกิจ การเปิ ดร้านค้า
ปลีกของตนเอง ซึงเป็ นการขายตรงให้กบั ผูบ้ ริโภคเป็ นเงินสด ทําให้สามารถบริหารจัดการความสามารถในการทํากําไรได้ดกี ว่า บริษทั จึงได้มกี ารวาง
กลยุทธ์โดยให้ผู ้บริหาร ทีมงานและบุคคลากรของบริษทั ให้ความสําคัญในเรืองการบริหารการจัดจําหน่ายเป็ นหลัก การจัดหาสินค้านัน ให้มงุ่ เน้นทีการ
จัดหาสินค้าทีมีคุณภาพ บริหารต้นทุนสินคา้ โดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความตอ้ งการของทีมจัดจําหน่าย โดยบริษทั ไดว้ างแผน ในการ

- จัดตังส่วนงานจัดหาสินค้า และคัดสรร (Merchandising team) ซึงจะทําหน้าทีในการประสานงานกับทีมฝ่ ายขาย วางแผนตังแต่การประมาณการ
ขายจนกระทังการหาแหล่งสินค้าทีมาสนับสนุนใหท้ นั ความตอ้ งการ โดยมุง่ เน้นการว่าจ้างผู ้รับจ้างผลิตสินค้าภายนอก (Outsource) เป็ นหลัก ลด
การบริหารจัดการในโรงงานลง การว่าจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอกนันจะดําเนินการไม่วา่ จะเป็ นทังผู ้รับจ้างภายในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของ
การว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตจากต่างประเทศ บริษทั อยู่ระหว่างดําเนินการติดต่อผูผ้ ลิตในประเทศกัมพูชาโดยพิจารณาเรืองคุณภาพและราคาของสินค้าเป็ น
หลัก
ส่วนหน่วยผลิตของบริษทั ซึงปัจจุบนั มีอยู่ โรงงาน นัน บริษทั จะมุ่งเน้นการผลิต ในโรงงานทีบริษทั ได้สทิ ธิประโยชน์ BOI ซึงคือ
โรงงาน PK และ โรงงาน PK บางปะกง โดยในอนาคตจะเน้นผลิตเฉพาะส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ทตี อ้ งการความพิถพี ถิ นั โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ออกแบบของบริษทั และเมือสามารถพัฒนาตน้ แบบไดแ้ ล้ว จะจัดหาผู ้ผลิตจากภายนอกเพือรองรับต่อไป ในส่วนอีก โรงงาน
คือโรงงาน PK และ PK บริษทั จะทยอยลดการผลิตลงจนอาจจะปิ ดสายการผลิตในทีสุด โดยในปี
เริมต้นลดการผลิตในโรงงาน PK
ซึงเป็ นโรงงานทีผลิตเสือเชิตและเสือยืด ปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิตประมาณ ลา้ นตัวต่อปี และในปี
เริมลดการผลิตในโรงงาน PK ซึงเป็ น
โรงงานทีผลิตกางเกงยีนส์เป็ นหลัก ปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิตประมาณ , ตัวต่อปี
จากการบริหารจัดการขา้ งตน้ จะมีผลทําใหส้ ดั ส่วนการว่าจ้างผู ้รับจ้างผลิตสินคา้ ภายนอกในปี
ซึงคิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้
จากการขายรวม เพิมขึนเป็ นประมาณ ร้อยละ ของรายไดจ้ ากการขายรวม ในปี
การแข่งขัน

ธุรกิจคา้ ปลีกเครืองนุ่งห่มในประเทศไทย
ผู ้ประกอบการในธุรกิจคา้ ปลีกเครืองนุ่งห่มประกอบดว้ ยผู ้ประกอบการทีมีหลากหลายขนาด ซึงจําหน่ายแบรนด์สนิ คา้ ทีหลากหลาย เช่น
กลุ่มเซนทรัล เป็ นผู ้จัดจําหน่ายแบรนด์สินคา้ “TOPSHOP/ TOPMAN” “XXI Forever” “Zara” “Wranger” “Lee” “HushPuppies” และ
“Mango” เป็ นตน้ กลุ่มไมเนอร์ เป็ นผู ้จัดจําหน่ายแบรนด์สนิ คา้ “ESPRIT” “Bossini” “Charles & Keith” “Pedro” และ “TUMI” เป็ นต้น และ
กลุ่ม Reno เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายแบรนด์สนิ คา้ AIIZ , CAMEL และ VNC เป็ นต้น
ผู ้ประกอบการในธุรกิจคา้ ปลีกเครืองนุ่งห่มในจึงต้องเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดทีสูงขึน เนืองจากมีกลุ่มลูกคา้ เป้ าหมายและ
ช่องทางการจัดจําหน่ายทีตรงกัน คือ ห้างสรรพสินคา้ ชันนํา และการเปิ ดร้านขนาดใหญ่ตามศูนย์กลางแฟชันต่างๆ ผู ้ประกอบการในธุรกิจคา้ ปลีก
เครืองนุ่งห่มจึงต้องให้ความสําคัญในการทําการตลาดเพือสร้างแบรนด์ของตนให้มจี ดุ เด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของผู ้บริโภค รวมทัง
ความสามารถในการบริหารจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายเพือให้สามารถแข่งขันไดก้ บั แบรนด์เสือผ้าของผู ้ประกอบการในประเทศและจาก
ต่างประเทศ ทังทีมีอยู่แลว้ และเข ้ามาใหม่ ซึงมีความได้เปรียบในดา้ นความสดใหม่ของแบรนด์สนิ ค้า มีใช้เทคโนโลยีการออกแบบและตัดเย็บที
ทันสมัย หรือมีเครือข่าย โรงงานตัดเย็บในต่างประเทศทีมีประสิทธิภาพและมีตน้ ทุนการผลิตทีตํากว่า
ธุรกิจจัดจําหน่ายยีนส์ในประเทศไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ไดจ้ ดั ทํารายงานเรือง “ศักยภาพทางการตลาด ผู ้จัดจําหน่ายธุรกิจยีนส์ในประเทศไทย”
ลงวันที 19 มีนาคม 2556 โดยวิเคราะห์ภาวะตลาดยีนส์ การแข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดยีนส์ในประเทศไทย โดยสังเขปดังนีตลาดยีนส์ในประเทศ
ไทยมีมลู ค่าตลาดรวมทังหมด โดยประมาณ 11,416 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตไม่ตากว่
ํ า 15-20% ต่อปี
 มูลค่าขายสินคา้ ทีเป็ น ยีหอ้ Brand ชันนํา เปรียบเทียบกับ No Brand คิดเป็ นสัดส่วน Brand VS Non-Brand : 76% (8,665.7
ลา้ นบาท ) VS 24% (2,750.2) ลา้ นบาท
 ตลาดยีนส์ยห้ี อ Brand ชันนํา ซึงมียอดขายรวมถึง 8,665.7 ล้านบาท พบว่า แมคยีนส์ มีส ดั ส่วนการขายถึง 37.9% ตามด้วย ลีวายส์
30.7% , แรงเลอร์ 10% , ลี 9.8% , ส่วนของยีหอ้ อืนๆในตลาดรวมที 11.6%

- ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
บจก. พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) และบจก. แม็ค ยีนส์ แมนู แฟคเจอริง ให้ความสําคัญ และมีการติดตามผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมทีอาจจะเกิดขึนจากการผลิต เช่น นําเสียจากการซักฟอก และฝุ่นละอองจากการพ่นสีสเปย์ โดยปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบ และขันตอนการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด ทังนี บจก. พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) และบจก. แม็ค ยีนส์ แมนู แฟคเจอริง มีการดําเนินการเพือควบคุมและ
จัดการผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ มดังนี
1. นําเสียจากการซักฟอก: โรงงาน PK1 ของบริษทั ย่อยมีนาเสี
ํ ยทีเกิดจากขันตอนการซักฟอกผลิตภัณฑ์ โดยจะถูกกักเก็บไว ้ในบ่อบําบัดนํา
เสีย เพือให้มอี ณ
ุ หภูม ิ มีสภาพเป็ นกรด-ด่าง กลินและสีทเหมาะสมตามข
ี
้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํา
สาธารณะหรือสิงแวดลอ้ ม
2. ฝุ่นละอองจากการพ่นสีสเปย์: โรงงาน PK1 ของบริษทั ย่อยมีฝ่ นุ ละอองจากขันตอนการพ่นสีสเปย์เพือตกแต่งผลิตภัณฑ์ โดยจะมีระบบ
การดูดฝุ่นละอองจากการพ่นสีสเปย์ดงั กล่าวไม่ให้ฟ้ งุ กระจายออกไปภายนอกโรงงานในทันที นอกจากนี พนักงานจะได้รบั การป้ องกันที
เหมาะสมเมือตอ้ งเกียวขอ้ งกับกระบวนการผลิตทีอาจมีการสัมผัสกับสารเคมีหรือฝุ่นละออง เช่น การสวมถุงมือยาง เสือคลุม ผ้าปิ ดปาก
รองเท้าบูต เป็ นต้น
นอกจากนี บริษทั ย่อยมีเศษวัตถุดบิ ทีเหลือจากการผลิต เช่น เศษผ ้า เท่านัน ซึงบริษทั ย่อยได้จาํ หน่ายใหแ้ ก่ผู ้รับซือเศษวัตถุดบิ ต่อไป
ทังนี ตังแต่เริมดําเนินการผลิต โรงงานทังหมดของบริษทั ย่อย ไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือฟ้ องร้องเกียวกับการสร้างผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและไม่เคย
ได้รบั การตักเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายทีบริษทั ย่อยต้องปฎิบตั ติ ามอันไดแ้ ก่ พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.
และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
แต่อย่างใด
สรุปสาระสําคัญของสัญญา
1.

สัญญาเช่าพืนทีร้านค้า
บมจ. แม็คกรุป๊ มีสญั ญาเช่าพืนทีร้านค้ากับศูนย์การค้า ห้างค้าปลีก และอาคารพาณิชย์ หลายแห่ง ทังในเขตกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดในประเทศไทย เพือใช้เป็ นร้านค้าในการจัดจําหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษทั โดยสัญญาส่วนใหญ่มอี ายุสญั ญาประมาณ 3 ปี
2. สัญญาเช่าทีดินและอาคารโรงงาน
ทีดิน/ อาคาร

ทีดินและโรงงาน
PK2

คู่สญั ญา

บจก. พี.เค.แกรนด์
(“ผูใ้ ห้เช่า”)

สัญญา

/

สัญญาเช่า
สัญญาบริการ

(เพือใช้ผลิตสินคา้ ) บจก. แม็ค ยีนส์
แมนูแฟคเจอริง (“ผูเ้ ช่า”)

ทีดินและโรงงาน
PK

บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
(“ผูใ้ ห้เช่า”)

(เพือใช้ผลิตสินคา้ ) บจก. แม็ค ยีนส์
แมนูแฟคเจอริง (“ผูเ้ ช่า”)

/

สัญญาเช่า
สัญญาบริการ

ระยะเวลาการเช่า

รายละเอียดเพิมเติม

จํานวน

วันเริม

วันสินสุด

ปี ทีเช่า

สัญญา

สัญญา

10 ปี / 1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 65  พืนทีใช้สอยรวม 2,943
ตรม.
10 ปี / 1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 65
 ค่าเช่าและค่าบริการเป็ น
รายเดือนๆละ 309,015
บาท โดยมีการปรับขึนทุก
ปี ปฏิทนิ ตามอัตราเงินเฟ้ อ
ของแต่ละปี และมีราคา
ประเมินเท่ากับ
,
บาทต่อเดือน
10 ปี / 1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 65  พืนทีใช้สอยรวม 6,409
ตรม.
10 ปี / 1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 65
 ค่าเช่าและค่าบริการเป็ น
รายเดือนๆละ 647,309
บาท โดยมีการปรับขึนทุก
ปี ปฏิทนิ ตามอัตราเงินเฟ้ อ

- ทีดิน/ อาคาร

ทีดินและโรงงาน
PK

คู่สญั ญา

สัญญา

/

บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
(“ผูใ้ ห้เช่า”)

บางปะกง

บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิม
(เพือใช้ผลิตสินคา้ ) ปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) (“ผู ้เช่า”)

อาคารสํานักงาน
ทีสีพระยา

บจก. มิลเลเนียม (
(“ผูใ้ ห้เช่า”)

)

/

รายละเอียดเพิมเติม

จํานวน

วันเริม

วันสินสุด

ปี ทีเช่า

สัญญา

สัญญา

สัญญาเช่า

10 ปี / 1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 65 

สัญญาบริการ

10 ปี / 1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 65

สัญญาเช่า

2 ปี

สัญญาบริการ

นายพิชยั กัญจนาภรณ์
(“ผูใ้ ห้เช่า”)
(เพือโฆษณาสินค้า
บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิม
ของบริษทั ฯ)
ปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) (“ผู ้เช่า”)

สัญญาเช่าทีดิน
เพือสร้างป้ าย
โฆษณา

2 ปี



1 ต.ค. 55 3 มิ.ย. 58 

9 เดือน

(เพือเป็ นทีตังแผนก บมจ. แม็คกรุป๊ (“ผู ้เช่า”)
ขายของบริษทั ฯ)

ป้ ายโฆษณา

ระยะเวลาการเช่า

1 ต.ค. 55 3 มิ.ย. 58



9 เดือน

3 ปี

(จังหวัด
สิงห์บรุ )ี

สัญญาเช่าทีดิน
เพือสร้างป้ าย
โฆษณา
(จังหวัดราชบุร)ี

1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 58 



3 ปี

1 ก.ย. 55 31 ส.ค. 58 



ของแต่ละปี และมีราคา
ประเมินเท่ากับ
,
บาทต่อเดือน
พืนทีใช้สอยรวม 837.6
ตรม.
ค่าเช่าและค่าบริการเป็ น
รายเดือนๆละ 35,834
บาท โดยมีการปรับขึนทุก
ปี ปฏิทนิ ตามอัตราเงินเฟ้ อ
ของแต่ละปี และมีราคา
ประเมินเท่ากับ
,
บาทต่อเดือน
พืนทีใช้สอยรวม 2,943
ตรม.
ค่าเช่าและค่าบริการเป็ น
รายเดือนๆละ 150,000
บาท โดยมีการปรับขึนทุก
ปี ปฏิทนิ ตามอัตราเงินเฟ้ อ
ของแต่ละปี และมีราคา
ประเมินเท่ากับ
,
บาทต่อเดือน
ทีดิน ตังอยู่ที อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี
โดยทีดินมีเนือทีรวม 2 ไร่
90 ตารางวา
กําหนดค่าเช่าเป็ นราย
เดือนๆละ 2,500 บาท
และมีราคาประเมินเท่ากับ
, บาทต่อเดือน
ทีดิน ตังอยู่ที อําเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี โดย
ทีดินมีเนือทีรวม 1 ไร่ 54
ตารางวา
กําหนดค่าเช่าเป็ นราย
เดือนๆละ 5,000 บาท
และมีราคาประเมินเท่ากับ
, บาทต่อเดือน

- หมายเหตุ : / นายพิชยั กัญจนาภรณ์ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บจก. พี.เค.แกรนด์ ร้อยละ .
/
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผู ้ถือหุน้ ของ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส ร้อยละ .
/
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ และนางสาวสุณี เสรีภาณุ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผู ้ถือหุน้ ของ บจก. มิลเลเนียม ( ) รวม
ร้อยละ .84
4/
ผู ้เช่ามีสทิ ธิเช่าทีดินและโรงงาน ต่อออกไปอีก ครังๆละ 10 ปี โดยเงือนไขในสัญญาเช่า กําหนดให้ผเู ้ ช่ามีสทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าไดแ้ ต่
เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้า ในกรณีดงั กล่าว ผู ้ใหเ้ ช่าตกลงคืนเงินมัดจําให้แก่ผเู ้ ช่า
5/
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บมจ. แม็คกรุป๊ และบริษทั ย่อยมีสญั ญาเช่าทีดิน เพือสร้างป้ ายโฆษณา หลายแห่งในต่างจังหวัด กับบุคคล
ทีไม่มคี วามขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ โดยส่วนใหญ่มอี ายุสญั ญาประมาณ 3 – 5 ปี
3. สัญญาเช่าทรัพย์สินทีจะส่งมอบในอนาคต
ทีดิน/ อาคาร

คู่สญั ญา

สัญญา

ระยะเวลาการเช่า
จํานวน

ทีดินและโรงงาน
PK3 ส่วนเพิม

บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
(“ผูใ้ ห้เช่า”)

(เพือใช้เป็ น
คลังสินคา้ )

บจก. แม็ค ยีนส์ แมนู แฟค
เจอริง (“ผู ้เช่า”)

ทีดินและโรงงาน
PK บางปะกง
ส่วนเพิม

บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
(“ผูใ้ ห้เช่า”)

/

/

บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิม
(เพือใชผ้ ลิตสินค้า) ปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) (“ผูเ้ ช่า”)

บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
พืนทีอาคาร
คลังสินค้าและศูนย์ (“ผูใ้ ห้เช่า”)
กระจายสินค้า บมจ. แม็คกรุป๊ (“ผู ้เช่า”)
(Distribution
Center)

พืนทีอาคารศูนย์ บจก. เอสเอส ชาลเลน้ จ์ /
การออกแบบ
(“ผูใ้ ห้เช่า”)
(Design Center)
บมจ. แม็คกรุป๊ (“ผู ้เช่า”)

พืนทีอาคารผลิต

บจก. พี. เค. แกรนด์

/

/

รายละเอียดเพิมเติม

กําหนดวันทีส่งมอบ

ปี ทีเช่า
สัญญาเช่า

10 ปี /

สัญญาบริการ

10 ปี /

สัญญาเช่า

10 ปี /

31 ก.ค. 2557

1 ก.พ. 2558

/

สัญญาบริการ

10 ปี

สัญญาเช่า

10 ปี /

1 ก.พ. 2557

/

สัญญาบริการ

10 ปี

สัญญาเช่า
สัญญาบริการ

10 ปี /

สัญญาเช่า

10 ปี /

1 ก.พ. 2557

10 ปี /

1 พ.ย. 2556

 พืนทีใชส้ อยรวม 1,648
ตรม.
 ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นราย
เดือนๆละ 171,392 บาท
และมีราคาประเมินเท่ากับ
, บาทต่อเดือน
 พืนทีใชส้ อยรวม 5,220
ตรม.
 ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นราย
เดือนๆละ 422,820 บาท
และมีราคาประเมินเท่ากับ
466, บาทต่อเดือน
 พืนทีใชส้ อยรวม 12,700
ตรม.
 ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นราย
เดือนๆละ 1,587,500 บาท
และมีราคาประเมินเท่ากับ
บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน
 พืนทีใชส้ อยรวม 3,000
ตรม.
 ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นราย
เดือนๆละ 375,000 บาท
และมีราคาประเมินเท่ากับ
, บาทต่อเดือน
 พืนทีใชส้ อยรวม 4,151ตรม.

- ทีดิน/ อาคาร

คู่สญั ญา

สัญญา

ระยะเวลาการเช่า
จํานวน

เฟอร์นิเจอร์

(“ผูใ้ ห้เช่า”)
บมจ. แม็คกรุป๊ (“ผู ้เช่า”)

สัญญาบริการ

รายละเอียดเพิมเติม

กําหนดวันทีส่งมอบ

ปี ทีเช่า

 ค่าเช่าและค่าบริการเป็ นราย
เดือนๆละ 448,308 บาท
(เพือรองรับการ
ขยายตัวของร้านค้า
และมีราคาประเมินเท่ากับ
ปลีกของตนเอง)
, บาทต่อเดือน
/
หมายเหตุ : นายพิชยั กัญจนาภรณ์ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส ร้อยละ .
/
นางสาวสุณี เสรีภาณุ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บจก. เอสเอส ชาร์เลน้ จ์ ร้อยละ .
/
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผู ้ถือหุน้ ของ บจก. พี.เค.แกรนด์ ร้อยละ .
4/
ผู ้เช่ามีสทิ ธิเช่าทีดินและโรงงาน ต่อออกไปอีก ครังๆละ 10 ปี โดยเงือนไขในสัญญาเช่า กําหนดใหผ้ เู ้ ช่ามีสทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าไดแ้ ต่
เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้า ในกรณีดงั กล่าว ผู ้ใหเ้ ช่าตกลงคืนเงินมัดจําให้แก่ผเู ้ ช่า
10 ปี /

4. สัญญาการค้าทีสําคัญ
บริษทั ฯ มีข ้อตกลงการค้ากับร้านคา้ ปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) หลายแห่ง เพือขายสินคา้ ของบริษทั ฯทังในลักษณะของการขาย
เครดิต และการขายฝาก (consignment) โดยมีข ้อตกลงทังประเภทปี ต่อปี และประเภทไม่มกี ารกําหนดอายุ และบางสัญญามีเงือนไขให้ฝ่ายหนึงฝ่ าย
ใดๆสามารถบอกเลิกข ้อตกลงได้ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามในอดีตทีผ่านมา บมจ. แม็คกรุป๊ สามารถดําเนินการต่ออายุของขอ้ ตกลงไดอ้ ย่าง
ต่อเนืองสําหรับขอ้ ตกลงประเภทปีต่อปี และยังมิเคยถูกคู่สญั ญาบอกเลิกแต่อย่างใด
5. การประกันภัยทรัพย์สิน
บริษทั ฯ ได้ทาํ ประกันความเสียงภัยทรัพย์สนิ และธุรกิจหยุดชะงัก สําหรับ โรงงาน PK1 โรงงาน PK2 โรงงาน PK3 โรงงาน PK บางปะ
กง อาคารสํานักงานสีพระยา ร้านคา้ ปลีกของตนเอง บูธ และสถานทีจัดจําหน่ายสินคา้ ของบริษทั ฯทัวประเทศ โดยทรัพย์สนิ ภายใตก้ ารประกันความ
เสียงภัยดังกล่าวได้แก่ ตัวอาคารโรงงาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เครืองจักร สต๊อคสินค้าทุกชนิด และทรัพย์สนิ อืนๆทังหมดทุกชนิดทีเกียวขอ้ งกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ครอบคลุมถึง การหยุดชะงักหรือการการกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ซึงมี
ผลต่อเนืองจากความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีไดเ้ อาประกันภัยไว ้ อันส่งผลใหเ้ กิด การสูญเสียกําไรขันต้น เนืองจากการลดลงของยอดขายและการ
เพิมขึนของค่าใชจ้ ่ายในการดําเนินการ โดยมีบมจ. แม็คกรุป๊ และบริษทั ย่อย เป็ นผู ้เอาประกันภัย โดยมีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยรวมทังสินประมาณ
, ลา้ นบาท และมีธนาคารในประเทศแห่งหนึง เป็ นผู ้รับผลประโยชน์ตามภาระผูกพันของสัญญาเงินกู ้
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ

-ไม่ม-ี

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิ คและการจัดการ

-ไม่ม-ี

โครงการดําเนิ นงานในอนาคต
บมจ. แม็คกรุป๊ มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจคา้ ปลีกเครืองแต่งกายและไลฟ์สไตล์ โดยมีโครงการในอนาคตทีสําคัญ ดังต่อไปนี
1. โครงการขยายช่องทางการจัดจําหน่ ายสินค้า
คณะกรรมการบมจ. แม็คกรุ๊ป ได้กาํ หนดแผนธุรกิจทีจะขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบมจ.
แม็คกรุป๊ ได้ตงเป้
ั าหมายทีจะขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า ทังประเภทร้านค้าปลีกของตนเอง (free standing shop) และจุดขายในห้างค้าปลีก
สมัยใหม่ (modern trade) จากในสินปี 2555 ทีมีจาํ นวน 511 แห่ง เป็ น 584 แห่งในปี 2556 เป็ น 646 แห่งในปี 2557 เป็ น 705 แห่งในปี 2558

- และเป็ น 751 แห่งภายในปี 2559 โดยตังเป้ าหมายตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ทีจะเปิ ดร้านคา้ ปลีกของตนเอง (Free standing shop) จากทีมี
จํานวน 117 แห่งในปี 2555 เพิมเป็ น 153 แห่งภายในปี 2556 เพิมเป็ น 188 แห่งภายในปี 2557 เพิมเป็ น 222 แห่งภายในปี 2558 และเพิมเป็ น
253 แห่งภายในปี 2559
บมจ. แม็คกรุป๊ มีแผนทีจะเปิ ดแฟลกชิป สโตร์ (flagship store) โดยคาดว่าจะเปิ ดแฟลกชิป สโตร์ แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ภายใน
ปี 2556 และจะเปิดอีก 3 แห่งในเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดภายในปี 2559 เพือเป็ นการสร้างคุณค่าของแบรนด์ (ตราสินคา้ ) ของบมจ. แม็คกรุป๊
นอกจากนี บมจ. แม็คกรุป๊ มีแผนทีจะเปิ ดร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของตนเอง (Big Store) จํานวน 4 แห่งภายในปี 2559โดยจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ภายใตแ้ บรนด์ของกลุ่มบริษทั ฯ ในราคาทีเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
บมจ. แม็คกรุป๊ มีแผนทีจะเปิ ดร้านคา้ ปลีกภายใต้ชอื “Blue Brothers” ภายในปี 2556 เพือจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยีนส์ทเน้
ี น
กลุ่มลูกคา้ ระดับบน (premium) ซึงเป็ นสินคา้ ภายใต้แบรนด์ทบริ
ี ษทั ฯเป็ นเจ้าของ และสินค้านําเข ้าภายใตแ้ บรนด์ทบริ
ี ษทั ฯไม่ได้เป็ นเจ้าของ
บมจ. แม็คกรุป๊ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนจํานวนประมาณ 500 ลา้ นบาท (ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียน) ในการขยายช่องทางการจําหน่าย
สินค้าภายในประเทศ ตลอดระยะเวลาตังแต่ปี 2556 ถึงปี 2559
บมจ. แม็คกรุป๊ มีแผนทีจะขยายตลาดใหม่ไปสู่ต่างประเทศ จากปัจจุบนั ทีมีการแต่งตังผู ้แทนจําหน่ายในสหภาพพม่าแล้ว ให้คลอบคลุม
กลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และมาเลเซีย เป็ นตน้ โดยจะมีการพิจารณาถึงรูปแบบการลงทุนและการ
ดําเนินธุรกิจ โดยอาจเป็ นการลงทุนและเป็ นเจ้าของ การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการแต่งตังผู ้จัดจําหน่าย เพือใหส้ อดคลอ้ งกับการ
ปฎิบตั ทิ างธุรกิจและความเสียงในการลงทุนในประเทศนันๆ
2. โครงการลดต้นทุนการจัดหาสินค้าเพือจําหน่ ายของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบมจ. แม็คกรุ๊ป ได้กาํ หนดแผนธุรกิจทีจะลดต้นทุนการจัดหาสินคา้ เพือจําหน่าย ทังในรูปแบบของการว่าจ้าง
บุคคลภายนอกเป็ นผู ้ผลิต และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ในการขยายฐานการผลิตหรือฐานการจัดหาผลิตภัณฑ์เพือจัดจําหน่ายไปยังพืนทีทีมี
ตน้ ทุนสินค้าตํากว่า เช่น ในเขตประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็ นต้น
นอกจากนี คณะกรรมการบมจ. แม็คกรุป๊ ไดก้ าํ หนดแผนธุรกิจทีจะขยายกําลังการผลิตของโรงงาน PK บางปะกง โดยการเช่าพืนที
โรงงานเพิมเติม (โดยบริษทั สามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่มคี ่าใชจ้ ่ายใดๆ) เพือรองรับในกรณีทจะมี
ี การขยายกําลังการผลิตในอนาคต เนืองจาก
พืนทีเพิมเติมนีเป็ นพืนทีของโรงงานบางปะกงทีไดร้ บั สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) โดยบจก. พี. เค. การ์เม ้นท์ (อิม
ปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบมจ. แม็คกรุป๊ ประเมินว่า หากบริษทั ยา้ ยโรงงาน PK บางปะกงเดิม ไปโรงงานแห่งใหม่ทงหมด
ั
จะ
สามารถขยายกําลังการผลิตเป็ น 900,000 ชินต่อปี ภายในไตรมาส 1 ปี 2558 จากปัจจุบนั ทีมีกาํ ลังการผลิต 181,038 ชินต่อปี ในปี 2555 ทีดินและ
โรงงาน PK บางปะกง ส่วนเพิมใหม่นี มีเนือทีรวม 4 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา และมีพนที
ื ใชส้ อยรวม 5,220 ตารางเมตร ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง ผู ้ใหเ้ ช่าคาดว่าจะก่อสร้างแลว้ เสร็จและส่งมอบโรงงานให้บจก. พี. เค. การ์เมน้ ท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2558
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะมุง่ เน้นการจัดหาสินค้าจากผู ้รับจ้างผลิตภายนอกทังในประเทศและต่างประเทศ และมีแผนการ
ทยอยลดกําลังการผลิตในโรงงานผลิตของกลุ่มบริษทั ฯลง โดยในปัจจุบนั บริษทั ฯอยู่ระหว่างศึกษาและว่าจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอกเพิมเติมทังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงคุณภาพ ราคา และการส่งมอบของสินค้าเป็ นหลัก บริษทั ฯมีแผนทีจะเพิมสัดส่วนการจัดหาสินคา้ จากผู ้
รับจ้างผลิตภายนอกใหไ้ ม่ตากว่
ํ าร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2557 โดยมีแผนทีจะทยอยลดกําลังการผลิตของโรงงาน PK2 และ
โรงงาน PK3 ลง อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯจะยังคงจัดหาสินคา้ จากโรงงาน PK1 และโรงงาน PK บางปะกงอยู่ เนืองจากไดร้ บั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
(BOI)
3. โครงการเปิ ดคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (distribution center)
บมจ. แม็คกรุป๊ มีแผนทีจะเปิ ดคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Distribution center) เพือรองรับการเติบโตด้านการขายและ
บริหารจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายของกลุ่มบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภาพอย่างยังยืน โดยบมจ. แม็คกรุป๊ ไดพ้ ฒั นาระบบจัดการสินค้า และกระจาย
สินค้าสู่รา้ นค้าต่างๆทัวประเทศ และมีแผนทีจะย้ายคลังสินค้าทังหมดจากโรงงาน PK1 และโรงงาน PK3 มารวมศูนย์ทคลั
ี งสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าแห่งใหม่เพียงแห่งเดียว บมจ. แม็คกรุป๊ ได้ทาํ สัญญาจะเช่าพืนทีใชส้ อยรวม 12,700 ตารางเมตร ซึงตังอยู่บนซอยพัฒนาชนบท 4 ถนนพัฒนา
ชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผู ้ใหเ้ ช่าคาดว่าจะก่อสร้างแลว้ เสร็จและส่งมอบ

- ให้บมจ. แม็คกรุป๊ ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2557 บมจ. แม็คกรุป๊ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนจํานวนประมาณ 100 ล้านบาท สําหรับการวางระบบการ
บริหารคลังสินคา้
4. โครงการเปิ ดศูนย์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (design center)
บมจ. แม็คกรุป๊ มีแผนทีจะเปิ ดศูนย์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (design center) โดยมีเป้ าหมายเพือใชใ้ นการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบมจ. แม็คกรุป๊ และพัฒนาวงการออกแบบเสือผ ้าในประเทศไทยในอนาคต บมจ. แม็คกรุป๊ ได้ทาํ สัญญาจะเช่าทีดินและอาคาร
ซึงตังอยู่บนถนนสุขาภิบาล 2 ปากซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยอาคารมีพนที
ื ใชส้ อยรวม 3,000 ตารางเมตร ปัจจุบนั อยู่
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผู ้ให้เช่าคาดว่าจะก่อสร้างแลว้ เสร็จและส่งมอบให้บมจ. แม็คกรุป๊ ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2557 บมจ. แม็คกรุป๊ คาดว่า
จะตอ้ งใชเ้ งินลงทุนจํานวนประมาณ 80 ลา้ นบาท สําหรับการตกแต่งอาคาร การจัดซือและการเคลือนย้ายอุปกรณ์สาํ นักงาน

รายการระหว่างกัน
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-

สําหรับรอบปี บญั ชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 และงวด 3 เดือนแรกสินสุดวันที 31 มีนาคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ สรุปไดด้ งั นี

1. รายการระหว่างกันทียังมีต่อเนื องในอนาคต
บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1. รายการเช่าทีดินและอาคารโรงงาน PK2
1.1 PKG ขายทีดินและอาคารโรงงาน PK ใหแ้ ก่ บจก.
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ พี.เค.แกรนด์
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. - รายได้จากการขายโรงงาน PK2
แม็คกรุป๊ เป็ นผูถ้ อื หุน้ 1.2 MJM เช่าทีดินและอาคารโรงงาน PK2 จาก บจก.
ของ บจก. พี.เค.แก
พี.เค.แกรนด์ (หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ)
รนด์ ร้อยละ .
- ค่าเช่าและบริการโรงงาน PK2
- เงินมัดจําค่าเช่าและบริการโรงงาน PK2

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี
2556

บจก. พี.เค.แกรนด์

46,300,000

1,236,060
309,015

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(1) เมือวันที 31 สิงหาคม 2555 PKG ได้ขายทีดินและอาคารโรงงาน PK2 ให้แก่บจก. พี.เค. แก
รนด์ ซึงเป็ นส่วนหนึงของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพือให้กลุ่มบริษทั แม็คกรุป๊ มีความคล่องตัว
ในการขยายสายการผลิตไปยังพืนทีอืนในอนาคต ในราคา 46.3 ล้านบาท ซึงเป็ นราคาทีสามารถ
เทียบเคียงไดก้ บั ราคาประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ ทีมีราคาประเมินเท่ากับ 46.3 ล้านบาท (ตาม
รายงานการประเมินวันที 25 พฤษภาคม )
(2) ในการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจดังกล่าว MJM จึงไดเ้ ช่าโรงงาน PK2 จากบจก. พี.เค.แก
รนด์ ตังแต่วนั ที กันยายน
เป็ นต้นไป เพือใช้เป็ นทีตังสายการผลิต PK2 ในปัจจุบนั ใน
927,045
อัตราค่าเช่าและบริการ 0 ,015 บาทต่อเดือน (ปรับค่าเช่าและบริการขึนทุกปี ปฏิทนิ ตามอัตราเงิน
309,015
เฟ้ อทีประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) ตามสัญญาเช่าและบริการ ซึงเป็ นราคาทีสามารถ
เทียบเคียงไดก้ บั ราคาประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ ทีมีราคาประเมินเท่ากับ 358,333 บาทต่อเดือน
และมีเงือนไขการชําระเงินทีเป็ นปกติธุรกิจสัญญาเช่าและบริการมีอายุ ปี และสามารถต่อไดอ้ กี
ครังๆละ ปี โดยเงือนไขในสัญญาเช่ากําหนดใหผ้ เู ้ ช่ามีสทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าได้แต่เพียงฝ่ าย
เดียว โดยไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้า ในกรณีดงั กล่าวผูใ้ ห้เช่าตกลง
คืนเงินมัดจําดังกล่าวแก่ผเู ้ ช่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ฯ เนืองจากเป็ นโรงงานทีใชใ้ นการผลิตในปัจจุบนั และการเช่าโรงงานดังกล่าวเป็ นแนวทางที
สอดคลอ้ งกับแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ทีจะเพิมสัดส่วนการจัดหาสินค้าจากผู ้ผลิตภายนอก และลดการ
ผลิตด้วยตนเองลง ทําใหบ้ ริษทั ฯสามารถปรับตัวจากเดิมทีผลิตเองโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไปเป็ นการจ้างผู ้รับ

- บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

2. รายการเช่าทีดินและอาคารโรงงาน PK3
MJM เช่าโรงงาน PK จากบจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
ตังแต่วนั ที กันยายน
เป็ นตน้ ไป แทนทีเดิมที
PKG เป็ นคู่สญั ญาในการเช่าทีดินและอาคารโรงงาน
PK จาก บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ 2.1 MJM กับบจก. พี.เค.แอสเซท พลัส (หลังปรับ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. โครงสร้างธุรกิจ)
แม็คกรุป๊ เป็ นผูถ้ อื หุน้ - ค่าเช่าและบริการโรงงาน PK3
ของ บจก. พี.เค.แอส - เงินมัดจําค่าเช่าและบริการโรงงาน PK3
เซท พลัส ร้อยละ
2.2 PKG กับบจก. พี.เค.แอสเซท พลัส (ก่อนปรับ
.
โครงสร้างธุรกิจ)
- ค่าเช่าและบริการโรงงาน PK3

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี
2556

บจก. พี.เค.แอสเซท
พลัส
(เดิมชือ บจก. แม็ค
แอสเซท พลัส)

(1) บจก. พี.เค.แอส
เซท พลัส
(เดิมชือ บจก. แม็ค
แอสเซท พลัส)

3. รายการเช่าทีดินและอาคารโรงงาน PKบางปะกง
PKG เช่าโรงงาน PK บางปะกง จาก บจก. พี.เค.แอส
เซท พลัส ตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2555 เป็ นต้นไป
แทนทีเดิม PKG เป็ นคู่สญั ญาเช่าทีดินและอาคาร

2,589,236
647,309

4,333,458

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

จ้างผลิตภายนอกไดค้ ล่องตัวขึน ดังนันการเช่าโรงงานในราคายุตธิ รรม จึงเป็ นแนวทางทีก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับบริษทั ฯ
เดิม PKG เป็ นคู่สญั ญาในการเช่าทีดินและอาคารโรงงาน PK จากบจก. พี.เค.แอสเซท พลัส โดย
ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ เมือวันที 1 กันยายน 2555 MJM ได ้
เขา้ เป็ นผูเ้ ช่าทีดินและอาคารโรงงาน PK จากบจก. พี.เค.แอสเซท พลัส ในอัตราค่าเช่าและบริการ
, บาทต่อเดือน (ปรับค่าเช่าและบริการขึนทุกปี ปฏิทนิ ตามอัตราเงินเฟ้ อทีประมาณการโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึงเป็ นราคาทีสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ทีมี
ราคาประเมินเท่ากับ 675,000 บาทต่อเดือน และมีเงือนไขการชําระเงินทีเป็ นปกติธุรกิจ สัญญาเช่าและ
บริการมีอายุ ปี ตังแต่วนั ที กันยายน
และสามารถต่อได้อกี ครังๆละ ปี โดยเงือนไข
1,941,927 ในสัญญาเช่ากําหนดให้ผู ้เช่ามีสทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าไดแ้ ต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม
647,309 การบอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้า ในกรณีดงั กล่าวผู ้ให้เช่าตกลงคืนเงินมัดจําดังกล่าวแก่ผู ้เช่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
- บริษทั ฯ เนืองจากเป็ นโรงงานทีใชใ้ นการผลิตในปัจจุบนั และการเช่าโรงงานดังกล่าวเป็ นแนวทางที
สอดคลอ้ งกับแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ทีจะเพิมสัดส่วนการจัดหาสินค้าจากผู ้ผลิตภายนอก และลดการ
ผลิตด้วยตนเองลง ดังนันการเช่าโรงงานในราคายุตธิ รรม ทําให้บริษทั ฯสามารถปรับตัวจากเดิมทีผลิต
เองโดยกลุ่มบริษทั ฯ ไปเป็ นการจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอกได้คล่องตัวขึน จึงเป็ นแนวทางทีก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับบริษทั ฯ
เดิม PKG เช่าทีดินและอาคารโรงงาน PK บางปะกง จากนายพิชยั กัญจนาภรณ์ ต่อมานายพิชยั กัญจ
นาภรณ์ได้ขายทีดินและอาคารโรงงาน PK บางปะกง ใหแ้ ก่บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส PKG จึงไดท้ าํ
สัญญาเช่าทีดินและอาคารโรงงาน PK บางปะกง จากบจก. พี.เค.แอสเซท พลัส ตังแต่วนั ที 1 กันยายน
2555 เป็ นตน้ ไป ในอัตราค่าเช่าและบริการ 35,834 บาทต่อเดือน (ปรับค่าเช่าและบริการขึนทุกปี ปฏิทิน

- บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง
(2) นายพิชยั กัญจนา
ภรณ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี
2556

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

โรงงาน PK บางปะกง จากนายพิชยั กัญจนาภรณ์
3.1 PKG กับบจก. พี.เค.แอสเซท พลัส (หลังปรับ
โครงสร้างธุรกิจ)
- ค่าเช่าโรงงาน PK บางปะกง
- เงินมัดจําค่าเช่าโรงงาน PK บางปะกง

143,336
35,834

107,502
35,834

3.2 PKG กับนายพิชยั กัญจนาภรณ์ (ก่อนปรับ
โครงสร้างธุรกิจ)
- ค่าเช่าโรงงาน PK บางปะกง

240,000

-

450,000
261,933

450,000
-

บจก. มิลเลเนียม
(1975)
(เดิมชือ บจก. แม็ค)

4. รายการเช่าช่วงอาคารสํานักงานสีพระยา
บมจ. แม็คกรุป๊ เช่าช่วงอาคารสํานักงานสีพระยาจาก
บจก. มิลเลเนียม (1975) ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2555
เป็ นตน้ ไป แทนทีเดิม PKG เป็ นคู่สญั ญาในการเช่า
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ อาคารสํานักงานสีพระยาจาก บจก. มิลเลเนียม (1975)
และนางสาวสุณี เสรี
4.1 บมจ.แม็คกรุป๊ กับบจก. มิลเลเนียม (1975) (หลัง
ภาณุ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ ปรับโครงสร้างธุรกิจ)
บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผู ้ - ค่าเช่าและบริการ
ถือหุน้ ของ บจก. มิลเล - ค่าไฟฟ้ า นําประปา และโทรศัพท์
เนียม ( ) รวมร้อย 4.2 PKG กับบจก. มิลเลเนียม ( ) (ก่อนปรับ

ตามอัตราเงินเฟ้ อทีประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึงเป็ นราคาทีสามารถเทียบเคียงไดก้ บั
ราคาประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ ทีมีราคาประเมินเท่ากับ 35,833 บาทต่อเดือน และมีเงือนไขการชําระ
เงินทีเป็ นปกติธุรกิจ สัญญาเช่าและบริการมีอายุ ปี ตังแต่วนั ที กันยายน
และสามารถต่อ
ได้อกี ครังๆละ ปี โดยเงือนไขในสัญญาเช่ากําหนดใหผ้ เู ้ ช่ามีสทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าได้แต่เพียงฝ่ าย
เดียว โดยไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้า ในกรณีดงั กล่าวผู ้ใหเ้ ช่าตกลงคืน
เงินมัดจําดังกล่าวแก่ผู ้เช่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ เนืองจากเป็ นโรงงานทีใชใ้ นการผลิตในปัจจุบนั และการเช่าโรงงานดังกล่าวเป็ นแนวทางทีสอดคลอ้ ง
กับแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ทีจะเพิมสัดส่วนการจัดหาสินค้าจากผูผ้ ลิตภายนอก และลดการผลิตด้วย
ตนเองลง ดังนันการเช่าโรงงานในราคายุตธิ รรม ทําให้บริษทั ฯสามารถปรับตัวจากเดิมทีผลิตเองโดย
กลุ่มบริษทั ฯ ไปเป็ นการจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอกได้คล่องตัวขึน จึงเป็ นแนวทางทีก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษทั ฯ
เดิม PKG เช่าช่วงอาคารสํานักงานสีพระยา พร้อมกับเช่าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สาํ นักงาน ค่าไฟฟ้ า
นําประปา และโทรศัพท์ จากบจก. มิลเลเนียม ( ) เพือใช้เป็ นสํานักงานสําหรับฝ่ ายขายและ
การตลาดของบริษทั ฯ
ภายหลังจากปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ เมือวันที 1 ตุลาคม 2555 บมจ. แม็ค
กรุป๊ ไดเ้ ข ้าเป็ นผู ้เช่าช่วงอาคารสํานักงานสีพระยาจากบจก. มิลเลเนียม ( ) ในอัตราค่าเช่าและ
บริการ , บาทต่อเดือน (ปรับค่าเช่าและบริการขึนทุกปี ปฏิทินตามอัตราเงินเฟ้ อทีประมาณการ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึงเป็ นราคาทีสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ทีมีราคาประเมินเท่ากับ 183,333 บาทต่อเดือน และมีเงือนไขการชําระเงินทีเป็ นปกติธุรกิจสัญญาเช่า
ช่วงและบริการนีมีอายุ 2 ปี 9 เดือน ตังแต่วนั ที ตุลาคม
บริษทั ฯได้รบั โอนมิเตอร์ไฟฟ้ า มิเตอร์นาประปา
ํ
และโทรศัพท์จากบจก. มิลเลเนียม (1975) แลว้ ใน

- บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง
ละ .84

นายพิชยั กัญจนาภรณ์

ลักษณะรายการ

โครงสร้างธุรกิจ)
- ค่าเช่าและบริการ
- ค่าไฟฟ้ า นําประปา และโทรศัพท์

นายพิพฒั น์ กัญจนา
ภรณ์ ซึงเป็ นน้องชาย
ของนายพิชยั กัญจนา

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1,950,390
1,080,000

-

320,000

-

30,000
7,500

22,500
7,500

10,408,140

1,622,711

5. รายการเช่าทีดินติดตังป้ ายโฆษณา
PKG เช่าทีดินจากนายพิชยั กัญจนาภรณ์
ก่อนปรับค่าเช่า
- ค่าเช่าทีดิน (8 เดือน ตังแต่ ม.ค.-ส.ค. )
หลังปรับค่าเช่า
- ค่าเช่าทีดิน
- เงินมัดจําค่าเช่าทีดิน

บจก. ยูนิคการ์เมน้ ท์
อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี
2556

6. รายการจ้างผลิตกางเกงยีนส์ (Outsource)
บมจ.แม็คกรุป๊ และ PKG ว่าจ้างบจก. ยูนิคการ์เม ้นท์อมิ
ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ผลิตกางเกงยีนส์
6.1 บมจ.แม็คกรุป๊ กับบจก. ยูนิคการ์เม ้นท์อิมปอร์ต
เอ็กซ์ปอร์ต (หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ)
- ซือสินค้าสําเร็จรูป

เดือนธันวาคม 2555
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ เนืองจาก ปัจจุบนั บริษทั ฯใชอ้ าคารสํานักงานสีพระยา เพือเป็ นทีตังของแผนกขาย ทีมีความจําเป็ น
สําหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทีอยู่ในเขตเมือง
PKG เช่าทีดินจากนายพิชยั กัญจนาภรณ์ เพือติดตังป้ ายโฆษณาสินค้าของกลุ่มบริษทั ฯ จํานวน 2
แปลง ค่าเช่ารวมเดือนละ 7,500 บาท ซึงเป็ นราคาทีสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาประเมินโดยผู ้
ประเมินอิสระ ทีมีราคาประเมินรวมเท่ากับ 8,333 บาทต่อเดือน และมีเงือนไขการชําระเงินทีเป็ นปกติ
ธุรกิจ สัญญาเช่าทีดินมีอายุ 3 ปี ตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2555
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ เนืองจากทีผ่านมา บริษทั ฯไดเ้ ช่าทีดินดังกล่าวจากนายพิชยั กัญจนาภรณ์ และบริษทั ฯไดล้ งทุนสร้าง
โครงเหล็กป้ ายโฆษณาเพือโฆษณาสินค้าของบริษทั ฯ ซึงไดต้ ดั ค่าเสือมราคาป้ ายโฆษณาดังกล่าว
หมดแลว้ ในปัจจุบนั ดังนัน การใชง้ านป้ ายโฆษณาดังกล่าว บริษทั ฯจึงมีภาระเพียงค่าเช่าทีดินเท่านัน
นอกจากนีทีตังป้ ายโฆษณาดังกล่าวอยู่ในทําเลทีดี และเป็ นจุดทีสามารถเห็นการโฆษณาสินค้าได้อย่าง
ชัดเจน ดังนัน การเช่าทีดินต่อเนืองในราคายุตธิ รรม เมือเปรียบเทียบกับการเช่าป้ ายโฆษณาทัวไป จึง
ก่อใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดกับบริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ไดว้ า่ จ้างบจก. ยูนิคการ์เม ้นท์อมิ ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ผลิตกางเกงยีนส์ (outsource) เพือ
ให้บมจ.แม็คกรุป๊ มีสนิ คา้ เพียงพอในการจัดจําหน่ายไดท้ นั ตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง
โดยกําหนดราคาค่าจ้างและเงือนไขการชําระเงิน ใกล้เคียงกับผู ้ผลิตซึงเป็ นบุคคลภายนอกรายอืนทีกลุ่ม
บริษทั ฯว่าจ้างผลิต และเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป
ในการว่าจ้างผลิตกางเกงยีนส์ดงั กล่าว PKG จะขายวัสดุทใช
ี ใ้ นการผลิต เช่น ป้ ายเครืองหมายการค้า
กระดุม เป็ นต้น ให้แก่ผู ้รับจ้างในราคาและเงือนไขการชําระเงิน ใกลเ้ คียงกับที PKG ไดข้ ายให้ผู ้ผลิต

- บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ภรณ์ กรรมการและผู ้
ถือหุน้ ใหญ่ของบมจ.
แม็คกรุป๊ และบุคคลที
เกียวข ้อง ถือหุน้ ใน
บจก. ยูนิคการ์เมน้ ท์
อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
ร้อยละ .

- เจ้าหนีการค้า
6.2 PKG กับบจก. ยูนิคการ์เมน้ ท์อมิ ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
- ซือสินค้าสําเร็จรูป(ก่อนปรับโครงสร้างธุรกิจ)
- ซือวัตถุดบิ (ผ้า)
- เจ้าหนีการค้า
- รายได้จากการขายวัสดุทใช
ี ใ้ นการผลิต
- ต้นทุนขายวัสดุทใช
ี ใ้ นการผลิต
- ลูกหนีการค้า

บจก. ซินไฉฮัว
อุตสาหกรรม

7. รายการจ้างซักและฟอกยีนส์
MJM และ PKG ว่าจ้างบจก. ซินไฉฮัว อุตสาหกรรม
ซักและฟอกยีนส์
นายพิพฒั น์ กัญจนา
7.1 MJM กับบจก. ซินไฉฮัว อุตสาหกรรม (หลังปรับ
ภรณ์ และนายพิบูล
โครงสร้างธุรกิจ)
กัญจนาภรณ์ ซึงเป็ น
- ค่าจ้างซักและฟอกยีนส์
น้องชายและพีชายของ - เจ้าหนีการค้า
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ 7.2 PKG กับบจก. ซินไฉฮัว อุตสาหกรรม
กรรมการและผูถ้ อื หุน้
- ค่าจ้างซักและฟอกเสือผ้า
ใหญ่ของบมจ. แม็คกรุป๊ - เจ้าหนีการค้า
และบุคคลทีเกียวข ้อง
ถือหุน้ ใน บจก. ซินไฉ
ฮัว อุตสาหกรรม ร้อย
ละ 100

มูลค่ารายการ (บาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี
2556
9,211,849
1,736,301 รายอืน PKG ยังคงเป็ นผู ้ขายวัสดุทใช
ี ใ้ นการผลิตดังกล่าวให้แก่ผรู ้ บั จ้างอย่างต่อเนืองในอนาคต
ในไตรมาส 1 ปี 2555 PKG ซือวัตถุดบิ ประเภทผ้าจากบจก. ยูนิคการ์เม ้นท์อมิ ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
34,363,235
- เนืองจาก PKG มีความตอ้ งการใชผ้ ้า ซึง บจก. ยูนิคการ์เมน้ ท์อมิ ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต มีผ ้าดังกล่าวคง
2,408,760
- เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม PKG มีนโยบายในการซือวัตถุดบิ จากผู ้จําหน่ายผ้าโดยตรงในอนาคต
96,595
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
158,474
16,650 รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
71,839
- ฯ เนืองจาก บริษทั ฯมีกาํ ลังการผลิตไม่เพียงพอในบางช่วง จึงว่าจ้างผูผ้ ลิตภายนอกในการผลิตเสือผ้า
30,309
- ให้กบั บริษทั ฯอยู่หลายแห่ง และบจก. ยูนิคการ์เม ้นท์อมิ ปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ก็เป็ นหนึงในผูผ้ ลิตภายนอก
ทีมีความเชียวชาญในการผลิตเสือผ ้าให้กบั แบรนด์สนิ ค้าต่างๆในอุตสาหกรรม
MJM และ PKG ว่าจ้างบจก. ซินไฉฮัว อุตสาหกรรม ซักและฟอกยีนส์ เนืองจากกลุ่มบริษทั ฯ มีกาํ ลัง
การผลิตในการซักและฟอกไม่เพียงพอ และเพือให้บริษทั ฯสามารถผลิตสินคา้ ไดท้ นั ตามความตอ้ งการ
ของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยกําหนดราคาค่าจ้างและเงือนไขการชําระเงิน ใกลเ้ คียงกับผู ้รับจ้างซัก
และฟอกรายอืนทีกลุ่มบริษทั ฯ ว่าจ้าง และเป็ นรายการทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1,552,811
523,730 รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
813,960
545,718 ฯ เนืองจาก บริษทั ฯมีกาํ ลังการซักฟอกไม่เพียงพอในบางช่วง จึงว่าจ้างผู ้ซักฟอกภายนอกในการ
ซักฟอกเสือผ ้าให้กบั บริษทั ฯอยู่หลายแห่ง และบจก. ซินไฉฮัว ก็เป็ นหนึงในผูซ้ กั ฟอกภายนอกทีมีความ
11,374,359
49,925 เชียวชาญในการซักฟอกเสือผ้าใหก้ บั แบรนด์สนิ คา้ ต่างๆในอุตสาหกรรม
1,117,893
53,479

- 2. รายการระหว่างกันทีเกิดขึนเพียงครังเดียวในปี 2555
บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1. รายการจ้างทีปรึกษาธุรกิจ
บมจ.แม็คกรุป๊ ว่าจ้างบจก. บูติค คอนซัลติง กรุ๊ป เป็ นที
ปรึกษาธุรกิจ
นางปรารถนา มงคลกุล 1.1 บมจ.แม็คกรุป๊ กับ บจก. บูตคิ คอนซัลติง กรุป๊
ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบมจ. - ค่าทีปรึกษาธุรกิจ (หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ)
แม็คกรุป๊ ร้อยละ .
- เจ้าหนี
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บจก. 1.2 PKG กับบจก. บูตคิ คอนซัลติง กรุป๊
บูตคิ คอนซัลติงกรุป๊
- ค่าทีปรึกษาธุรกิจ (ก่อนปรับโครงสร้างธุรกิจ)
ร้อยละ .

มูลค่ารายการ
(บาท)
ปี 2555

บจก. บูตคิ คอนซัลติง
กรุป๊

บจก. มิลเลเนียม
(1975)
(เดิมชือ บจก. แม็ค)

2. รายการซือเครืองใช ้ อุปกรณ์สาํ นักงาน และรถยนต์
2.1 บมจ.แม็คกรุป๊ ซือเครืองใช ้ อุปกรณ์สาํ นักงาน และ
รถยนต์จากบจก. มิลเลเนียม (1975) ซึงเดิม PKG เช่าจากบ
จก. มิลเลเนียม (1975)
บมจ.แม็คกรุป๊ กับบจก. มิลเลเนียม (1975)
- ซือเครืองใช ้ อุปกรณ์สาํ นักงาน และรถยนต์ และ
ค่าใชจ้ ่ายอืน
PKG กับบจก. มิลเลเนียม (1975)
- ค่าเช่าเครืองใช้ อุปกรณ์สาํ นักงาน และรถยนต์

2,000,000
520,000
4,000,000

3,042,600

1,363,692

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุ่มบริษทั ฯ ว่าจ้างบจก. บูตคิ คอนซัลติง กรุป๊ เป็ นทีปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ โดยมีอตั ราค่าบริการเดือนละ
, บาท ซึงสามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าบริการของงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน สัญญาบริการมีอายุ ปี เริม
ตังแต่ มกราคม
และต่ออายุอกี คราวละ ปี อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทีนางปรารถนา มงคลกุล ได้เข ้า
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือวันที 21 พฤศจิกายน 2555 บจก. บูตคิ
คอนซัลติง กรุป๊ ไดย้ กเลิกสัญญาบริการดังกล่าวขา้ งตน้ โดยสินสุดลงในวันที 31 ธันวาคม 2555 และบริษทั ฯไม่ม ี
การจ่ายค่าทีปรึกษาธุรกิจใหแ้ ก่ บจก. บูติค คอนซัลติง กรุ๊ป ตังแต่ตน้ ปี 2556 เป็ นต้นไป เพือธรรมาภิบาลทีดี
ทังนี โดยทีนางปรารถนา มงคลกุล มิได้รบั ค่าตอบแทนเพิมเติมจากการเข ้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร
ดังกล่าว อนึง นางปรารถนา มงคลกุล เป็ นผู ้ถือหุน้ ร้อยละ 5 ของบมจ. แม็คกรุป๊ ก่อนการเสนอขายหุน้ สามัญที
ออกใหม่ต่อประชาชน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เพือเป็ นการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส ในปี 2555 บมจ.แม็คกรุป๊ ได้ซอื
เครืองใช้ อุปกรณ์สาํ นักงาน และรถยนต์จากบจก. มิลเลเนียม (1975) โดยราคาซือขายดังกล่าว เทียบเท่าไดก้ บั
ราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เนืองจาก
เดิมบริษทั ฯมีการใชเ้ ครืองใชแ้ ละอุปกรณ์สาํ นักงาน ทีอยู่ในอาคารสํานักงานสีพระยาอยู่แล้ว ดังนัน เพือเป็ นการจัด
โครงสร้างทรัพย์สนิ ใหเ้ กิดความชัดเจนโปร่งใส และหลีกเลียงไม่ให้เกิดเป็ นรายการระหว่างกันทีต่อเนืองในอนาคต
บริษทั ฯจึงไดซ้ อเครื
ื องใช ้ อุปกรณ์สาํ นักงานและรถยนต์จากบจก. มิลเลเนียม (1975) เข ้ามาเป็ นทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ฯ ซึงเป็ นรายการทีเกิดขึนเพียงครังเดียวในการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ฯ

- บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง
นางสาวสุณี เสรีภาณุ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(บาท)
ปี 2555

2.2 บมจ.แม็คกรุป๊ ซือรถยนต์จากนางสาวสุณี เสรีภาณุ
- ซือรถยนต์

6,200,000

(1) นายพิชยั กัญจนา
3. รายการกูย้ มื เงินจากกรรมการ
ภรณ์
PKG กูย้ มื เงินจากนายพิชยั กัญจนาภรณ์ นางสาวสุณี เสรี
(2) นางสาวสุณี เสรีภาณุ ภาณุ และนายวิรชั เสรีภาณุ
(3) นายวิรชั เสรีภาณุ

บจก. มิลเลเนียม
( )
(เดิมชือ บจก. แม็ค)

เงินกูย้ มื จากกรรมการต้นงวด
กูเ้ พิมระหว่างงวด
จ่ายคืนระหว่างงวด
เงินกูย้ มื จากกรรมการปลายงวด
PKG กูย้ มื เงินระยะสันจากบจก. มิลเลเนียม (
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
- เงินกูร้ ะยะสัน
เงินกูร้ ะยะสันต้นงวด
กูเ้ พิมระหว่างงวด
จ่ายคืนระหว่างงวด

0
316,097,500
(316,097,500)
0
) เพือใช ้

0
50,000,000
(50,000,000)
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เพือเป็ นการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใส ในปี 2555 บมจ.แม็คกรุป๊ ซือรถยนต์
จากนางสาวสุณี เสรีภาณุ เพือใช้เป็ นรถประจําตําแหน่งของผู ้บริหาร โดยราคาซือขายรถยนต์ดงั กล่าว เทียบเท่าได ้
กับราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เนืองจาก
เดิมบริษทั ฯจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่งดังกล่าวให้แก่ผู ้บริหารระดับสูงอยู่แล้ว ดังนัน เพือเป็ นการจัดโครงสร้าง
ทรัพย์สนิ ให้เกิดความชัดเจนโปร่งใส และหลีกเลียงไม่ใหเ้ กิดเป็ นรายการระหว่างกันทีต่อเนืองในอนาคต บริษทั ฯ
จึงไดซ้ อรถยนต์
ื
ประจําตําแหน่งดังกล่าวจากนางสาวสุณี เสรีภาณุ เขา้ มาเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ซึงเป็ นรายการที
เกิดขึนเพียงครังเดียวในการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ในไตรมาส 3 ปี 2555 PKG กูย้ มื เงินจากนายพิชยั กัญจนาภรณ์ นางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรชั เสรีภาณุ เพือ
ใชใ้ นการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินสูงสุดรวมไม่เกิน 316,097,500
บาท ผูใ้ ห้กตู ้ กลงทีจะไม่คดิ ดอกเบีย และให้ชาํ ระคืนเมือทวงถาม ทังนี PKG ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื แล้วทังจํานวนใน
ไตรมาส 4 ปี 2555
บริษทั ฯไม่มนี โยบายทีจะกูย้ มื เงินจากบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการกูย้ ืมเงินเพือใช้ในการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
โดยไม่คดิ อัตราดอกเบีย ซึงกลุ่มบริษทั ฯได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวแลว้ ทังจํานวน
PKG กูย้ มื เงินระยะสันจากบจก. มิลเลเนียม (1975) เพือใช้เป็ นเงินหมุนเวียน เมือวันที 4 ม.ค. 2555 วงเงินรวม
50 ลา้ นบาท อัตราดอกเบียร้อยละ 5.00 ต่อปี และกําหนดชําระคืนเมือทวงถาม ทังนี PKG ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื
ดังกล่าวแล้วทังจํานวนในเดือนกันยายน 2555 และ
บริษทั ฯไม่มนี โยบายทีจะกูย้ มื เงินจากบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการกูย้ ืมเงินเพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษทั ฯ ซึงกลุ่มบริษทั ฯได้ชาํ ระคืนเงิน

- บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

-

เงินกูร้ ะยะสันปลายงวด
ดอกเบียจ่าย

มูลค่ารายการ
(บาท)
ปี 2555
0 กูย้ มื แลว้ ทังจํานวน
1,684,932
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- รายการระหว่างกันในอนาคต
กลุ่มบริษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนธุรกิจสําหรับการขยายตัวของกลุ่มบริษทั ฯ ด้วยแผนการเปิ ดคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Distribution center) เพือรองรับการเติบโตด้านการขายและบริหารจัดการช่อง
ทางการจัดจําหน่ายของกลุ่มบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภาพ และแผนการจัดตังศูนย์การออกแบบ เพือตอบสนองความไดต้ รงตามความตอ้ งการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมทังความต้องการพืนทีเพือผลิตเฟอร์นิเจอร์ไว ้ใชส้ นับสนุนการ
ขยายตัวของร้านคา้ ของตนเอง โดยบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย ได้ทาํ สัญญาเช่าสินทรัพย์ต่างๆ จากเจ้าของสินทรัพย์ ซึงเป็ นบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ โดยสามารถสรุปไดด้ งั นี
สินทรัพย์ทจะเช่
ี า
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ผู ้ใหเ้ ช่า
ผู ้เช่า
อายุ 1/ พืนทีเช่า
อัตราค่าเช่าและบริการ
ราคาประเมินโดยผู ้ วันทีส่งมอบสินทรัพย์
(ตาราง
ประเมินอิสระ
บาทต่อตาราง
บาทต่อ
เมตร)
เมตรต่อเดือน
เดือน
(1) พืนทีโรงงาน PK3 ส่วนเพิม คลังสินค้า
บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส 2/ MJM
10 ปี
1,648
104
171,392
189,167 บาทต่อ
ภายในเดือน
เดือน
กรกฎาคม 2557
(2) โรงงาน PK บางปะกง ส่วน โรงงานผลิตเสือผ ้า
บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส 2/ PKG
10 ปี
5,220
81
422,820
466,667 บาทต่อ
ภายในเดือน
เพิม
สําเร็จรูป
เดือน
กุมภาพันธ์ 2558
(3) คลังสินคา้ และศูนย์กระจาย คลังสินค้าและศูนย์
บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส 2/ บริษทั ฯ
10 ปี
12,700
125
1,587,500 125 บาทต่อตาราง
ภายในเดือน
สินค้า (Distribution Center)
กระจายสินค้า
เมตรต่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2557
(Distribution Center)
(4) ทีดินและอาคารศูนย์การ
ศูนย์การออกแบบ
บจก. เอสเอส ชาลเล้นจ์ /
บริษทั ฯ
10 ปี
3,000
125
375,000
389,167 บาทต่อ
ภายในเดือน
ออกแบบ (Design Center)
(Design Center)
เดือน
กุมภาพันธ์ 2557
(5) ทีดินและอาคารเพือธุรกิจ
ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์
บจก. พี.เค.แกรนด์ /
บริษทั ฯ
10 ปี
4,151
108
448,308
477,500 บาทต่อ
ภายในเดือน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์
เดือน
พฤศจิกายน 2556
/
หมายเหตุ: อายุของสัญญา 10 นับตังแต่วนั ทีส่งมอบทรัพย์สนิ และสามารถต่อไดอ้ กี 2 ครังๆละ 10 ปี เงือนไขในสัญญาเช่ากําหนดใหผ้ เู ้ ช่ามีสทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าได้แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการบอกเลิก
สัญญาเช่าล่วงหน้า ในกรณีดงั กล่าวผู ้ใหเ้ ช่าตกลงคืนเงินมัดจําดังกล่าวแก่ผู ้ให้เช่า
/
บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส เดิมชือ บจก. แม็ค แอสเซท พลัส มีนายพิชยั กัญจนาภรณ์ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผู ้ถือหุน้ ของ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส ร้อยละ .
/
นางสาวสุณี เสรีภาณุ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผู ้ถือหุน้ ของ บจก. เอสเอส ชาร์เล้นจ์ ร้อยละ .
/
นายพิชยั กัญจนาภรณ์ ผู ้ถือหุน้ ใหญ่ของ บมจ. แม็คกรุป๊ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บจก. พี.เค.แกรนด์ ร้อยละ .

- สัญญาเช่าสินทรัพย์ดงั กล่าว ระบุหน้าทีของผูใ้ ห้เช่า ซึงผู ้ใหเ้ ช่าจะก่อสร้างสินทรัพย์ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตเปิ ดใช้อาคาร เพือให้ผเู ้ ช่าสามารถใชส้ นิ ทรัพย์ได้โดยชอบดว้ ย
กฎหมาย และผูใ้ ห้เช่าจะตอ้ งปฎิบตั ติ ามเงือนไขต่างๆทีได้ระบุไว ้ในสัญญาเช่า และมีเงือนไขทีให้ผู ้ใหเ้ ช่าต้องส่งมอบสินทรัพย์ภายในเวลาทีกําหนด โดยอายุสญั ญาเช่าจะเริมนับตังแต่วนั ทีผู ้ใหเ้ ช่าส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู ้เช่า โดยมี
อัตราค่าเช่าและบริการตามทีตกลงกันในสัญญาเช่า ซึงเป็ นราคาทีไม่เกินกว่าราคาประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ และมีเงือนไขการชําระเงินทีเป็ นปกติธุรกิจ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยการจัดเตรียมพืนทีการเช่าดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของแผนธุรกิจของบริษทั ฯ เนืองจาก กลุ่มบริษทั ฯ มี
ความจําเป็ นต้องรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการเตรียมพืนทีคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์การออกแบบ เพือสนับสนุนการเติบโตของบริษทั ฯในอนาคต และมีความตอ้ งการพืนทีเพือธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์
เพือสนับสนุนการขยายตัวของร้านค้าของตนเอง โดยราคาเช่าและบริการสามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระซึงมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผลในแต่ละรายการดังนี
รายการในอนาคต
ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล
(1) พืนทีโรงงาน PK3 ส่วนเพิม
ปัจจุบนั พืนทีสําหรับเก็บวัตถุดบิ ทีมีอยู่ในปัจจุบนั ของโรงงาน PK3 มีขนาดเล็กและแออัด ดังนัน พืนทีโรงงาน PK3 ส่วนเพิม จะถูกเช่าเพือใชเ้ ป็ นคลังสินคา้ สําหรับเก็บวัตถุดบิ เพือใหม้ ี
พืนทีเพียงพอต่อการผลิตของโรงงาน PK3 อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯสามารถจัดหาผู ้รับจ้างผลิตภายนอกทีมีคุณภาพดีในราคาสมเหตุสมผล บริษทั ฯจะทยอยลดกําลังการผลิตจนปิ ด
สายการผลิตทีโรงงาน PK3 ลง พร้อมกับยกเลิกสัญญาเช่าทังโรงงาน PK3 และพืนทีโรงงาน PK3 ส่วนเพิมโดยปัจจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการศึกษาเพือจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอก
ผลิตสินค้า ดังนัน บริษทั ฯจึงต้องมีกาํ ลังการผลิตของโรงงาน PK3 เพือรองรับยอดขายในปัจจุบนั
(2) โรงงาน PK บางปะกง ส่วนเพิม
การวางแผนการเช่าพืนทีโรงงานเพิมเติม เป็ นไปเพือรองรับในกรณีทจะมี
ี การขยายกําลังการผลิตของโรงงาน PK บางปะกง ในอนาคต ซึงเป็ นพืนทีของโรงงานบางปะกงทีไดร้ บั บัตร
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) อย่างไรก็ตาม บริษทั อยู่ระหว่างการศึกษาเพือจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอกผลิตสินค้า ดังนัน ในอนาคต บริษทั ฯจะ
ดําเนินการพิจารณาทางเลือกทีเหมาะสมทีก่อใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดกับบริษทั ฯ ทังทางด้านราคา คุณภาพ และการส่งมอบสินคา้ โดยเปรียบเทียบระหว่างการจ้างผู ้ผลิตภายนอก และการ
ขยายกําลังการผลิตของตนเอง
(3) คลังสินคา้ และศูนย์กระจายสินค้า
บริษทั ฯจะใชค้ ลังสินคา้ และศูนย์กระจายสินคา้ เป็ นศูนย์รวมคลังสินค้าเพือจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปเพียงแห่งเดียว จากในปัจจุบนั ทีสินคา้ สําเร็จรูปถูกจัดเก็บไว ้ทีโรงงาน PK1 และโรงงาน
(Distribution Center)
PK3 ซึงจะทําให้บริษทั ฯสามารถบริหารจัดการสินคา้ คงเหลือไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวของช่องทางการขายในอนาคตไดอ้ ย่างดี โดยการใชเ้ ป็ นศูนย์รวมการ
กระจายสินคา้ ของบริษทั ฯ ทังนี บริษทั ฯได้เช่าพืนทีเพียงบางส่วนของอาคารตามความต้องการจริงของบริษทั ฯ
(4) ทีดินและอาคารศูนย์การออกแบบ
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มุง่ เน้นการบริหารแบรนด์สนิ คา้ เป็ นหลัก ดังนัน บริษทั ฯจึงให้ความสําคัญกับการออกแบบสินค้าเป็ นอย่างมาก ทังในส่วนของแบรนด์ประเภทยีนส์
(Design Center)
เช่น Mc McLady และประเภทเสือผ ้าสําเร็จรูปทัวไป เช่น McPink ซึงในปัจจุบนั แผนกออกแบบใช้พนที
ื ส่วนหนึงในโรงงาน PK1 ในการทํางานซึงพืนทีมีขนาดเล็กและแออัด กอปร
กับ บริษทั ฯมุง่ เน้นการจัดหาสินค้าภายใต้การออกแบบของบริษทั ฯ และมีการขยายแบรนด์สนิ คา้ อย่างต่อเนือง ทําให้แผนกออกแบบมีความสําคัญ ดังนัน ศูนย์การออกแบบจึงมีความ
จําเป็ นอย่างมาก โดยจะถูกออกแบบใหม้ พี นที
ื ทีเหมาะสมในการทํางานออกแบบสินค้าใหม่ๆให้แก่บริษทั อีกทังจะเป็ นสถานทีในการพัฒนานักออกแบบ และเป็ นสถานทีในการวางแผน
ความต้องการสินค้าตลอดจนเก็บสินคา้ ทุกรุ่นทุกแบบตังแต่อดีตถึงปัจจุบนั ของบริษทั ฯทังหมด

- (5) ทีดินและอาคารเพือธุรกิจผลิต
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีส่วนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็ นของตนเอง เพือรองรับการขยายสาขาและร้านคา้ ปลีกของตนเองของบริษทั ทีเติบโตอย่างรวดเร็วให้ครอบคลุมการจัดจําหน่ายในทุกพืนที
เฟอร์นิเจอร์เพือตกแต่งในร้านคา้ ปลีกของ ซึงเป็ นปัจจัยสนับสนุนหลักของความสําเร็จในการเปิ ดสาขาใหเ้ ป็ นไปตามจํานวนเป้ าหมายไดใ้ นราคาตน้ ทุนทีเหมาะสม ซึงในปัจจุบนั บริษทั ฯ ใชพ้ นที
ื ในการจัดทําเฟอร์นิเจอร์ภายใน
ตนเอง
โรงงาน PK1 ทีมีขนาดเล็ก บริษทั ฯจึงมีความจําเป็ นต้องมีพนที
ื ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทเพี
ี ยงพอต่อการขยายตัวของบริษทั ฯทีเติบโตขึนทุกปี ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯมีการปรับแผนธุรกิจของบริษทั ฯในอนาคต บริษทั ฯอาจยกเลิกการเช่าทรัพย์สนิ ทีเป็ นรายการระหว่างกันบางรายการทังทีเกิดขึนแลว้ ในปัจจุบนั และรายการระหว่างกันบางรายการในอนาคต
ดังกล่าวข ้างต้นเมือใดก็ได ้ โดยไม่มคี ่าปรับในการบอกเลิกสัญญาเช่า ซึงเป็ นไปตามเงือนไขทีไดร้ ะบุไว ้ในสัญญาเช่า

-

26

-

ภาระผูกพัน
ณ วันที

มีนาคม

บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพัน และหนีสินทีอาจเกิดขึนในอนาคต ดังนี

1. เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวม . ลา้ นบาท ประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีครบกําหนดชําระ
ในหนึงปี 105.0 ลา้ นบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 645.0 ล้านบาท
2. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน รวม 41.2 ลา้ นบาท
3. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานทียกเลิกไม่ได ้ เป็ นสัญญาเช่าร้านค้าปลีกของตนเองในศูนย์การค้า รวม

. ล้านบาท

4. หนังสือคําประกันของธนาคาร รวม . ลา้ นบาท

ปัจจัยเสียง

การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯทีเสนอขายในครังนีมีความเสียง ผู ้ลงทุนควรศึกษาขอ้ มูลในเอกสารฉบับนีอย่างรอบคอบ ก่อน
ตัดสินใจลงทุนซือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทังนี ปัจจัยความเสียงดังต่อไปนี เป็ นปัจจัยความเสียงบางส่วนทีสําคัญของบริษทั ฯ ซึงสามารถสรุปได ้
ดังต่อไปนี
1. ความเสียงจากการลงทุนขยายร้านค้าปลีกของตนเองและจุดขายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
บริษทั ฯมีการลงทุนขยายช่องทางการขายปลีกในประเทศอย่างต่อเนืองในช่วง 3 ปี ทผ่ี านมา โดยบริษทั ฯมีช่องทางการขายปลีกเปิ ดใหม่ใน
ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 จํานวน 76 แห่ง 41 แห่ง 65 แห่ง ตามลําดับ และในไตรมาส 1 ปี 2556 ไดข้ ยายช่องทางการขายในประเทศเพิมอีก
19 แห่ง และในต่างประเทศเพิมอีก 7 แห่ง ทําให ้ ณ สินไตรมาส 1 ปี 2556 บริษทั ฯมีช่องทางการขายปลีกในประเทศจํานวน 530 แห่ง และ
ต่างประเทศ 7 แห่ง นอกจากนี บริษทั ฯมีแผนทีจะลงทุนขยายช่องทางการขายปลีกให้เป็ น 751 แห่งภายในปี 2559
จากการทีบริษทั ฯ มีแผนทีจะขยายช่องทางการขายปลีกอย่างต่อเนือง บริษทั ฯอาจมีความเสียงเกียวกับการเปิ ดจํานวนช่องทางการขาย
ปลีกไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีวางไว ้ และอาจมีความเสียงเกียวกับผลการดําเนินงานของช่องทางการขายปลีกแห่งใหม่ไม่เป็ นไปตามทีไดค้ าดการณ์ไว ้
ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม การเปิ ดช่องทางการขายปลีกแห่งใหม่ มีการใชเ้ งินลงทุนไม่สูงมากนัก โดยมี
งบการลงทุนประมาณ 2.2 ล้านบาทต่อแห่งสําหรับร้านคา้ ขนาดปกติ เนืองจากบริษทั ฯมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์และมีหน่วยงานในการตกแต่งร้านเป็ น
ของตนเอง ทําให้บริษทั ฯสามารถควบคุมตน้ ทุนการดําเนินการไดต้ ามงบประมาณทีตังไวแ้ ละบริหารจัดการให้เป็ นไปตามกําหนดเวลาการขยายธุรกิจ
ตามทีกําหนด นอกจากนี บริษทั ฯยังมีทมี งานในการวางแผนเครือข่าย ซึงจะทําหน้าทีวิเคราะห์ในเชิงลึกเกียวกับสถานทีทีมีศกั ยภาพในการเปิ ด
ช่องทางการขายปลีกแห่งใหม่ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม รวมทังทําหน้าทีติดตามวิเคราะห์และวัดผลการ
ดําเนินงานอย่างใกลช้ ดิ ภายหลังการเปิดตัว เพือใหบ้ ริษทั ฯสามารถแก้ไขปัญหาทีอาจจะเกิดขึนไดท้ นั ท่วงที และเป็ นการวางแผนรองรับความเสียงทีจะ
นําไปใช้กบั การเปิ ดช่องทางการขายปลีกแห่งถัดไป
2. ความเสียงจากแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ไม่เป็ นไปตามทีวางแผนไว้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาํ หนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตของผลประกอบการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย การเพิมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแบรนด์สนิ คา้ ใหม่ การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายใหค้ รอบคลุมทัวประเทศและขยายไปยังต่างประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียน รวมทังช่องทางการจัดจําหน่ายทางอินเตอร์เน็ต การเข ้าซือกิจการหรือเข ้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ การลดตน้ ทุนการผลิตและ
ศึกษาการขยายฐานการจัดหาผลิตภัณฑ์ไปยังแหล่งพืนทีทีมีตน้ ทุนตํากว่า ซึงความสําเร็จของแผนการเติบโตดังกล่าวมีความสําคัญต่อธุรกิจโดยรวม
ของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯไม่ประสบความสําเร็จจากการใชก้ ลยุทธ์ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการซึงอาจไม่เป็ นไปตามที
วางแผนไว ้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ

- ทังนี กลยุทธ์การเติบโตเหล่านีเป็ นส่วนหนึงของแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ทีคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการ
ดําเนินการให้เป็ นรูปธรรม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ฯ ได้ออกแบรนด์สนิ คา้ ใหม่ไดแ้ ก่ McPink เป็ นสินค้าแฟชันสตรี ซึงเป็ นการเพิม
ประเภทของสินค้าของกลุ่มบริษทั ใหม้ คี วามหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใหค้ รอบคลุมฐานลูกคา้ ได้กว ้างขึน และมีการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย
เพิมขึน โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2556 บริษทั ฯ มีช่องทางการจําหน่ายรวมทังสิน 537 แห่ง เพิมขึนจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 511
แห่ง
3. ความเสียงจากการลงทุนในสินค้าคงคลัง
บริษทั ฯมีสนิ ค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 2554 2555 และวันที 31 มีนาคม 2556 เท่ากับ 233.0 ลา้ นบาท 541.2 ล้าน
บาท 779.4 ลา้ นบาท และ 830.6 ลา้ นบาท ตามลําดับ มีระยะเวลาการขายสินคา้ เฉลียปี 2553 2554 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 ที 90.3 วัน
103.7 วัน 161.5 วัน และ 220.1 วัน ตามลําดับ จากระยะเวลาขายสินค้าเฉลียทีสูง อาจทําใหบ้ ริษทั ฯมีความเสียงทีสินคา้ จะลา้ สมัยและไม่สามารถ
จําหน่ายออกไปได้ ทําให้เกิดต้นทุนในการบริหารจัดการหรือมีเงินทุนจมอยู่ในสินคา้ คงคลัง ซึงอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และ
สภาพคล่องของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดยในปลายปี 2555 เป็ นต้นมาบริษทั ได้ดาํ เนินการตามนโยบายการ
บริหารจัดการสินคา้ คงคลัง เพือจัดการกับสินค้าทีมีการเคลือนไหวชา้ โดยทําการระบายสินค้าดังกล่าวออกในราคาทีเหมาะสมแต่ยงั สูงกว่าต้นทุนใน
ช่องทางการจําหน่ายอืนของบริษทั ฯ อาทิ การออกบูท๊ การจัดทํารายการส่งเสริมการขาย เป็ นตน้ และกําหนดใหฝ้ ่ ายขายจัดทําแผนการเลิกผลิตสินค้า
รุ่นทีมียอดขายไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของฝ่ ายขาย (Discontinue Project) เพือทีจะนําผลิตภัณฑ์ใหม่เขา้ ไปวางทีจุดจําหน่ายเพิมโดยบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯมีแผนทีลดระยะเวลาการขายสินค้าเฉลียลง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศทีจะช่วยวิเคราะห์ความต้องการทีแท้จริงของผู ้บริโภค
ในแต่ละจุดจําหน่าย (Demand Planning) เพือทีจะลดปริมาณการสํารองสินคา้ และสามารถควบคุมและติดตามการเคลือนไหวของสินค้าคงคลังใน
แต่ละช่องทางการขายอย่างสมําเสมอ เพือให้สามารถบริหารจัดการสินคา้ ในแต่ละแห่งให้อยู่ในระดับทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการขาย รองรับ
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทีตอ้ งการมุง่ เน้นการบริหารจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี การ
มุง่ เน้นทีจะเพิมสัดส่วนจัดหาสินค้าจากผูร้ บั จ้างผลิตภายนอก (Outsource Manufacturers) จะสามารถช่วยลดปริมาณสินคา้ คงคลังลง และลด
ระยะเวลาการขายสินคา้ เฉลียไดอ้ กี ทางหนึง
บริษทั ฯมีแผนทีจะยา้ ยสินค้าสําเร็จรูปทังหมดไปอยู่รวมศูนย์เก็บรักษาทีศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี
เพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคา้ คงเหลือ จากเดิมทีแยกการจัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า แห่ง ได้แก่ โรงงาน PK1 และโรงงาน PK 3 และรองรับ
การกระจายสินค้าไปยังทัวประเทศในอนาคต
ระหว่างปี 2553 - 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษทั ฯมีเงินทุนหมุนเวียนทีเพียงพอต่อการดําเนินงานมาโดยตลอด โดยบริษทั ฯมี
แหล่งเงินทุนสําคัญคือ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยบริษทั มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 147.7 ล้านบาท 169.6 ลา้ นบาท 229.5
ลา้ นบาท และ 255.5 ล้านบาท ในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 ซึงสามารถนําไปลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯไดอ้ ย่าง
เพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯมีการบริหารเรืองสภาพคล่อง โดยบริษทั ฯจะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ มาช่วย ใหส้ ามารถวิเคราะห์ความ
ตอ้ งการทีแท้จริงของผู ้บริโภคในแต่ละจุดจําหน่าย (Demand Planning) เพือทีจะลดปริมาณการสํารองสินค้าลง และการมุง่ เน้นทีจะเพิมสัดส่วน
จัดหาสินค้าจากผู ้รับจ้างผลิตภายนอก (Outsource Manufacturers) จะสามารถช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังลง และลดระยะเวลาการขายสินค้า
เฉลียไดอ้ กี ทางหนึง นอกจากนี บริษทั ฯจะขยายร้านค้าปลีกของตนเองใหม้ ากขึน ซึงจะเป็ นการรับเงินสดจากผูบ้ ริโภคโดยตรง
4. ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษทั ฯมีลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก ส่วนใหญ่เป็ นหา้ งคา้ ปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ (modern trade) โดยมีสดั ส่วนรายไดจ้ ากการขาย
ลูกค้า 10 รายแรกคิดเป็ นร้อยละ 46.1 ของยอดขายรวมในปี 2555 และร้อยละ 42.3 ของยอดขายรวมในไตรมาส 1 ปี 2556 ลูกค้ารายใหญ่ 10
รายแรกนีเป็ นลูกคา้ ทีมีความสัมพันธ์อนั ยาวนานกับบริษทั ฯ และมีการสังซือสินคา้ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ ทังนี บริษทั ฯตระหนักถึงความเสียง
จากการพึงพิงลูกคา้ รายใหญ่ และอํานาจต่อรองทีจํากัด ดังนัน บริษทั ฯจึงมีนโยบายลดความเสียงโดยการรักษาความสัมพันธ์ทดีี กบั ลูกคา้ กลุ่ม
ดังกล่าว และมีนโยบายในการขายผ่านร้านคา้ ปลีกของตนเอง (free standing shop) ให้มากขึน โดยมุง่ เน้นการเปิดร้านคา้ ปลีกทีขายแบรนด์ของ
บริษทั เอง ซึงทําใหบ้ ริษทั ฯสามารถลดระดับการพึงพิงลูกคา้ รายใหญ่ได้ในอนาคต โดยบริษทั ฯ ไดก้ าํ หนดแผนธุรกิจทีจะเปิ ดร้านคา้ ปลีกของตนเอง
(free standing shop) ให้เป็ นจํานวน 253 แห่งภายในปี 2559 เพิมขึน 136 แห่งจากทีมีจาํ นวน 117 แห่ง ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

- 5. ความเสียงจากการต่อสัญญาเช่าร้านค้า
เนืองจากบริษทั ฯจัดจําหน่ายสินคา้ ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายทีเป็ นร้านค้าของตนเองจํานวน 117 แห่ง ซึงมียอดขายร้อยละ 28.5 ของ
ยอดขายรวมในปี 2555 และจัดจําหน่ายสินคา้ ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายทีเป็ นร้านค้าของตนเองจํานวน 132 แห่ง ซึงมียอดขายร้อยละ 33.8 ของ
ยอดขายรวมในไตรมาส 1 ปี 2556 โดยร้านค้าดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่า ซึงส่วนใหญ่มอี ายุสญั ญาประมาณ 3 ปี ดังนัน บริษทั ฯจึงมีความเสียงจากการ
ไม่ได้รบั การต่ออายุสญั ญาเช่า หรือมีความเสียงจากการทีอัตราค่าเช่าและค่าบริการปรับตัวสูงขึน
อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าบางสัญญาได้ให้สทิ ธิกบั บริษทั ฯในการต่ออายุสญั ญาเมือครบกําหนดอายุสญั ญา และมีการปรับอัตราค่าเช่าที
ชัดเจน โดยระยะเวลาทีผ่านมาบริษทั ฯไดป้ ฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาจากผูใ้ ห้เช่า รวมทังร้านคา้ ของ
บริษทั ฯยังช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข ้ามาใช้บริการศูนย์การค้า ซึงเป็ นการเอือประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างผู ้ประกอบการศูนย์การค้ากับบริษทั ฯ จึงทําให้
บริษทั ฯเชือมันว่าจะได้รบั สนับสนุนเป็ นอย่างดีในการต่ออายุสญั ญาจากผู ้ใหเ้ ช่าต่อไปในอนาคต
6. ความเสียงจากธุรกิจการจัดจําหน่ ายเสือผ้าสําเร็จรูปมีสภาวะการแข่งขันทีรุนแรง
ธุรกิจการจัดจําหน่ายเสือผ้าสําเร็จรูปมีการแข่งขันสูง จากทังผูจ้ ดั จําหน่ายเสือผ ้าประเภทยีนส์และเสือผ้าสําเร็จรูปอืน บมจ.แม็คกรุป๊
ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายเสือผ้าสําเร็จรูป และเครืองแต่งกายทีเกียวข ้อง มีสนิ ค้าหลักในปัจจุบนั คือ กางเกงยีนส์ “Mc” โดยมีแบรนด์คู่แข่งสําคัญ
อืนๆ มีการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายทีคลา้ ยคลึงกัน
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการแข่งขันในธุรกิจการจัดจําหน่ายเสือผ ้าสําเร็จรูป ประกอบดว้ ย การเข ้ามาใหม่ของคู่แข่งทังในประเทศและจาก
ต่างประเทศ การสร้างแบรนด์สนิ คา้ ใหม่ การแข่งขันด้านราคา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกโปรโมชันส่งเสริมการขายทีดึงดูดความสนใจ การ
เพิมขึนของช่องทางการจัดจําหน่ายเพือเข ้าถึงผู ้บริโภคไดง้ า่ ยขึน นอกจากนี คู่แข่งบางรายอาจมีทรัพยากรด้านเงินทุนทีมากกว่า ทําใหม้ คี วามคล่องตัว
ในการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของพฤติกรรมหรือความต้องการของผู ้บริโภคไดร้ วดเร็วกว่า หรือมีความสามารถในการทําประชาสัมพันธ์
การตลาดไดด้ กี ว่า หรือมีตน้ ทุนดา้ นการผลิตทีตํากว่า ซึงทําใหส้ ามารถใชก้ ลยุทธ์ในการตังราคาขายทีตํากว่าได ้ ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บมจ.แม็คกรุป๊ ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายเสือผ ้าสําเร็จรูปอย่างครบวงจร ตังแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดําเนินการผลิต และจัดจําหน่าย เป็ นของตนเอง รวมทัง การจัดหาผลิตภัณฑ์ทงภายใต
ั
เ้ ครืองหมายการค้าของตนเองและเครืองหมายการคา้ อืน ซึง
จากประสบการณ์การผลิตทียาวนานกว่า 38 ปี ทําให้บริษทั ฯเชียวชาญในการควบคุมคุณภาพและตน้ ทุนการผลิตสําหรับการผลิตดว้ ยโรงงานของ
ตนเอง และควบคุมการว่าจ้างผลิตโดยผูผ้ ลิตรายอืนให้สนิ คา้ มีคุณภาพภายใตต้ น้ ทุนการผลิตทีเหมาะสมได ้ โดยบริษทั ฯ มีแผนทีจะหาแหล่งผลิต
ใหม่ๆในต่างประเทศเพือลดตน้ ทุนในการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี บริษทั ฯมีนโยบายทีจะเพิมช่องทางการขายผ่านร้านคา้ ปลีกของตนเอง
และช่องทางการขายอืนๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เป็ นต้น เพือเข ้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ครอบคลุมมากขึน และเพิมความสะดวกใน
การซือสินค้าแก่ลูกค้า และมุง่ เน้นการสร้างการรับรูใ้ นตราสินคา้ ของบริษทั ให้เป็ นทีรูจ้ กั อย่างกว ้างขวางยิงขึน
ทังนี จากรายงานการวิจยั เรือง ศักยภาพทางการตลาด ผู ้จัดจําหน่ายธุรกิจยีนส์ในประเทศไทย โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ
ไทย (TMA) เมือวันที 19 มีนาคม 2556 ระบุวา่ ตลาดธุรกิจยีนส์ทมีี แบรนด์ในประเทศไทย ประกอบด้วยแบรนด์ทงในประเทศและนํ
ั
าเข ้าจาก
ต่างประเทศจํานวน 4 แบรนด์หลัก ไดแ้ ก่ Mc, Levis, Wrangler และ Lee ซึงครองส่วนแบ่งทางการตลาดรวมทังสินร้อยละ 88.4 ของมูลค่าตลาด
ธุรกิจยีนส์ทมีี แบรนด์ซงมี
ึ มลู ค่าตลาดรวม 8,665.7 ล้านบาท โดยแบรนด์ “Mc” เป็ นแบรนด์สญั ชาติไทยเพียงรายเดียวและมีส่วนแบ่งการตลาด
สูงสุดเป็ นอันดับ 1 ในประเทศไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 37.9 ของมูลค่าตลาดธุรกิจยีนส์ทมีี แบรนด์ในประเทศไทย
7. ความเสียงจากการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคตามสินค้าแฟชัน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายเสือผ้าสําเร็จรูป และเครืองแต่งกายทีเกียวขอ้ ง โดยสินคา้ หลักในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นกางเกงยีนส์
รูปแบบมาตรฐาน (เบสิก) และมีสนิ คา้ บางกลุ่มของบริษทั ฯ เป็ นกลุ่มสินค้าแฟชัน ซึงอาจไดร้ บั ผลกระทบจากการเปลียนแปลงรสนิยมในการบริโภค
เสือผ้าและรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภค และการเปลียนแปลงของฤดูกาลอยู่ตลอดเวลา ทําใหส้ นิ ค้าแฟชันทีจัดจําหน่ายอาจไม่ทนั ต่อการ
เปลียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค นอกจากนี สินค้าแฟชันใหม่ๆของบริษทั ฯอาจไม่ไดร้ บั ความนิยม หากบริษทั ฯไม่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคได้ทนั ท่วงที ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ

- บริษทั ฯเห็นความสําคัญของผลกระทบต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภคต่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด โดยบริษทั ฯมีการ
ทํางานร่วมกันระหว่างทีมขาย และทีมออกแบบ เพือสํารวจความเปลียนแปลงของผู ้บริโภค นอกจากนี บริษทั ฯยังศึกษาและติดตามแนวโน้มแฟชันทัง
ในประเทศและต่างประเทศอย่างสมําเสมอมาโดยตลอด และนําเสนอสินค้าแฟชันใหม่ๆ ในแต่ละฤดูกาลต่างๆ เพือใหท้ นั ต่อความต้องการของ
ผู ้บริโภค อย่างไรก็ตาม สินค้ารูปแบบมาตรฐาน (เบสิก) ของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 70 ของสินคา้ ทังหมด
8. ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักในการผลิตสินค้าของบริษทั ฯ ได้แก่ ผ้า ซึงมีมลู ค่าในการจัดซือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.6 ร้อยละ 88.0 ร้อยละ 82.1 และ
ร้อยละ 80.1 ของยอดซือวัตถุดบิ รวม ในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลําดับ โดยผ ้าทีบริษทั ฯใชใ้ นการผลิตส่วนใหญ่จะ
เป็ นผ ้ายีนส์ ซึงมีฝ้าย (cotton) เป็ นส่วนประกอบหลักทีสําคัญประมาณร้อยละ 90 ทังนี การเปลียนแปลงของราคาฝ้ ายขึนอยู่กบั ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
หลายประการ ซึงโดยปกติธุรกิจ ราคาตลาดของผ้าจะค่อนข ้างคงทีมีการเคลือนไหวของราคาตํา แม ้ว่าราคาฝ้ ายในตลาดโลกจะมีการเปลียนแปลงอยู่
บ ้างก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากราคาฝ้ ายซึงเป็ นสินคา้ ประเภทโภคภัณฑ์ (Commodity product) มีความผันผวนสูงมาก อาจมีผลกระทบต่อราคา โดย
ในช่วงปี 2553 ถึงปี 2554 ราคาฝ้ ายมีความผันผวนสูง จากการทีราคาฝ้ ายเพิมสูงขึนอย่างมากนับตังแต่ช่วงปลายปี 2553 และลดลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วงปลายปี 2554 โดยในปี 2555 ราคาฝ้ ายมีการเปลียนแปลงโดยลดลงเพียงเล็กน้อย โดยราคาผ ้ายีนส์ซงเป็
ึ นวัตถุดบิ หลักของบริษทั ฯได้รบั
ผลกระทบแต่ล่าชา้ กว่า ดว้ ยเหตุนี ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ จึงอาจได้รบั ผลกระทบโดยออ้ มหากราคาฝ้ ายมีความผันผวนสูงอย่างรวดเร็ว
ทังนี จากการทีบริษทั ฯเป็ นหนึงในผู ้ใชผ้ ้ายีนส์รายใหญ่และมากทีสุดในประเทศไทย ส่งผลใหก้ ลุ่มบริษทั ฯมีอาํ นาจในการต่อรองกับผู ้จัด
จําหน่ายวัตถุดบิ ไดม้ ากขึน กอรปกับบริษทั ฯจัดซือผ ้ายีนส์จากผู ้จัดจําหน่ายวัตถุดบิ รายใหญ่ในประเทศไทยซึงเป็ นผู ้ทีมีการบริหารจัดการราคาวัตถุดบิ
ตังตน้ ประเภทฝ้ ายไดเ้ ป็ นอย่างดี จึงส่งผลต่อเนืองถึงราคาผ ้าทีบริษทั ฯสังซือไม่ผนั ผวนตามราคาฝ้ ายอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี บริษทั ฯยังมีระบบ
การจัดซือทีมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการสังซือทีเหมาะสม และคัดเลือกผู ้จัดจําหน่ายวัตถุดบิ ทําให้บริษทั ฯสามารถรักษาอัตรากําไรขันต้นได้
ค่อนขา้ งคงที โดยบริษทั ฯมีอตั รากําไรขันตน้ ร้อยละ 39.9 ร้อยละ 47.5 ร้อยละ 55.9 และร้อยละ 58.6 ในปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และไตรมาส 1
ปี 2556 ตามลําดับ
9. ความเสียงจากการพึงพิงผูจ้ ดั จําหน่ ายวัตถุดิบและผูร้ บั จ้างผลิตสินค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษทั ฯสังซือวัตถุดบิ และสินคา้ สําเร็จรูปจากผู ้จัดจําหน่ายวัตถุดบิ และผู ้รับจ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ 10 รายแรก มีสดั ส่วนมูลค่าการสังซือ
รวมคิดเป็ นร้อยละ 61.3 ของยอดซือรวมโดยประมาณในปี 2555 และร้อยละ 74.1 ของยอดซือรวมโดยประมาณในไตรมาส 1 ปี 2556 ใน
กระบวนการจัดหาผู ้จัดจําหน่ายบริษทั ฯจัดใหม้ รี ะบบการตรวจสอบราคาจากผู ้จัดจําหน่ายวัตถุดบิ และสินค้าสําเร็จรูปหลายราย และจัดให้มกี าร
ประกวดราคาสําหรับกลุ่มสินคา้ ทีมีการสังซือปริมาณมาก เพือก่อใหเ้ กิดความไดเ้ ปรียบด้านตน้ ทุนของบริษทั ฯ นอกจากนี บริษทั ฯยังมีการสรรหาผู ้
จัดจําหน่ายรายใหม่ๆอยู่เสมอ เพือกระจายปริมาณการสังซือให้แก่ผจู ้ ดั จําหน่ายวัตถุดบิ และสินคา้ สําเร็จรูปหลายราย โดยวัตถุดบิ และสินค้าสําเร็จรูป
ส่วนใหญ่ สามารถจัดหาไดท้ วไปทั
ั งในประเทศและจากต่างประเทศ ซึงจะทําให้ช่วยลดการพึงพิงผู ้จัดจําหน่ายรายใหญ่ได้
10. ความเสียงจากการพึงพิงการเช่าโรงงานและทรัพย์สินอืนจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทั ฯ เช่าโรงงานและทรัพย์สนิ อืนจากผู ้ถือหุน้ ใหญ่ เพือใชใ้ นการประกอบธุรกิจ รายละเอียดตามส่วน
ที 2 ขอ้ 5 ทรัพย์สนิ ทีใช้ในการประกอบธุรกิจ และข ้อ 11 รายการระหว่างกัน สรุปสาระสําคัญได้แก่ กลุ่มบริษทั ฯ เช่าโรงงานจํานวน 3 แห่ง คือ
โรงงาน PK2 โรงงาน PK3 และโรงงาน PK บางปะกง จากบจก. พี.เค.แกรนด์ และบจก. พี.เค.แอสเซท พลัส เพือใช้เป็ นโรงงานผลิตเสือผ ้าสําเร็จรูป
ให้แก่บริษทั ฯ โดยมีปริมาณการผลิตรวมคิดเป็ นร้อยละ 36.9 ของปริมาณการจัดหาสินคา้ เพือขายของกลุ่มบริษทั ฯในปี 2555 สัญญาเช่าและบริการ
โรงงานทัง 3 แห่งดังกล่าวมีอายุ 10 ปี นับตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2555 ถึงวันที 31 สิงหาคม 2565 และสามารถต่อไดอ้ กี 2 ครังๆละ 10 ปี
บริษทั ฯเช่าช่วงอาคารสํานักงานสีพระยาจากบจก. มิลเลเนียม ( ) เพือใชเ้ ป็ นสํานักงานสําหรับฝ่ ายขายและการตลาดของบริษทั ฯ โดย
สัญญาเช่าช่วงและบริการมีอายุ 2 ปี 9 เดือน และบริษทั ฯเช่าทีดินเพือติดตังป้ ายโฆษณาจํานวน 2 แปลง โดยสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี
นอกจากนี บริษทั ฯได้ตกลงทําสัญญาเช่าพืนทีคลังสินค้าและทรัพย์สนิ อืนอีก 5 แห่ง ในอนาคต ได้แก่ พืนทีอาคาร PK3 ส่วนเพิม ทีดิน
และโรงงาน PK บางปะกง ส่วนเพิม คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (distribution center) ทีดินและอาคารศูนย์การออกแบบ (design center)
และทีดินและอาคารเพือผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากบจก. พี.เค.แกรนด์ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส และบจก. เอสเอส ชาลเลน้ จ์ เพือสนับสนุนการจัด
จําหน่ายใหท้ นั กับการเติบโตของยอดขายของกลุ่มบริษทั ฯ โดยสัญญาเช่าและบริการมีอายุ 10 ปี นับตังแต่วนั ทีส่งมอบทรัพย์สนิ และสามารถต่อได้

- อีก 2 ครังๆละ 10 ปี ในสัญญาเช่าระบุวา่ ผูใ้ ห้เช่าจะก่อสร้างสินทรัพย์ให้เป็ นไปอย่างถูกตอ้ ง รวมถึงการได้รบั ใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตเปิ ด
ใช้อาคาร เพือใหผ้ เู ้ ช่าสามารถใชส้ นิ ทรัพย์ไดโ้ ดยชอบดว้ ยกฎหมาย และผู ้ให้เช่าจะต้องปฎิบตั ติ ามเงือนไขต่างๆทีไดร้ ะบุไว ้ในสัญญาเช่า โดยผู ้เช่ามี
สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้า
บริษทั ฯจึงมีความเสียงจากการพึงพิงการเช่าโรงงานและทรัพย์สนิ อืนทีใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู ้ถือหุน้ ใหญ่ อย่างไรก็ตาม สัญญาการ
เช่าและบริการดังกล่าวมีเงือนไขทีกลุ่มบริษทั ฯ สามารถเลือกทีจะต่ออายุสญั ญาไดอ้ กี 2 ครังๆละ 10 ปี รวมกับสัญญาปัจจุบนั คงเหลือเฉลียรวม
ประมาณ 29 ปี (ยกเว ้นสัญญาเช่าช่วงอาคารสํานักงานทีสีพระยา) นอกจากนี การทีกลุ่มบริษทั ฯ บริหารจัดการทรัพย์สนิ ดว้ ยวิธีการเช่า ยังช่วยให ้
กลุ่มบริษทั ฯมีความคล่องตัวในการโยกยา้ ยกําลังการผลิตในอนาคต โดยพิจารณาทางเลือกในการขยายธุรกิจทีจะก่อใหเ้ กิดประโยชน์ให้กบั กลุ่ม
บริษทั ฯสูงสุด เช่น การขยายฐานการจัดหาผลิตภัณฑ์เพือจัดจําหน่าย โดยการจ้างบุคคลภายนอกในประเทศเป็ นผู ้ผลิต และการขยายฐานการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึงนอกจากจะมีผลดีต่อกับประสิทธิภาพในการจัดการดา้ นสินค้าคงเหลือ และสภาพคล่อง
ของบริษทั ยังอาจจะมีผลใหต้ น้ ทุนสินคา้ ลดลงหากผู ้ทีไดร้ บั การว่าจ้างมีตน้ ทุนการผลิตทีตํากว่า
11. ความเสียงจากการเปิ ดเสรีทางการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน (AEC)
การรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เป็ นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าค (Regional Economic
Cooperation) ของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ หรืออาเซียน (ASEAN) ทัง ประเทศ ส่งผลใหม้ กี ารเปิ ดเสรีการเคลือนย้ายทรัพยากร
เงินทุน แรงงาน และการค้าขายระหว่างกันในตลาดอาเซียน โดยทําให้บริษทั ฯมีสนิ ค้าจากประเทศในอาเซียนเข ้ามาแข่งขันกับบริษทั ฯได ้ ซึงสินค้า
ดังกล่าวอาจมีตน้ ทุนสินคา้ ทีตํากว่าทีเป็ นผลมาจากค่าแรงทีตํากว่าของประเทศในอาเซียน และอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันทีรุนแรงมากยิงขึนทังตลาด
ในประเทศและในประเทศอาเซียน
อย่างไรก็ตาม แบรนด์แม็คยีนส์เป็ นแบรนด์ยนี ส์ของไทยเพียงรายเดียวทีสามารถแข่งขันกับแบรนด์ยนี ส์จากต่างประเทศได ้ ดว้ ยคุณภาพ
ทีดี และราคาทีเหมาะสม รวมทังมีการออกแบบทีเหมาะกับสรีระของคนในภูมภิ าคอาเซียนไดเ้ ป็ นอย่างดี โดยบริษทั ฯ มุง่ เน้นการสร้างการรับรูใ้ นแบ
รนด์สนิ คา้ ของบริษทั ให้เป็ นทีรูจ้ กั อย่างกวา้ งขวางและแข็งแกร่งยิงขึน ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายในการขยายตลาดการจัดจําหน่ายไปยัง
ประเทศในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ พม่า ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็ นต้น และอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการขยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศทีมีตน้ ทุนการผลิตทีตํากว่า ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับการเปิ ดเสรีทางการค้าภายในภูมภิ าคอาเซียน
12. ความเสียงจากการปรับค่าแรงขันตําตามนโยบายของรัฐบาล และการขาดแคลนแรงงานฝี มือ
เนืองจากอุตสาหกรรมเครืองนุ่งห่มเป็ นอุตสาหกรรมทีเน้นการใชแ้ รงงานสูง (labor intensive) จากการทีคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ปิ รับ
ค่าจ้างขันตําใหม่สูงสุด 300 บาทต่อวัน ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตของธุรกิจในอุตสาหกรรมเครืองนุ่งห่มสูงขึน อย่างหลีกเลียงไม่ได ้
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขันตําดังกล่าว จึงมีการวางแผนในการสร้างความไดเ้ ปรียบด้านต้นทุน
และพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน และไดม้ กี ารนําระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing system) มาใช ้ เพือปรับเปลียนการผลิตใหม่
ให้สามารถผลิตอย่างต่อเนืองและลดการสูญเสีย ส่งผลให้ตน้ ทุนค่าแรงในการผลิตของบริษทั ฯ มีการปรับตัวเพิมขึนในอัตราทีตํากว่าการปรับค่าแรง
ขันตําตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนีคณะกรรมการบมจ. แม็คกรุป๊ ได้กาํ หนดแผนธุรกิจทีจะลดต้นทุนการจัดหาสินคา้ เพือจําหน่าย ทังในรูปแบบ
ของการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็ นผูผ้ ลิต และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ในการขยายฐานการผลิตหรือฐานการจัดหาผลิตภัณฑ์เพือจัดจําหน่ายไป
ยังพืนทีทีมีตน้ ทุนสินคา้ ตํากว่า เช่น ในเขตประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแ้ ก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็ นตน้
กรณี พิพาท

-ไม่ม-ี

จํานวนพนักงาน

ณ วันที 31 มีนาคม 255 บริษทั มีพนักงานจํานวน ,953 คน

- ประวัติความเป็ นมาโดยสรุป
ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย สรุปไดด้ งั นี
ปี
เหตุการณ์สาํ คัญ
ปี 2518
- กางเกงยีนส์แบรนด์ “Mc” ตัวแรกถือกําเนิดขึนภายใตว้ สิ ยั ทัศน์ของนายพิชยั กัญจนาภรณ์
ปี 2523
- ก่อตัง บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) ด้วยทุนจดทะเบียนชําระแลว้ 2 ล้านบาท เพือดําเนินธุรกิจ
ผลิตเสือผ้าสําเร็จรูปประเภทยีนส์ภายใตแ้ บรนด์ “Mc”
ปี 2543
- บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) เพิมทุนจดทะเบียนชําระแลว้ เป็ น 40 ลา้ นบาทในเดือนมกราคม
และเพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ น 190 ล้านบาทในเดือนมิถนุ ายน เพือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ปี 2549
- บจก. พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ น 250 ลา้ นบาท
ปี 2551
- เปิ ดร้านคา้ ปลีกของตนเอง (free standing shop) เต็มรูปแบบเป็ นแห่งแรกในประเทศไทย ตังอยู่ทเทสโก
ี โ้ ลตัส
ศาลายา
ปี 2554
- บจก. พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) ไดร้ บั การส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับโรงงาน PK1
และ โรงงาน PK บางปะกง
เมษายน 2555
- บมจ. แม็คกรุป๊ แต่งตังตัวแทนจัดจําหน่ายสินคา้ ของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศสหภาพพม่า
พฤษภาคม 2555
- เพือรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษทั ในอนาคต กลุ่มบริษทั ฯได้มกี ารปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดย
ก่อตังบมจ. แม็คกรุป๊ ด้วยทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1 ลา้ นบาท เพือดําเนินธุรกิจคา้ ปลีกเครืองแต่งกายและไลฟ์
สไตล์ของกลุ่มบริษทั ฯ และลงทุนในบริษทั อืน
มิถนุ ายน 2555
- บจก. วินเนอร์แมน ถูกก่อตังขึนดว้ ยทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 1 ลา้ นบาท เพือให้บริการและบริหารจัดการ
พนักงานขายของบมจ. แม็คกรุป๊
กรกฎาคม 2555
- บมจ. แม็คกรุป๊ เพิมทุนจดทะเบียนชําระแลว้ เป็ น 300 ล้านบาท และลงทุนซือหุน้ สามัญร้อยละ 99.99 ของบจก.
พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) และร้อยละ 99.97 ของบจก. วินเนอร์แมน จากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม
สิงหาคม 2555
- บมจ. แม็คกรุ๊ป จัดตัง บจก. แม็ค ยีนส์ แมนู แฟคเจอริง ดว้ ยทุนจดทะเบียนและชําระแลว้ 1 ลา้ นบาท ถือหุน้
ร้อยละ 99.97 เพือเป็ นรองรับการขยายกําลังการผลิตเสือผ้าสําเร็จรูป
กันยายน 2555
- บมจ. แม็คกรุป๊ ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจโดย บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) โอนธุรกรรม
การจัดจําหน่ายเสือผ้าสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ทีเกียวข ้องให้แก่บมจ. แม็คกรุป๊ และโอนสายการผลิตของโรงงาน
PK2 และ PK3 ใหแ้ ก่ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนู แฟคเจอริง และโอนพนักงานขายทังหมดให้แก่บจก. วินเนอร์แมน
ตุลาคม 2555
- บมจ. แม็คกรุป๊ มีรา้ นค้าปลีกของตนเอง (free standing shop) ครบ 100 แห่งในประเทศไทย
ธันวาคม 2555
- บมจ. แม็คกรุป๊ แต่งตังตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษทั ฯ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน
ลาว
มกราคม 2556
- บมจ. แม็คกรุป๊ จัดตัง Mc Inter Limited โดยจดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน เพือรองรับการดําเนินธุรกิจ และการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต
กุมภาพันธ์ 2556
- บมจ. แม็คกรุป๊ จัดตังบจก. วา้ ว มี ด้วยทุนจดทะเบียนชําระแลว้ 1 ล้านบาท เพือดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า
และบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มีนาคม 2556
- บมจ. แม็คกรุป๊ แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ใชช้ อว่
ื า บริษทั แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไปและนําหุน้ เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บมจ. แม็คกรุ๊ป บริหารช่องทางการขาย 530 แห่งทัวประเทศไทย และอีก 7 แห่งในต่างประเทศผ่านตัวแทนการ
จัดจําหน่าย

- เงินลงทุนในบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเกียวข้อง
ณ วันที 31 มีนาคม 2556 ปรากฏดังนี
ชือบริษทั
ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ
ทุนชําระแลว้
ร้อยละของหุน้ ทีถือ
(ลา้ นบาท)
บจก. พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิม ผลิตเสือผ้าสําเร็จรูปให้กบั บมจ.
ปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต)
แม็คกรุป๊ โดยโรงงาน แห่ง ได้แก่
โรงงาน PK1 และโรงงาน PK บาง
ปะกง

มูลค่าเงินลงทุน (ตามราคาทุน)
(ล้านบาท)

250

.

249.996

บจก. แม็ค ยีนส์ แมนู
แฟคเจอริง

ผลิตเสือผ้าสําเร็จรูปให้กบั บมจ.
แม็คกรุป๊ โดยโรงงาน แห่ง ได้แก่
โรงงาน PK2 และโรงงาน PK3

1

.

1.00

บจก. วา้ ว มี

จัดจําหน่ายสินค้าและบริการผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต (เริมดําเนินธุรกิจ
เชิงพาณิชย์ ตังแต่วนั ที มิถนุ ายน
)

1

.

0.80

บจก. วินเนอร์แมน

ใหบ้ ริการและบริหารจัดการพนักงาน
ขายและพนักงานคลังสินคา้
ใหก้ บั บมจ.แม็คกรุป๊

1

.

1.00

Mc Inter Limited

รองรับการดําเนินธุรกิจ การค้า และ
การลงทุนในต่างประเทศโดยตรงใน
อนาคต (ยังไม่ไดป้ ระกอบธุรกิจใด)

1 ดอลลาร์
ฮ่องกง

.

การเพิม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
วัน/เดือน/ปี
30 ก.ค. 2555
18 มี.ค. 2556

ทุนชําระแล้วที(ลด)เพิม
299.0

หลังเพิม (ลด) ทุนชําระแล้ว
300.0

.0

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผูส้ อบบัญชี

นายวิเชียร ธรรมตระกูล

400.0

1 ดอลลาร์ฮ่องกง

หน่วย: ลา้ นบาท
หมายเหตุ/วัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพิมทุนเพือรองรับการปรับโครงสร้าง
กิจการ โดยลงทุนซือหุน้ สามัญของบริษทั
ย่อย
เพือจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือเสนอขาย
หุน้ แก่ประชาชนทัวไป

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
นายทะเบียนหุน้

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ทีปรึกษาทางการเงิน

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) และ บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บมจ. แม็คกรุป๊ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตากว่
ํ าร้อยละ ของกําไรสุทธิทเหลื
ี อหลังหักเงินสํารองต่างๆทุกประเภททีกฎหมายและ
บริษทั กําหนดไว ้ โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึนอยู่กบั แผนการลงทุน ความ
จําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆในอนาคต เมือคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแลว้ จะต้องนําเสนอขออนุมตั ติ ่อทีประชุมผู ้
ถือหุน้ เว ้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใหค้ ณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปันผลได ้ แลว้ ใหร้ ายงานแก่ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
สําหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั ย่อย บริษทั ย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึนอยู่กบั แผนการลงทุนและความเหมาะสมอืน ๆ และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ ก่ผู ้ถือหุน้ เป็ นครังคราวได้
บัตรส่งเสริมการลงทุน
บจก. พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ไดร้ บั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (“BOI”) จํานวน 2 ฉบับ ซึงทําใหบ้ จก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) ได้รบั สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ
.โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี
รายการ
ฉบับที 1
ฉบับที 2
เลขทีบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที 2135(5)/2554
เลขที 1673(5)/2555
ลงวันที
16 กันยายน 2554
30 พฤษภาคม 2555
บริษทั ทีได้รบั บัตรส่งเสริม
บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์
บจก. พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์
ปอร์ต)
ปอร์ต)
โรงงานทีได้รบั การส่งเสริม
โรงงาน PK1
โรงงาน PK บางปะกง
ทีตังโรงงาน
/ - ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขต
/ ถนน ทางเข ้าโรงไฟฟ้ าบางปะกง หมู่
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที ตําบล ท่าขา้ ม อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ชนิดผลิตภัณฑ์
ผลิตเครืองนุ่งหุ่ม ประเภท 3.1 กิจการผลิต ผลิตเครืองนุ่งหุ่ม ประเภท 3.1 กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์สงทอหรื
ิ
อชินส่วน
ผลิตภัณฑ์สงทอหรื
ิ
อชินส่วน
เงือนไขขนาดของกิจการ
กําลังผลิต ปี ละประมาณ 4,800,000 ชิน
กําลังผลิต ปี ละประมาณ 0,000 ชิน
(แก้ไขตามหนังสือแจ้งมติเลขที อก
(แก้ไขตามหนังสือแจ้งมติเลขที อก
0905/005448)
0905/005447)
เงือนไขขนาดการลงทุน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 แสนบาท ไม่รวมค่าทีดินและ ไม่นอ้ ยกว่า 5 แสนบาท ไม่รวมค่าทีดินและ
ทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียน
ได้รบั ยกเว ้นภาษีเงินไดน้ ิตบิ คุ คลสําหรับกําไร
กําหนดเวลา 8 ปี นับจากวันทีคณะกรรมการ กําหนดเวลา 8 ปี นับจากวันทีคณะกรรมการ
สุทธิทได้
ี จากการประกอบกิจการทีได้รบั การ
อนุมตั ใิ หก้ ารส่งเสริม ซึงเป็ นวันที
อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริม ซึงเป็ นวันที
ส่งเสริมกําหนดเวลา 8 ปี ให้รวมถึงรายได้จาก มิถนุ ายน
โดยโครงการเริมใชส้ ทิ ธิ
ธันวาคม
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม
การจําหน่ายผลพลอยได้ ไดแ้ ก่ เศษหรือของ
ประโยชน์ตงแต่
ั วนั ที พฤศจิกายน
2555 โครงการยังมิได้เริมใชส้ ทิ ธิประโยชน์
เสียจากกระบวนการผลิต
ได้รบั อนุญาตใหน้ าํ ผลขาดทุนประจําปี ทเกิ
ี ดขึน
ในระหว่างเวลานันไปหักออกจากกําไรสุทธิที
เกิดขึนภายหลังระยะเวลาไดร้ บั ยกเวน้ ภาษีเงิน
ได้นิตบิ คุ คลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบั แต่วนั
พ ้นกําหนดเวลานัน โดยจะเลือกหักจากกําไร
สุทธิของปี ใดปี หนึงหรือหลายปี ก็ได้

- รายการ
ได้รบั ยกเว ้นอากรขาเข ้าสําหรับเครืองจักรตามที
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ได้รบั ยกเว ้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที
ได้รบั การส่งเสริมซึงไดร้ บั การยกเว ้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล ไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได ้
ตลอดระยะเวลาที 8 ปี ทได้
ี รบั ยกเว ้นภาษีเงินได ้
นิตบิ คุ คล
ได้รบั อนุญาตนําคนต่างด้าวซึงเป็ นช่างฝีมอื หรือ
ผู ้ชํานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึงอยู่ใน
อุปการะของบุคคลทังสองประเภทนีเขา้ มาใน
ราชอาณาจักรไดต้ ามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาใหอ้ ยู่ในราชอาณาจักรเท่าที
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ฉบับที 1
ต้องเป็ นเครืองจักรใหม่ ซึงนําเขา้ มาภายใน
วันที 16 มีนาคม 2557
ได้รบั ยกเวน้

ฉบับที 2
ต้องเป็ นเครืองจักรใหม่ ซึงนําเขา้ มาภายใน
วันที 30 พฤศจิกายน 2557
ได้รบั ยกเว ้น

ได้รบั อนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าทีการ
ทํางานทีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ตลอดระยะเวลาเท่าทีได้รบั อนุญาตใหอ้ ยู่ใน
ราชอาณาจักร

ได้รบั อนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าทีการ
ทํางานทีคณะกรรมการใหค้ วามเห็นชอบ
ตลอดระยะเวลาเท่าทีได้รบั อนุญาตใหอ้ ยู่ใน
ราชอาณาจักร

ทังนี บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) เป็ นกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนที 1/2553 เรือง นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที
2/2554 เรือง การแก้ไขเพิมเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยบริษทั ย่อยของบริษทั ฯตอ้ งดํารงฐานะ
บริษทั ตามเงือนไขดังนี
1. เป็ นกิจการทีมีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อประเทศเป็ นพิเศษ คือ กิจการประเภท 3.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สงทอหรื
ิ
อชินส่วน
2. แต่ละโครงการ จะตอ้ งมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 80 ล้านบาท แต่เมือรวมทังกิจการแล้ว จะตอ้ งมี
สินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
3. อัตราส่วนหนีสินต่อทุนไม่เกิน 3:1
4. คนไทยถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
5. นําเครืองจักรใชแ้ ล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้มมี ลู ค่าไม่เกิน 10 ลา้ นบาท และลงทุนเครืองจักรใหม่มมี ลู ค่าไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4
ของมูลค่าเครืองจักรใชแ้ ลว้ ในประเทศ
จํานวนผูถ้ ือหุน้

ณ วันที 2 กรกฎาคม 2556 ปรากฏดังนี

1. ผูถ้ ือหุน้ สามัญทีเป็ น Strategic shareholders
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ทีเกียวข ้อง
และบุคคลทีมีความสัมพันธ์
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีถือหุน้ > 5 % โดยนับรวมผูท้ เกี
ี ยวข ้องดว้ ย1/
1.3 ผูม้ อี าํ นาจควบคุม
2.ผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยทีถือไม่ตากว่
ํ า หน่ วยการซือขาย
3.ผูถ้ ือหุน้ สามัญทีถือตํากว่า หน่ วยการซือขาย
รวมผูถ้ ือหุน้ สามัญทังสิน (Total Shareholders)

จํานวนราย

จํานวนหุน้

ร้อยละของทุนชําระ
แล้ว

9

574,921,740

71.87

3,820
3,829

225,078,260
,000,000

28.13
100.00

- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
รายชือผู ้ถือหุน้

1. กลุ่มเสรีภาณุ /
. นางสาวสุณี เสรีภาณุ
. นายวิรชั เสรีภาณุ /
2. กลุ่มกัญจนาภรณ์ /
. นายพิชยั กัญจนาภรณ์
. นางสาวพิชญั ญา กัญจนาภรณ์ /
. นายพิบูลย์ กัญจนภรณ์ /
. นายพิพฒั น์ กัญจนาภรณ์ /
3. นางปรารถนา มงคลกุล /
4. กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ ้ ระยะยาวปันผล
5. กองทุนบําเหน็จบํานาญราชการ
6. นางสาวนิรมล ณ สงขลา /
7. นางสาวเจษฎสุดา บัวเลิศ /
8. บริษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ ้ ปันผล
10. นางประนัดดา ชูประภาวรรณ /
11. ผูถ้ ือหุน้ อืน
รวม

ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
ณ วันที 31 มีนาคม 2556
จํานวนหุน้
ร้อยละ
300,454,940
50.08
270,454,940
45.08
30,000,000
5.00
243,400,000
40.56
232,610,460
38.77
6,789,540
1.13
2,000,000
0.33
2,000,000
0.33
30,000,000
5.00
8,000,000
1.33
5,210,460
0.87
4,000,000
0.67
/
8,934,600
1.49
600,000,000
100.00

หลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
ณ วันที 2 กรกฎาคม 2556
จํานวนหุน้
ร้อยละ
300,454,940
37.56
270,454,940
33.81
30,000,000
3.75
243,400,000
30.43
232,610,460
29.08
6,789,540
0.85
2,000,000
0.25
2,000,000
0.25
30,000,000
3.75
10,359,500
1.29
8,000,000
1.00
8,000,000
1.00
7,845,460
0.98
6,000,000
0.75
5,727,900
0.72
4,900,000
0.61
175,312,200
21.91
800,000,000
100.00

หมายเหตุ: / การรวมกลุ่มของผูถ้ อื หุน้ ตามนามสกุลของผู ้ถือหุน้ ดังกล่าวขา้ งตน้ มิได้เป็ นการนับรวมการถือหุน้ โดยผูท้ เกี
ี ยวข ้องกันตามมาตรา
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
/

เป็ นผู ้ถือหุน้ กลุ่มที ทีมีข ้อตกลงเรืองการหา้ มขายหุน้ กับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุน้ (Shareholder agreement)

/

เป็ นผู ้ถือหุน้ กลุ่มที ทีมีข ้อตกลงเรืองการหา้ มขายหุน้ กับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุน้ (Shareholder agreement)

/

เป็ นผู ้ถือหุน้ กลุ่มที ทีมีข ้อตกลงเรืองการหา้ มขายหุน้ กับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ตามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุน้ (Shareholder agreement)

/

เป็ นผู ้ถือหุน้ กลุ่มที หรือกลุ่มที ทีมีขอ้ ตกลงเรืองการห้ามขายหุน้ กับผู ้ถือหุน้ ใหญ่ตามสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ (Shareholder agreement)

ผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าว

แห่ง

ณ วันที 2 กรกฎาคม 2556 บริษทั มีผถู ้ อื หุน้ ต่างด้าวจํานวน 4 ราย ถือหุน้ รวมกันทังสิน 435,000 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 0.05 ของทุนชําระแล้ว
หมายเหตุ บริษทั มีข ้อจํากัดเกียวกับการถือหุน้ ของผู ้ถือหุน้ ต่างดา้ วตามขอ้ บังคับของบริษทั หมวดที
ขอ้ ว่า “หุน้ ทีถือโดยคนต่างดา้ วในขณะใดขณะหนึงตอ้ งมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสีสิบเก้า
( ) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แลว้ ทังหมดของบริษทั ”

- คณะกรรมการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการ บมจ. แม็คกรุป๊ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

ชือ
นายพิชยั กัญจนาภรณ์
นางปรารถนา มงคลกุล
นางสาวสุณี เสรีภาณุ
นายวิรชั เสรีภาณุ
นายสมชัย อภิวฒั นพร

6. นางจํานรรค์ ศิรติ นั
7. นายศุภศักดิ จิรเสวีนุประพันธ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีสายปฏิบตั กิ าร
กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันทีดํารงตําแหน่ ง
23 พ.ค. 2555 /
23 พ.ค. 2555 /
23 พ.ค. 2555 /
23 พ.ค. 2555 /
23 พ.ค. 2555 /
23 พ.ค. 2555
23 พ.ค. 2555

หมายเหตุ : 1/ ดํารงตําแหน่งกรรมการของ PKG ตังแต่จดั ตังบริษทั เมือวันที ก.ค.
2/

ดํารงตําแหน่งกรรมการของ PKG ตังแต่วนั ที

3/

ดํารงตําแหน่งกรรมการของ PKG ตังแต่วนั ที 18 ก.พ.

4/

ดํารงตําแหน่งกรรมการทีไม่ได้เป็ นผู ้บริหาร ของ PKG ตังแต่วนั ที

ก.ค.
ธ.ค.

คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2555 เมือวันที

สิงหาคม 2555 ได้มมี ติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ดังนี

. นายสมชัย อภิวฒั นพร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

. นางจํานรรค์ ศิรติ นั

กรรมการตรวจสอบ

. นายศุภศักดิ จิรเสวีนุประพันธ์

กรรมการตรวจสอบ

โดยนายสมชัย อภิวฒั นพร เป็ นผูท้ มีี ความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ : นางทรงวิไล จิรโพธิทอง
ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบ:
ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ ประจําปี 2556 ของบริษทั ฯ เมือวันที 15 มีนาคม 2556 มีมติกาํ หนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว ้ดังนี
1. สอบทานใหบ้ ริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ งและเพียงพอ
2. สอบทานใหบ้ ริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้ วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกยา้ ย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบ้ ริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าดว้ ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที
เกียวข ้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทังเขา้ ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข ้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ ใหเ้ ป็ นไปตามกฎหมายและข ้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. สอบทานถึงความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสียงของบริษทั

- 7. ทบทวนและเสนอข ้อแกไ้ ข ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. ใหค้ ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการตรวจสอบ
และพิจารณาดําเนินการกับผู ้ทีเกียวข ้องภายใต้อาํ นาจหน้าทีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอาํ นาจในการว่าจ้างหรือนําผู ้เชียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและดําเนินการดังกล่าว
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและตอ้ งประกอบดว้ ยขอ้ มูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
1) ความเห็นเกียวกับความถูกตอ้ ง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือไดข้ องรายงานทางการเงินของบริษทั
2) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
3) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าดว้ ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเกียวขอ้ งกับธุรกิจของบริษทั
4) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู ้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ บั จากการปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎบัตร (charter)
8) รายการอืนทีเห็นว่าผู ้ถือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใตข้ อบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีไดร้ บั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
10. ในการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข ้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั
เพือดําเนินการปรับปรุงแกไ้ ขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสงผิ
ิ ดปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝื นกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข ้อง
กับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผู ้บริหารไม่ดาํ เนินการใหม้ กี ารปรับปรุงแกไ้ ขภายในเวลาข ้างตน้ กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึงต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
11. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี ใหค้ ณะกรรมการตรวจสอบขึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และใหก้ รรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่
วันทีไดร้ บั การแต่งตัง ทังนี จะเลือกกรรมการตรวจสอบผูพ้ ้นจากตําแหน่งเขา้ รับตําแหน่งอีกก็ได้
วาระการดํารงตําแหน่ ง:
1.ประธานกรรมการตรวจสอบ

3 ปี

2.กรรมการตรวจสอบ

3 ปี

เงือนไขในการรับหลักทรัพย์

- ไม่ม ี -

ระยะเวลาห้ามจําหน่ ายหุน้
ผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไปทีถือหุน้ จํานวน 440,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55 ของทุนชําระแล้วหลังเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
ทัวไป ให้คาํ รับรองต่อตลาดหลักทรัพย์วา่ จะไม่นาํ หุน้ จํานวนดังกล่าวออกจําหน่ายเป็ นระยะเวลา ปี นับแต่วนั ทีหลักทรัพย์ของบริษทั เริมทําการซือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมือครบกําหนดระยะเวลา เดือน ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวได้รบั การผ่อนผันใหท้ ยอยขายหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถูี กสังหา้ มขาย
ไดใ้ นจํานวนร้อยละ ของจํานวนหุน้ หรือหลักทรัพย์ทงหมดที
ั
ถูกสังหา้ มขาย และเมือครบกําหนด ปี สามารถขายส่วนทีเหลือได้ทงหมด
ั

- การผ่อนผันของตลาดหลักทรัพย์

- ไม่ม ี -

อืน ๆ ทีสําคัญ
.การดําเนิ นธุรกิจในอนาคต
บริษทั ฯมีนโยบายในการจัดหาสินค้าเพือขายจากการว่าจ้างผู ้รับจ้างผลิตภายนอก (Outsource Manufacturers) ไม่วา่ จะเป็ นทังผูร้ บั จ้าง
ภายในประเทศและต่างประเทศเป็ นหลัก โดยจะทยอยลดกําลังผลิตโรงงานของกลุ่มบริษทั ฯลง ซึงปัจจุบนั มีอยู่ โรงงาน ไดแ้ ก่ โรงงาน PK
โรงงาน PK2 โรงงาน PK3 และ โรงงาน PK บางปะกง อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯจะยังคงมีการผลิตในโรงงานทีบริษทั ไดส้ ทิ ธิประโยชน์ BOI ซึงคือ
โรงงาน PK และ โรงงาน PK บางปะกง โดยในอนาคตจะเน้นผลิตเฉพาะส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ทต้ี องการความพิถพี ถิ นั โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากศูนย์ออกแบบของบริษทั และเมือสามารถพัฒนาตน้ แบบไดแ้ ล้ว จะจัดหาผู ้ผลิตจากภายนอกเพือรองรับต่อไป ในส่วนอีก โรงงาน คือโรงงาน
PK และ PK บริษทั จะทยอยลดการผลิตลงจนอาจจะปิ ดสายการผลิตในทีสุด โดยในปี
เริมต้นลดการผลิตในโรงงาน PK ซึงเป็ น
โรงงานทีผลิตเสือเชิตและเสือยืด ปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิตประมาณ ล้านตัวต่อปี และในปี
เริมลดการผลิตในโรงงาน PK ซึงเป็ นโรงงานที
ผลิตกางเกงยีนส์เป็ นหลัก ปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิตประมาณ , ตัวต่อปี จากการบริหารจัดการข ้างตน้ บริษทั ฯตังเป้ าหมายทีจะมีผลทําให ้
สัดส่วนการว่าจ้างผูร้ บั จ้างผลิตสินค้าภายนอกในปี
ซึงคิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้จากการขายรวม เพิมขึนเป็ นประมาณ ร้อยละ ของ
รายได้จากการขายรวม ในปี
สําหรับในส่วนของการขายและการบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย บริษทั ฯมีแผนทีจะ 1) ขยายสาขาใหค้ รอบคลุมยิงขึนและมุง่ เน้นการ
เปิ ดร้านคา้ ปลีกของตนเองเป็ นหลัก โดยได้กาํ หนดแผนธุรกิจทีจะเปิ ดร้านคา้ ปลีกของตนเอง (free standing shop) จากทีมีจาํ นวน 117 แห่งในปี
2555 เพิมเป็ น 153 แห่งภายในปี 2556 เพิมเป็ น 188 แห่งภายในปี 2557 เพิมเป็ น 222 แห่งภายในปี 2558 และเพิมเป็ น 253 แห่งภายในปี 2559
2) ขยายเครือข่ายค้าปลีกไปในต่างประเทศ ผ่านคู่คา้ ซึงเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินคา้ ทีมีความเชียวชาญในการทําตลาดในแต่ละประเทศ เช่น พม่า และ
ลาว เป็ นต้น และมีแผนทีจะขยายตลาดไปยัง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกัมพูชา ในอนาคต และ 3) ขยายเข ้าสู่ช่องทางการจัดจําหน่ายทาง
อินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ โดยบจก. ว ้าว มี ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบมจ. แม็คกรุป๊ มีแผนทีจะเปิ ดตัวช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์ ภายใตช้ อื
เว็บไซต์ www.wowme.co.th เพือเป็ นการเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายสู่ลูกคา้ รายย่อยอีกทางหนึง โดยจะเป็ นการจัดจําหน่ายแบรนด์และสินคา้ อืน
ดว้ ย
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานขาย ซึงมีส่วนสําคัญในการผลักดันยอดขายของบริษทั ฯใหเ้ ติบโตอย่างต่อเนือง โดยพนักงานของ
บริษทั จะได้รบั การฝึ กอบรมให้มคี วามเข ้าใจในจุดเด่นของสินคา้ และสามารถสือหรือแนะนําสินค้าใหแ้ ก่กลุ่มลูกคา้ เป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน พนักงานขายยังเก็บรวบรวมขอ้ มูลความต้องการหรือข ้อเสนอแนะของลูกค้า กลับมายังสายการขาย สายแบรนด์และการตลาด และ
สายการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ เพือปรับปรุงสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าไดม้ ากขึน นอกจากนี บริษทั ฯมีแผนทีจะ
พัฒนาพนักงานขายโดยจะจัดตังศูนย์การเรียนรูใ้ หแ้ ก่พนักงานขาย (PC Acadamy) ขึนในอนาคต
. สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้
สัญญาระหว่างผู ้ถือหุน้ ใหญ่และผู ้ถือหุน้ (“สัญญาฯ”) สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ซึงมีสาระสําคัญของสัญญาทีมีผลกระทบกับการเสนอ
ขายหุน้ ต่อประชาชนทัวไป ดังนี
รายชือผู ้ถือหุน้
ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
หลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
ณ วันที 31 มีนาคม 2556
ณ วันที 2 กรกฎาคม 2556
จํานวนหุน้
ร้อยละ
จํานวนหุน้
ร้อยละ
ผู ้ถือหุน้ กลุ่มที
30,000,000
5.00
30,000,000
3.75
ผู ้ถือหุน้ กลุ่มที
30,000,000
5.00
30,000,000
3.75
ผู ้ถือหุน้ กลุ่มที
31,813,400
5.30
31,813,400
3.98
ผู ้ถือหุน้ กลุม่ ที
, ,
.
, ,
.

- . สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และผูถ้ อื หุน้ กลุ่มที
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มที จํานวนรวมทังสิน ราย มีขอ้ ตกลงกับผู ้ถือหุน้ ใหญ่ ซึงมีสาระสําคัญทีมีผลกระทบกับการเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนทัวไป สรุปไดด้ งั นี
. . มีขอ้ ตกลงกับผู ้ถือหุน้ ใหญ่ สําหรับหุน้ กึงหนึงทีตนถือ เรืองการหา้ มขายหุน้ ภายใน 6 เดือนแรกนับจากวันแรกของการเริมซือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
. . มีขอ้ ตกลงกับผู ้ถือหุน้ ใหญ่ สําหรับหุน้ ส่วนทีเหลืออีกกึงหนึงทีตนถือ ดังนี
) ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มที จะไม่ขายหุน้ ส่วนทีเหลืออีกกึงหนึงทีตนถือและจะดําเนินการตามเงือนไขการห้ามผู ้บริหารหรือผู ้ถือหุน้ ขายหุน้
ภายในระยะเวลาทีกําหนด (Silent period) ตามหลักเกณฑ์เงือนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
) ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มที มีข ้อตกลงเรืองการห้ามขายหุน้ ส่วนทีเหลืออีกกึงหนึงภายใน เดือนแรกนับจากวันแรกของการเริมซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายหุน้ ได้รอ้ ยละ ของจํานวนหุน้ ส่วนทีเหลืออีกกึงหนึงทีตนถือตามทีระบุในสัญญาฯ เมือพ ้น
เดือนนับจากวันแรกของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) ผู ้ถือหุน้ กลุ่มที 1 มีข ้อตกลงเรืองการหา้ มขายหุน้ ร้อยละ 75 ของจํานวนหุน้ ส่วนทีเหลืออีกกึงหนึงทีตนถือตามทีระบุในสัญญาฯ
ภายใน 5 ปี แรกนับจากวันแรกของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว ้นแต่ในกรณีทนางสาวสุ
ี
ณี เสรีภาณุซงเป็
ึ นผู ้ถือหุน้ ใหญ่
ขายหุน้ ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มที 1 จะสามารถขายหุน้ ส่วนทีเหลืออีกกึงหนึงไดต้ ามตามสัดส่วนในราคาและเงือนไขเดียวกัน (tag along
right)
. สัญญาระหว่างผู ้ถือหุน้ ใหญ่และผู ้ถือหุน้ กลุ่มที 2
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มที 2 จํานวนรวมทังสิน 1 ราย มีขอ้ ตกลงกับผู ้ถือหุน้ ใหญ่ ซึงมีสาระสําคัญทีมีผลกระทบกับการเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนทัวไป สรุปได้ดงั นี
1) ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มที 2 จะไม่ขายหุน้ ทีตนถือและจะดําเนินการตามเงือนไขการหา้ มผูบ้ ริหารหรือผู ้ถือหุน้ ขายหุน้ ภายในระยะเวลาที
กําหนด (Silent period) ตามหลักเกณฑ์เงือนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
2) ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มที 2 มีข ้อตกลงเรืองการห้ามขายหุน้ ภายใน 6 เดือนแรกนับจากวันแรกของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสามารถขายหุน้ ไดร้ อ้ ยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทีตนถือตามทีระบุในสัญญาฯ เมือพน้ 6 เดือนนับจากวันแรกของการเริมซือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) ผู ้ถือหุน้ กลุ่มที 2 มีข ้อตกลงเรืองการหา้ มขายหุน้ ร้อยละ 75 ของจํานวนหุน้ ทีตนถือตามทีระบุในสัญญาฯ ภายใน 5 ปี แรกนับ
จากวันแรกของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว ้นแต่ในกรณีทนางสาวสุ
ี
ณี เสรีภาณุซงเป็
ึ นผู ้ถือหุน้ ใหญ่ขายหุน้ ผูถ้ ือหุน้ กลุ่ม
ที 2 จะสามารถขายหุน้ ได้ตามตามสัดส่วนในราคาและเงือนไขเดียวกัน (tag along right)
2.3 สัญญาระหว่างผู ้ถือหุน้ ใหญ่และผู ้ถือหุน้ กลุ่มที 3
ผู ้ถือหุน้ กลุ่มที 3 จํานวนรวมทังสิน 10 ราย มีข ้อตกลงกับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เรืองการห้ามขายหุน้ ภายใน 6 เดือนแรกนับจากวันแรก
ของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.4 สัญญาระหว่างผู ้ถือหุน้ ใหญ่และผู ้ถือหุน้ กลุ่มที 4
ผู ้ถือหุน้ กลุ่มที 4 มีจาํ นวนรวมทังสิน 14 ราย มีขอ้ ตกลงกับผู ้ถือหุน้ ใหญ่ เรืองการห้ามขายหุน้ ภายใน 1 ปี แรกนับจากวันแรกของ
การเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถขายหุน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนหุน้ ทีตนถือตามทีระบุในสัญญาฯ เมือครบ 1 ปี นบั จากวัน
แรกของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายหุน้ ไดไ้ ม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนหุน้ ทีตนถือตามทีระบุในสัญญาฯ เมือครบ 2 ปี นบั
จากวันแรกของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายหุน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจํานวนหุน้ ทีตนถือตามทีระบุในสัญญาฯ เมือครบ 3
ปี นบั จากวันแรกของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายหุน้ ไดไ้ ม่เกินร้อยละ 80 ของจํานวนหุน้ ทีตนถือตามทีระบุในสัญญาฯ เมือ
ครบ 4 ปี นบั จากวันแรกของการเริมซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถขายหุน้ ไดท้ งหมด
ั
เมือครบ 5 ปี นบั จากวันแรกของการเริมซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- สถิติทางการเงินทีสําคัญ
เนืองจากกลุ่มบริษทั ฯ มีการเปลียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างการดําเนินธุรกิจใหม่อย่างมีนยั สําคัญในปี 2555 ทําใหง้ บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบมจ. แม็คกรุป๊ และบจก. พี.เค.การ์เมน้ ท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) ในช่วง 3 ปีทผ่ี านมา ไม่ไดแ้ สดงผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของทังกลุ่มบริษทั ฯ และไม่สะท้อนถึงผลประกอบการภายใต้การจัดโครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างธุรกิจใหม่ ดัง
นันบมจ. แม็คกรุป๊ จึงไดจ้ ดั ทํางบการเงินรวมประหนึงทําใหม่ เสมือนว่ากลุ่มบริษทั ฯไดจ้ ดั โครงสร้างใหม่ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2553 โดยมี
สมมติฐานว่า บจก. พี.เค.การ์เม ้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) บจก. แม็ค ยีนส์ แมนู แฟคเจอริง และบจก. วินเนอร์แมน อยู่ภายใตก้ ารควบคุมของ
บมจ.แม็คกรุป๊ ณ วันที 1 มกราคม 2553 พร้อมกับปรับปรุงรายการบัญชีบางรายการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีบังคับใชก้ บั
บริษทั มหาชน และปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนวันทีมีผลบังคับใชใ้ นปี 2555 ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2553 รวมทังการปรับปรุง
ตามสมมติฐานทีเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ ทังนี เพือให้สะท้อนถึงผลประกอบการภายใต้การจัดโครงสร้างการถือหุน้ ใหม่ และสามารถ
เปรียบเทียบไดก้ บั โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ทีมีการเปลียนแปลงเกิดขึนในปี 2555
งบการเงินงบการเงินประหนึ งทําใหม่สาํ หรับงวดปี
และ งบการเงินรวมสําหรับงวด เดือนปี
ของบมจ.แม็คกรุป๊
ปี
รายได้
กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)
เงินปันผล
มูลค่าหุน้ ตาม
เงินปันผล
จากการขายและ
สุทธิ
สุทธิ
(บาทต่อหุน้ ) *
บัญชี
ต่อกําไร (%)
บริการ
(พันบาท)
(บาทต่อหุน้ )*
(บาทต่อหุน้ ) *
(พันบาท)
255
1,291.6
104.9
.
.
.
%
255
1,804.5
298.8
.
.
.
33%
255
2,555.6
599.3
.
.
.
135%
งวด 3 เดือนสินสุดวันที 31
672.6
180.5
.
.
มีนาคม 255
หมายเหตุ: * คํานวณจากจํานวนหุน้ ทังหมด ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไวห้ นุ ้ ละ 0. บาท เพือใหข้ อ้ มูลทัง ปี สามารถเปรียบเทียบได ้
งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบมจ. แม็คกรุป๊
งบการเงินประหนึงทําใหม่
ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ลา้ นบาท
ลา้ นบาท
ลา้ นบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สินคา้ คงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม
ปี 2556
ลา้ นบาท

126.7
0.4
348.4
47.7
233
4.3
760.6

118.8
19.5
495.6
49
541.2
5.4
1,229.50

153
4.8
637.6
0
779.4
55.1
1,629.80

111.1
4.1
511.9
830.6
52.7
1,510.50

128.1
3.1
35.2

153.2
6.9
38.7

231.9
4.3
107.4

242.4
4.7
105.3

- -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีครบกําหนดชําระในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สินหมุนเวียน
หนี สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนทีออกและชําระแลว้
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสมยังไม่ไดจ้ ดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู ้ถือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั
ส่วนไดเ้ สียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินประหนึงทําใหม่
ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ลา้ นบาท
ลา้ นบาท
ลา้ นบาท
13.4
22.4
39.9
179.7
221.2
383.5
940.4
1,450.70
2,013.30

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 มีนาคม
ปี 2556
ลา้ นบาท
48.6
400.9
1,911.30

240.9
192.2
27.6
1.3
30.3
61.2
553.5

262.6
358
45.3
0.6
101.9
96.8
865

250
288
66.4
107.7
153.7
865.8

280.4
40.2
105
119.5
141.1
686.2

0.6
27.2
1.3
29.1
582.7

27.5
1.6
29.1
894.2

300
38.9
2.8
341.8
1,207.60

645
41.2
3
689.2
1,375.40

300

300

300

300

10
47.7
0
357.7
0
357.7
940.4

25
231.6
556.6
0
556.6
1,450.70

25
480.7
805.7
0
805.7
2,013.30

52.7
183.2
535.9
0
535.9
1,911.30

- -

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบมจ. แม็คกรุป๊
งบการเงินประหนึงทําใหม่
ณ วังบการเงิ
นที 31 นธันรวม
วาคม

งบการเงินรวม
งวด เดือน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ลา้ นบาท

ลา้ นบาท

ลา้ นบาท

ล้านบาท

1,291.60

1,804.50

2,555.60

672.6

0.5

0.1

0.1

0

13.2
1,305.30
775.7

11.9
1,816.50
946.5

8.5
2,564.30
1,126.30

3.9
676.6
278.6

ค่าใชจ้ ่ายในการขาย

222.4

268.4

431.9

134.6

ค่าใชจ้ ่ายในการบริหาร

144.1

162.6

280.3

60.5

13

11.6

18.8

5.9

1,155.20

1,389.20

1,857.30

479.6

150.1

427.4

707.0

197.0

45.2

128.5

107.7

16.5

กําไรสําหรับปี/งวด
การแบ่งปันกําไร

104.9

298.8

599.3

180.5

ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

104.9

298.8

599.3

180.7

0.0

0.0

0.0

(0.2)

104.9

298.8

599.3

180.5

รายไดจ้ ากการขายสินคา้
รายไดจ้ ากการลงทุน
รายไดอ้ นื
รวมรายได้
ต้นทุนขายสินคา้

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มอี าํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปี/งวด
งบกระแสเงินสดรวมของบมจ. แม็คกรุป๊

งบการเงินประหนึงทําใหม่
ณ วังบการเงิ
นที 31 นธันรวม
วาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี/งวด
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการดอ้ ยค่าสินทรัพย์ทไม่
ี มตี วั ตนอืน
รายไดจ้ ากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน

งบการเงินรวม
งวด เดือน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ลา้ นบาท

ลา้ นบาท

ลา้ นบาท

ล้านบาท

104.9
43.8
0.8
(0.5)
14.6
-

298.8
41.4
1.0
(0.1)
11.6
(3.5)

599.3
52.5
2.1
4.7
(0.1)
18.8
(2.1)

180.5
20.2
0.5
(0.0)
5.9
(0.2)

- งบการเงินประหนึงทําใหม่
ณ วังบการเงิ
นที 31 นธันรวม
วาคม

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
(กําไร) ขาดทุนสินคา้ เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม ้
ขาดทุนสินค้าขาด/เกินจากการตรวจนับสินค้า
ค่าเผือสินคา้ ลา้ สมัย(กลับรายการ)
กลับรายการค่าเผือการส่งคืนสินคา้
(กําไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสันทียังไม่เกิดขึนจริง
กําไรจากการจําหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
ภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดําเนิ นงาน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สินคา้ คงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
เงินปันผลคา้ งจ่าย
เจ้าหนีอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
รับเงินปันผล
เงินลงทุนระยะสัน(เพิมขึน)ลดลง
จ่ายเงินปันผล /
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตัน
เงินจ่ายสุทธิจากการซือบริษทั ย่อย
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม
งวด เดือน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ลา้ นบาท
0.1
(10.7)
1.1
11.6
10.7
-

ลา้ นบาท
2.9
1.6
(0.7)
4.9
(1.4)
0.8
(0.0)

ลา้ นบาท
2.2
(1.7)
34.3
(1.5)
0.0

ล้านบาท

(1.2)

(0.4)

(1.8)

0.0

45.2

128.5

107.7

16.5

(38.1)
(2.1)
(25.8)
3.1
(5.1)
(32.7)
27.6
28.0
6.0
(0.0)
181.4
(33.7)
147.7

(151.6)
(1.4)
(311.8)
(1.1)
(9.1)
165.8
17.6
35.5
0.3
0.3
230.0
(60.4)
169.6

(144.3)
49.1
(269.3)
(49.7)
(17.5)
(69.9)
21.2
56.7
7.5
1.2
399.3
(169.8)
229.5

127.6
0.0
(43.1)
2.4
(8.3)
(7.6)
(16.2)
(12.5)
2.2
0.2
258.1
(2.6)
255.5

0.5
(0.4)
(50.0)
(46.9)
(2.7)
44.3
(55.4)

0.1
0.0
(15.5)
(100.0)
(67.9)
(4.8)
1.7
(186.3)

0.1
0.0
16.8
(347.0)
(132.2)
(4.1)
2.8
(463.6)

0.0
0.8
(30.7)
(1.2)
(31.1)

(2.0)
(8.1)
-

- งบการเงินประหนึงทําใหม่
ณ วังบการเงิ
นที 31 นธันรวม
วาคม

จ่ายดอกเบีย
เงินปันผลจ่าย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน
(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสัน
จ่ายชําระหนีตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี /งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี /งวด
จัดทําโดย บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
งวด เดือน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ลา้ นบาท
(14.6)
-

ลา้ นบาท
(11.6)
-

ลา้ นบาท
(18.5)
-

ล้านบาท

(21.3)

21.7

(12.6)

(250.0)

(16.0)
(2.5)
(54.4)
37.9
88.8
126.7

(1.3)
8.8
(8.0)
126.7
118.8

300.0
(0.6)
268.3
34.2
118.8
153.0

450.0
0.2
(266.3)
(41.9)
153.0
111.1

(6.0)
(460.5)

- -

ข ้าพเจ้าขอรับรองว่าข ้อมูลขา้ งต้นถูกตอ้ งและครบถว้ นทุกประการ
บริษทั แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน)

(นางสาวสุณี เสรีภาณุ)

(นางปรารถนา มงคลกุล)

กรรมการ

กรรมการ

