คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 3 และ เก้ าเดือนแรก ปี 2557
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับไตรมาส 3 ปี 2557
จากความท้ าทายทางเศรษฐกิจทีบริ ษัทฯยังคงเผชิญอยู่ โดยเฉพาะการบริ โภคทียังอ่อนตัวต่อเนืองจากต้ นปี ในไตร
มาส 3 ปี 2557 บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) รายงานยอดขายจํานวน 752 ล้ านบาท เพิมขึ ;นในอัตราร้ อย
ละ 14.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยการเติบโตของรายได้ ในไตรมาสนี ; ปั จจัยหลักมาจากการควบรวมผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน จํากัด ทีบริ ษัทฯได้ เข้ าร่วมลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2556 จํานวน 95 ล้ าน
บาท
สําหรับอัตรายอดขายต่อร้ านเดิม (Same store sales) นัน; จากการสภาวะการบริ โภคทียังคงซบเซา ส่งผลให้ อตั รา
การเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมโดยรวมปรับตัวลดลงร้ อยละ 6.8 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ทังนี
; ; เมือพิจารณารายได้ จากการขายแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่ารายได้ จากการขายผ่านร้ านค้ าปลีกของ
ตนเองในไตรมาสนี ; มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 51.7 ของรายได้ รวม ปรับตัวสูงขึ ;นจากร้ อยละ 38.0 จากช่วงเวลาเดียวกันปี
ก่อน สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯทีมุง่ เน้ นการขยายร้ านค้ าปลีกของตนเอง เนืองจากข้ อได้ เปรี ยบในความคล่องตัว
ในการนําเสนอสินค้ าทีเหมาะกับความต้ องการของผู้บริ โภค รวมถึงการนําเสนอแบรนด์ใหม่ กอปรกับอัตราการเติบโตของ
ยอดขายต่อร้ านเดิมสําหรับช่องทางการขายนี ;ทีเติบโตเพิมขึ ;นร้ อยละ 11.9 จากไตรมาส 3 ปี 2556
บริ ษัทฯมีกําไรขันต้
; น 412 ล้ านบาท เพิมขึ ;นในอัตราร้ อยละ 11.4 จากการเติบโตของยอดขายตามทีกล่าวไว้ ข้างต้ น
คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
; นโดยรวมต่อรายได้ จากการขายทีอัตราร้ อยละ 54.7 โดยจากการทํารายการส่งเสริ มการขายทีบริ ษัท
ฯยังคงทําอย่างต่อเนืองจากไตรมาสทีผ่านมา เพือเสริ มสร้ างบรรยากาศและกระตุ้นการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภค เป็ นผล
ให้ สว่ นของธุรกิจเดิม (เสื ;อผ้ าและเครื องแต่งกาย) มีอตั รากําไรขันต้
; นในไตรมาส 3 ปี 2557 อยู่ทีร้ อยละ 55.8 ปรับตัวลง
จากร้ อยละ 56.2 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน และในส่วนของธุรกิจใหม่ (ไทม์ เดคโค) มีอตั รากําไรขันต้
; นอยู่ทีอัตราร้ อยละ
47.3
กําไรก่อนดอกเบี ;ยจ่าย ภาษี และค่าเสือม (EBITDA) เท่ากับ 176 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12.2 จากไตรมาส 3 ปี
2556 คิดเป็ นอัตราการทํากําไร EBITDA รวมอยู่ทีร้ อยละ 23.0 โดยธุรกิจเดิมมีอตั ราการทํากําไร EBITDA อยู่ทีร้ อยละ
23.5 เทียบกับ ร้ อยละ 30.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน นอกเหนือจากการทําโปรโมชันส่งเสริ มการขายเพือดึงดูด
ผู้บริ โภคทีกล่าวข้ างต้ น ปั จจัยหลักในการลดลงของอัตรากําไร EBITDA มาจากการขยายธุรกิจในส่วนของการนําเสนอแบ
รนด์ใหม่ การเพิมขึ ;นของค่าใช้ จ่ายเกียวกับบุคลากร และค่าเช่าและบริ การ จากการขยายจุดจําหน่าย ในขณะทียอดขาย
ได้ รับผลกระทบจากการจับจ่ายทียังคงซบเซา ทังหมดนี
;
; ส่งผลกระทบระยะสันให้
; สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายการขายและบริ หารต่อ
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ยอดขาย ปรับตัวเป็ น ร้ อยละ 37.4 จากร้ อยละ 30.3 สําหรับในส่วนของไทม์ เดคโค นันมี
; อตั ราการทํากําไร EBITDA อยู่ที
ร้ อยละ 20.0
บริ ษัทฯมีกําไรสุทธิ อยูท่ ี 136 ล้ านบาทปรับตัวลดลงในอัตราร้ อยละ 23.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยอัตราการ
ทํากําไรสุทธิของธุรกิจเดิมสําหรับไตรมาส 3 ปี 2557 อยูท่ ีร้ อยละ 19.4 ลดลงจากร้ อยละ 26.3 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน
สาเหตุจากการทําโปรโมชันส่งเสริ มการขาย และ อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายการขายต่อยอดขายรวมทีปรับตัวสูงขึ ;น ตามทีกล่าว
ไว้ ข้างต้ น ซึงส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขันต้
; น และ อัตรากําไร EBITDA สําหรับอัตรากําไรสุทธิของไทม์ เดคโค อยูท่ ีร้ อยละ
11.0 ส่งผลให้ อัตรากําไรสุทธิโดยรวมอยูท่ ีร้ อยละ 17.6 ในไตรมาสนี ;
สําหรับเก้ าเดือนแรก ปี 2557
สําหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯมียอดขายเพิมขึ ;นร้ อยละ 22.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จํานวน2,423
ล้ านบาท ปั จจัยหลักของการเติบโตมาจากการควบรวมผลการดําเนินงานของ ไทม์ เดคโค ซึงบริ ษัทฯได้ เข้ าร่ วมลงทุนช่วง
ปลายปี 2556 และ การขยายจุดจําหน่ายอย่างต่อเนือง โดย ณ สิ ;นเดือนกันยายน 2557 บริ ษัทฯมีจุดจําหน่ายทังสิ
; ;น 784
แห่ง เพิมขึ ;นจากสิ ;นปี 2556 จํานวน 90 แห่ง แบ่งได้ เป็ นดังนี ;
-

จุดจําหน่ายในประเทศเพิมขึ ;น 82 แห่ง เป็ น 766 แห่ง
• ร้ านค้ าปลีกของตนเองเพิมขึ ;น 49 แห่ง เป็ น 236 แห่ง
• ห้ างค้ าปลีกสมัยใหม่เพิมขึ ;น 30 แห่ง เป็ น 526 แห่ง
• รถโมบายเคลือนที (mobile unit) เพิมขึ ;น 3 คัน เป็ นทังสิ
; ;น 4 คัน

-

จุดจําหน่ายต่างประเทศเพิมขึ ;น 8 แห่ง เป็ น 18 แห่ง

จากสภาวะทางเศรษฐกิจทีชะลอตัวซึงส่งผลต่อกําลังซื ;อของผู้บริ โภค โดยเฉพาะในส่วนต่างจังหวัด ส่งผลกระทบให้
อัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้ านเดิมของเก้ าเดือนแรกปรับตัวลดลงร้ อยละ 5.3 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อน
ทังนี
; ;เนืองจากการเติบโตของยอดขาย ส่งผลให้ กําไรขันต้
; นสําหรับ 9 เดือนแรกของปี 2557 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ
16.7 โดยอัตราการทํากําไรขันต้
; นรวมอยู่ทีร้ อยละ 54.4 ซึงในส่วนของธุรกิจเดิม (เสื ;อผ้ าเครื องแต่งกาย) มี อัตราการทํา
กําไรขันต้
; นอยู่ทีร้ อยละ 55.5 ลดลงจากร้ อยละ 57.3 ทังนี
; ; เป็ นผลจากโปรแกรมส่งเสริ มการขายเพือช่วยกระตุ้นยอดขาย
จากเศรษฐกิจทีชะลอตัวในช่วงทีผ่านมา สําหรับธุรกิจใหม่ (ไทม์ เดคโค) มีอตั ราการทํากําไรขันต้
; น 9 เดือนแรกของปี 2557
อยูท่ ีร้ อยละ 46.2
โดยกําไรก่อนดอกเบี ;ยจ่าย ภาษี และค่าเสือม (EBITDA) สําหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2557 เติบโตขึ ;นร้ อยละ 3.3 อยูท่ ี
655 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการทํากําไร EBITDA รวมอยู่ทีร้ อยละ 26.7 จากการทําโปรโมชันส่งเสริ มการขายเพือกระตุ้น
การบริ โภคดังทีกล่าวข้ างต้ น ประกอบกับการลงทุนขยายธุรกิจผ่านการนําเสนอแบรนด์ใหม่ และ การเพิมขึ ;นของสัดส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อยอดขาย เนืองจากยอดขายได้ รับผลกระทบจากการจับจ่ายทียังคงซบเซา ส่งผลให้
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ธุรกิจเสื ;อผ้ าเครื องแต่งกายมีอตั ราการทํากําไร EBITDA อยูท่ ีร้ อยละ 28.0 เทียบกับ ร้ อยละ 31.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อน สําหรับในส่วนของไทม์ เดคโค นันมี
; อตั ราการทํากําไร EBITDA อยูท่ ีร้ อยละ 17.5
บริ ษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2557 จํานวน 516 ล้ านบาท ลดลงในอัตราร้ อยละ 1.3 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน โดยธุรกิจเสื ;อผ้ าและเครื องแต่งกายมีอตั รากําไรสุทธิอยูท่ ีร้ อยละ 23.0 ลดลงจากร้ อยละ 26.2 เนืองจาก
สาเหตุทีกล่าวข้ างต้ น สําหรับธุรกิจใหม่มีอตั รากําไรสุทธิอยู่ทีร้ อยละ 9.4 ทังนี
; ;บริ ษัทฯมีอตั รากําไรสุทธิ รวมอยู่ทีร้ อยละ
20.8
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวมทังสิ
; ;น 4,471 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
; ;น 4,652 ล้ านบาท ลดลง 181 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก
1) การลดลงอย่างมีนยั สําคัญของลูกหนี ;การค้ า จํานวน 286 ล้ านบาท ซึงเป็ นไปตามฤดูกาลธุรกิจของธุรกิจค้ าปลีก
ทีผู้บริ โภคมีการใช้ จ่ายสูงสุดในช่วงไตรมาสที 4 ส่งผลให้ ลูกหนี ;การค้ าเพิมสูงขึ ;นในช่วงปลายปี และปรับตัว
ลดลงในไตรมาสต่อๆมา
2) การเพิมขึ ;นสุทธิในส่วนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ อุปกรณ์โรงงาน จํานวน 109 ล้ านบาท จากการลงทุนใน
อุปกรณ์ สําหรับโรงงานในการขยายการผลิต คลังสินค้ า และ ช่องทางการจัดจําหน่าย
หนีส0 นิ
ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯมีหนี ;สินรวมทังสิ
; ;น 744 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
บริ ษัทฯมีหนี ;สินรวมทังสิ
; ;น 951ล้ านบาท ลดลง 207 ล้ านบาท เหตุผลหลักจากการจ่ายชําระคืนเงินเจ้ าหนี ;การค้ าจํานวน
ทังหมด
;
72 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง จํานวน 80 ล้ านบาท และ หนี ;สินหมุนเวียนอืนลดลง 60 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,727 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,701 ล้ านบาท เพิมขึ ;น 26 ล้ านบาท ปั จจัยหลักมาจากกําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับ
ครึงแรกของปี 2557 จํานวน 530 ล้ านบาทและสุทธิจากการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 504 ล้ านบาท
2. สภาพคล่ อง และ อัตราส่ วนที4สาํ คัญ
กระแสเงินสด
สําหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 182 ล้ านบาท เป็ นผล
จาก:
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1) กระแสเงินสดทีได้ รับจากการดําเนินงานจํานวน 604 ล้ านบาท ปั จจัยหลักมาจากการดําเนินงานโดยมีกําไร
เบ็ดเสร็ จจํานวน 530 ล้ านบาท ประกอบกับการชําระคืนเงินของลูกหนี ;การค้ า จํานวน 285 ล้ านบาท ส่งผลให้
ลูกหนี ;การค้ าลดลงอย่างมีนยั สําคัญ

โดยส่วนใหญ่เงินสดถูกใช้ ไปสําหรับการชําระเงินสําหรับเจ้ าหนี ;การค้ า

หนี ;สินหมุนเวียนอืน และ ภาษีเงินได้ รวมจํานวนทังสิ
; ;น 234 ล้ านบาท
2) กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 294 ล้ านบาท จากการลงทุนในอาคาร อุปกรณ์โรงงาน และ
อุปกรณ์ตกแต่งเพือใช้ ในการขยายการผลิตและช่องทางการจัดจําหน่าย จํานวน 203 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตน 90 ล้ านบาท
3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 491 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
จํานวน 504 ล้ านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน
จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง; แรกต่อประชาชนทัวไปในเดือนมิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯสามารถระดมทุนได้ เป็ น
จํานวน 3,000 ล้ านบาท ทําให้ สว่ นของสินทรัพย์เฉลียและผู้ถือหุ้นเฉลีย สําหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2557เพิมขึ ;นในสัดส่วน
ทีสูงขึ ;นอย่างเห็นเด่นชัดเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556

เป็ นเหตุให้ สาํ หรับเก้ าเดือนแรกของปี 2557

บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ 18.5 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้ อยละ 15.1 ลดลงจาก
ร้ อยละ 32.2 และร้ อยละ 23.1 ตามลําดับ จากช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อน
สําหรับเก้ าเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯมีระยะเวลาการขายสินค้ ารวม 309 วัน โดยสําหรับธุรกิจเดิมนัน; ระยะเวลา
การขายสินค้ าอยูท่ ี 276 วัน ปรับเพิมขึ ;นเล็กน้ อยจาก 266 วัน จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการชะลอตัวใน
การบริ โภคของผู้บริ โภคทีเริ มในช่วงกลางปี 2556 ทีส่งผลกระทบต่อระดับสินค้ าคงคลังในช่วงปี ทีผ่านมา
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งบกําไรขาดทุน:
ไตรมาส 3

เก้ าเดือนแรก

ปี 2557

ปี 2556

เปลี4ยนแปลง

ปี 2557

ปี 2556

เปลี4ยนแปลง

752

658

14.4%

2,423

1,973

22.8%

772

679

13.7%

2,482

1,999

24.1%

ต้ นทุนขาย

341

288

18.3%

1,104

843

30.9%

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

194

128

52.2%

556

377

47.4%

87

72

22.2%

231

195

18.9%

ต้ นทุนทางการเงิน

2

0

N/M

5

17

N/M

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

148

191

(22.6%)

585

567

3.1%

7

13

(50.4%)

55

46

20.6%

141

178

(20.5%)

530

521

1.6%

6

(0)

N/M

13

(2)

N/M

136

178

(23.8%)

516

523

(1.3%)

(ล้านบาท)
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้

ต่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน:
(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่า

30 ก.ย. 2557

31 ธ.ค. 2556

เปลี4ยนแปลง

1,666

1,792

(7.0%)

ลูกหนี ;การค้ า

440

726

(39.4%)

สินค้ าคงคลัง

1,401

1,363

2.8%

สินทรัพย์อืน

963

772

24.9%

4,471

4,652

(3.9%)

เจ้ าหนี ;การค้ า

368

441

(16.6%)

หนี ;สินทีมีภาระดอกเบี ;ย

120

114

5.9%

หนี ;สินอืน

256

396

(35.4%)

744

951

(21.8%)

3,727

3,701

0.7%

รวมสินทรัพย์

รวมหนีส0 ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

5

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน
30 ก.ย. 57

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

31 ธ.ค. 56
5.16

เก้ าเดือนแรกปี 2557

4.38
เก้ าเดือนแรกปี 2556

ระยะเวลาเก็บหนี ;เฉลีย

วัน

65

74

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย

วัน

309

266

ระยะเวลาชําระหนี ;

วัน

99

100

Cash cycle

วัน

275

239

เก้ าเดือนแรกปี 2557

ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้
; น

เก้ าเดือนแรกปี 2556

%

54.4

57.3

- ธุรกิจจัดจําหน่ายเสื ;อผ้ าเครื องแต่งกาย

%

55.5

57.3

- ไทม์ เดคโค

%

46.2

%

20.8

26.2

- ธุรกิจจัดจําหน่ายเสื ;อผ้ าเครื องแต่งกาย

%

23.0

26.2

- ไทม์ เดคโค

%

9.4

%

18.5

อัตรากําไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Annualized)

เก้ าเดือนแรกปี 2557

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Annualized)

%

32.2
เก้ าเดือนแรกปี 2556

15.1

23.1

อัตราส่ วนทางการเงิน
30 ก.ย. 57

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ;สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

31 ธ.ค. 56
0.20

0.26
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