คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 และสําหรับปี สิน$ สุดวันที' 31
ธันวาคม 2557
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท
ในไตรมาส 4 ปี 2557 บริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) รายงานยอดขาย 1,047 ล้ านบาท เติบโตขึ 1น
ในอัตราร้ อยละ 4.7 จากช่ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่อ น โดยจากภาวะเศรษฐกิ จที9 ยังคงซบเซา การเติ บโตของรายได้
ในไตรมาสนี 1 ปั จจัยหลักเป็ นผลมาจากการรับรู้รายได้ จากธุรกิจนาฬิกาของบริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน9 จํากัด ที9บริ ษัทฯ
เข้ าลงทุนในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556
ในส่วนของอัตรายอดขายต่อร้ านเดิม (Same-store sale growth) การบริ โภคที9ยงั ไม่ฟืน1 ตัว กอปรกับสภาพ
ภูมิอากาศที9ไม่เอื 1ออํานวยและหนาวช้ ากว่าปี ก่อน ส่งผลกระทบให้ ยอดขายต่อร้ านเดิมปรับตัวลดลงในอัตราร้ อยละ 15.5
ทังนี
1 1หากพิจารณารายได้ จากช่องทางการขาย รายได้ จากร้ านค้ าปลีกของตนเองเติบโตขึ 1นร้ อยละ 18.8 เทียบกับ
ไตรมาส 4 ปี 2556 โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 47.6 ของรายได้ รวม เพิ9มขึน1 จากร้ อยละ 41.9 ตอกยํา1 แผนธุรกิ จ
ในการมุ่งเน้ นการขยายช่องทางการจัดหน่ายผ่านร้ านค้ าปลีกของตนเองเพื9อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต
เนื9องจากมีความคล่องตัวมากกว่าช่องทางการจัดจําหน่ายอื9น ในห้ างค้ าปลีกสมัยใหม่ สัดส่วนรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 47.6
ของรายได้ รวม ปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 56.7
บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
1 น 570 ล้ านบาท เพิ9มขึ 1นในอัตราร้ อยละ 2.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน จากการเติบโต
ของยอดขาย ทัง1 นี ค1 ิดเป็ นอัตรากํ า ไรขัน1 ต้ นโดยรวมต่อรายได้ จากการขายที9อัต ราร้ อยละ 54.4 โดยธุ รกิ จ เสือ1 ผ้ า และ
เครื9 องแต่งกายมีอตั รากําไรขันต้
1 น ในไตรมาส 4 ปี 2557 อยู่ที9ร้อยละ 55.1 ปรับตัวลดลงจากร้ อยละ 56.4 จากปี ก่อน
เป็ นผลจากการทํารายการส่งเสริ มการขายเพื9อกระตุ้นการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภค ทังนี
1 1ธุรกิจนาฬิกามีอตั รากําไรขันต้
1 น
อยูท่ ี9ร้อยละ 49.3
สํา หรั บ กํ า ไรก่ อนดอกเบี ย1 จ่ า ย ภาษี และค่า เสื9อม (EBITDA) บริ ษั ท ฯรั บรู้ รายได้ ใ นส่วนนี อ1 ยู่ที9 243 ล้ า นบาท
ปรั บตัวลดลงร้ อยละ 5.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตราการทํากํ าไร EBITDA รวมอยู่ที9ร้อยละ 23.2
โดยธุรกิจเสื 1อผ้ าและเครื9 องแต่งกายทํากําไร EBITDA อยู่ที9ร้อยละ 24.7 เทียบกับร้ อยละ 26.6 จากปี 2556 อันเป็ นผล
มาจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ ใหม่ๆ การเพิ9มขึ 1นของค่าเสื9อมจากการขยายจุดจํ าหน่ายแบบร้ านค้ าปลีก
ของตนเองในสัดส่วนที9มากขึ 1น รวมถึงการเพิ9มขึ 1นของค่าเช่าและบริ การจากการขยายจุดจําหน่าย ในขณะที9ยอดขายได้ รับ
ผลกระทบจากการจับจ่ายที9ยงั คงซบเซา นอกจากนี 1ยังมีรายการค่าใช้ จ่ายรายการพิเศษที9เกิดขึ 1นเพียงครัง1 เดียวเกี9ยวกับ
การเคลื9อ นย้ า ยคลัง สินค้ า จํ า นวน 20 ล้ า นบาท ที9 ส่ง ผลให้ ส ัดส่ว นค่าใช้ จ่ า ยจากการขายและบริ หารต่อ ยอดขาย
มีการปรับตัวเพิ9มขึ 1นเป็ นร้ อยละ 34.2 จากร้ อยละ 33.2 สําหรับธุรกิจนาฬิกามีอตั ราการทํากําไร EBITDA อยูท่ ี9ร้อยละ 10.5
1

บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 195 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงในอัตราร้ อยละ 7.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีอตั รา
การทํากําไรสุทธิ จากธุรกิจเสื 1อผ้ าและเครื9 องแต่งกายในไตรมาส 4 ปี 2557 อยู่ที9ร้อยละ 20.5 ลดลงจากร้ อยละ 21.2
เนื9องจากการทํากิจกรรมเพื9อส่งเสริ มการขาย การปรับตัวสูงขึ 1นของอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายการขายและบริ หารต่อยอดขายรวม
และ ค่าใช้ จ่ายรายการพิเศษ ตามที9กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึ9งส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขันต้
1 น และอัตรากําไร EBITDA ทังนี
1 1
อัตรากําไรสุทธิของธุรกิจนาฬิกาอยูท่ ี9ร้อยละ 4.6 ส่งผลให้ อตั รากําไรสุทธิโดยรวมอยูท่ ี9ร้อยละ 18.5
ปี 2557
สําหรับปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเพิ9มขึ 1นร้ อยละ 16.7 จากปี ก่อน จํานวน 3,470 ล้ านบาท โดยปั จจัยหลัก
ในการเติบโตเป็ นผลมาจากการรับรู้ รายได้ จากการควบรวมผลการดําเนินงานของ ไทม์ เดคโค ซึ9งบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมลงทุน
เมื9อเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 ที9ผา่ นมา และ ความพยายามในการขยายจุดจําหน่ายอย่างต่อเนื9อง โดย ณ สิ 1นเดือน
ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีจดุ จําหน่ายทังสิ
1 1น 819 แห่ง เพิ9มขึ 1นจากสิ 1นปี 2556 จํานวน 125 แห่ง แบ่งได้ เป็ นดังนี 1
-

จุดจําหน่ายในประเทศเพิ9มขึ 1น 114 แห่ง เป็ น 798 แห่ง
• ร้ านค้ าปลีกของตนเองเพิ9มขึ 1น 64 แห่ง เป็ น 251 แห่ง
• ห้ างค้ าปลีกสมัยใหม่เพิ9มขึ 1น 46 แห่ง เป็ น 542 แห่ง
• รถโมบายเคลือ9 นที9 (mobile unit) และอื9นๆ เพิ9มขึ 1น 4 จุดขาย เป็ นทังสิ
1 1น 5 จุดขาย

-

จุดจําหน่ายต่างประเทศเพิ9มขึ 1น 11 แห่ง เป็ น 21 แห่ง

และจากสภาพเศรษฐกิจที9ชะลอตัวที9ส่งผลกระทบต่อกํ าลังซื 1อของผู้บริ โภคในทุกภูมิภาค ทําให้ อัตราการเติบโต
ของยอดขายต่อร้ านเดิมของปี 2557 ลดลงร้ อยละ 8.1 จากปี ก่อน
บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
1 นปี 2557 อยู่ที9 1,888 ล้ านบาท เพิ9มขึ 1นร้ อยละ 12.1 คิดเป็ นอัตราการทํากําไรขันต้
1 นรวมที9
ร้ อยละ 54.4 โดยธุรกิ จเสื 1อผ้ าและเครื9 องแต่งกายมีอัตราการทํากําไรขันต้
1 นอยู่ที9ร้อยละ 55.4 ลดลงจากร้ อยละ 57.0
เป็ นผลจากโปรแกรมส่งเสริ มการขายเพื9อช่วยกระตุ้นยอดขายจากเศรษฐกิ จที9ชะลอตัวในช่วงที9ผ่านมา สําหรั บธุรกิ จ
นาฬิกามีอตั ราการทํากําไรขันต้
1 นอยูท่ ี9ร้อยละ 47.1
กําไรก่อนดอกเบี 1ยจ่าย ภาษี และค่าเสื9อม (EBITDA) สําหรับปี 2557 เท่ากับ 898 ล้ านบาท เติบโตขึ 1นร้ อยละ 0.9
คิดเป็ นอัต ราอัตราการทํากํ าไร EBITDA รวมที9 ร้อยละ 25.7 โดยธุรกิ จเสือ1 ผ้ า และเครื9 องแต่งกายมี อัตราการทํา กํ าไร
EBITDA อยู่ที9ร้อยละ 27.0 ลดลงจากร้ อยละ 30.2 ซึ9งนอกเหนือจากกิ จกรรมเพื9อส่งเสริ มการขายที9กล่าวข้ างต้ นแล้ ว
ปั จจัยหลักในการลดลงของอัตรากําไร EBITDA มาจากการขยายธุรกิจในส่วนของการนําเสนอแบรนด์ใหม่ การเพิ9มขึ 1น
ของค่าเช่าและบริ การจากการขยายจุดจําหน่าย ในขณะที9ยอดขายได้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และ
ค่าใช้ จ่ายรายการพิเศษเกี9ยวกับการเคลือ9 นย้ ายคลังสินค้ าจํานวน 20 ล้ านบาท ทังหมดนี
1
1 ส่งผลกระทบระยะสันให้
1 สดั ส่วน

2

ค่า ใช้ จ่ ายการขายและบริ ห ารต่อ ยอดขายปรั บตัว เพิ9 ม สูง ขึน1 และสํา หรั บ ธุร กิ จนาฬิก ามีอัต ราการทํ ากํ า ไร EBITDA
ร้ อยละ 15.6
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 712 ล้ านบาท ปรับลดลงในอัตราร้ อยละ 3 จากปี ก่อน เนื9องมาจากสาเหตุ
ที9กล่าวมาข้ า งต้ น ทัง1 นีม1 ีอัตรากํ าไรสุท ธิ รวมอยู่ที9ร้อยละ 20.1 โดยธุ รกิ จ เสื 1อผ้ าและเครื9 อ งแต่งกายมีอัตรากํ าไรสุท ธิ
อยูท่ ี9 22.2 และธุรกิจนาฬิกามีอตั รากําไรสุทธิอยูท่ ี9ร้อยละ 8
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที9 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทังสิ
1 1น 4,857 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที9 31 ธันวาคม
2556 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
1 1น 4,652 ล้ านบาท เพิ9มขึ 1น 205 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก
1) การเพิ9มขึ 1นของสินค้ าคงคลัง จํานวน 173 ล้ านบาท จากการสํารองสินค้ าสําหรับจุดจําหน่ายที9เพิ9มมากขึ 1น

รวมถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของการบริ โภค
2) การเพิ9 ม ขึน1 ของสินทรั พย์ ไ ม่มี ตัวตน จํ า นวน 105 ล้ า นบาท จากการลงทุนในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

เพื9อให้ การบริ หารจัดการมีประสิทธิภาพยิ9งขึ 1น
3) การลดลงของลูกหนี 1การค้ า จํานวน 92 ล้ านบาท จากโครงสร้ างรายได้ ที9ปรับเปลี9ยนไป โดยรายได้ จากการขาย
ผ่านห้ างค้ าปลีกสมัยใหม่ปรับตัวลดลง ในขณะที9รายได้ จากการขายผ่านร้ านค้ าปลีกของบริ ษัทฯมีการเติบโต
เพิ9มขึ 1น
หนีส$ นิ
ณ วันที9 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีหนี 1สินรวมทังสิ
1 1น 932 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที9 31 ธันวาคม 2556
บริ ษัท ฯ มี หนีส1 ินรวมทัง1 สิ 1น 95 ล้ า นบาท ลดลง 19 ล้ านบาท เหตุผ ลหลักมาจากภาษี เงิ นได้ ค้า งจ่า ยลดลงจํ านวน
76 ล้ านบาท รายการหนี 1สินหมุนเวียนอื9นลดลง 39 ล้ านบาท ในขณะที9เจ้ าหนี 1การค้ าเพิ9มขึ 1นจํานวน 50 ล้ านบาท และ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
1
นทางการเงินของบริ ษัทในเครื อเพิ9มขึ 1น 47 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที9 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,925 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที9 31 ธันวาคม
2556 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,701 ล้ านบาท เพิ9มขึน1 223 ล้ านบาท ปั จจัยหลักมาจากกําไรเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับปี 2557 จํานวน 728 ล้ านบาท และสุทธิจากการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 504 ล้ านบาท

2. สภาพคล่ อง และ อัตราส่ วนที'สําคัญ
กระแสเงินสด
สําหรับปี 2557 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิจํานวน 113 ล้ านบาท เป็ นผลจาก:
3

1) กระแสเงิ น สดที9 ไ ด้ รั บ จากการดํ า เนิ น งานจํ า นวน 651 ล้ า นบาท โดยมี ปั จ จั ย หลัก มาจากผลการ
ดําเนินงานที9เติบโตอย่างต่อเนื9อง บริ ษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็ จจํานวน 728 ล้ านบาท มีกําไรที9เป็ นเงินสด
จํานวน 889 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เงินสดถูกใช้ ไปสําหรับรองรับการขยายการเติบโตของบริ ษัททําให้
สินค้ าคงเหลือเพิ9มขึ 1น 161 ล้ านบาท
2) กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 306 ล้ านบาท ซึง9 ใช้ ไปกับการซื 1อที9ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในการตกแต่งเพื9อใช้ ในการขยายธุรกิจ จํานวน 239 ล้ านบาท และการลงทุนในสินทรัพย์ที9ไม่มีตวั ตน
จํานวน 109 ล้ านบาท จากการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื9อให้ การบริ หารจัดการมีประสิทธิภาพ
ยิ9งขึ 1น
3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 458 ล้ านบาท ซึง9 ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั
ผู้ถือหุ้นจํานวน 504 ล้ านบาท และ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจํ
1 านวน 47 ล้ านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน
จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง1 แรกต่อประชาชนทัว9 ไปในเดือนมิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯสามารถระดมทุนได้ เป็ น
จํานวน 3,000 ล้ านบาท ทําให้ สว่ นของสินทรัพย์เฉลีย9 และผู้ถือหุ้นเฉลีย9 สําหรับปี 2557เพิ9มขึ 1นในสัดส่วนที9สงู ขึ 1นอย่าง
เห็นเด่นชัดเมื9อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 เป็ นเหตุให้ ปี 2557 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้ อยละ 19.2 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้ อยละ 15.0 ลดลงจากร้ อยละ 33.2 และร้ อยละ 22 ตามลําดับ
จากช่วงเวลาเดียวกันปี ก่อน
สําหรับปี 2557 บริ ษัทฯมีระยะเวลาการขายสินค้ ารวม 302 วัน โดยสําหรับธุรกิจเสื 1อผ้ าและเครื9 องแต่งกายนัน1
ระยะเวลาการขายสินค้ าอยูท่ ี9 265 วัน ปรับเพิ9มขึ 1นจาก 236 วัน ในปี 2556 เป็ นผลจากการขยายช่องทางจัดจําหน่ายของ
บริ ษัท กอปรกับการชะลอตัวในการบริ โภคของผู้บริ โภค ที9สง่ ผลกระทบต่อระดับสินค้ าคงคลังในช่วงปี ที9ผา่ นมา
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งบกําไรขาดทุน :
ไตรมาส 4
(ล้านบาท)
รายได้ จากการขาย

ปี 2557

สําหรั บปี

ปี 2556

เปลี'ยนแปลง

ปี 2557

ปี 2556

เปลี'ยนแปลง

1,047

1,000

4.7%

3,470

2,973

16.7%

1,056

1,018

3.7%

3,538

3,017

17.3%

ต้ นทุนขาย

477

445

7.3%

1,582

1,288

22.8%

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

223

192

16.0%

779

569

36.8%

ต่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

141

138

2.1%

372

332

11.9%

1

1

N/M

6

17

N/M

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

214

242

(11.8%)

799

810

(1.4%)

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

16

31

(49.6%)

71

77

(7.9%)

198

211

(6.2%)

728

732

(0.7%)

3

1

N/M

16

(1)

N/M

195

210

(7.2%)

712

733

(3.0%)

รวมรายได้

ต้ นทุนทางการเงิน

กําไรสําหรั บงวด
ส่วนได้ เสียที9ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรของบริ ษัท

งบแสดงฐานะการเงิน :
(ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่า

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2556

เปลี'ยนแปลง

1,699

1,792

(5.2%)

ลูกหนี 1การค้ า

634

726

(12.7%)

สินค้ าคงคลัง

1,536

1,363

12.7%

สินทรั พย์อื9น

988

772

28.0%

รวมสินทรั พย์

4,857

4,652

4.4%

เจ้ าหนี 1การค้ า

491

441

11.2%

หนี 1สินที9มีภาระดอกเบี 1ย

155

114

36.6%

หนี 1สินอื9น

286

396

(27.8%)

รวมหนีส$ ิน

932

951

(2.0%)

3,819

3,614

5.7%

106

88

21.0%

3,925

3,701

6.0%

ส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที9ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที9สาํ คัญ :
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

31 ธ.ค. 57
เท่า

31 ธ.ค. 56
4.49

สําหรั บปี 2557

4.38
สําหรั บปี 2556

ระยะเวลาเก็ บหนี 1เฉลี9ย

วัน

71

83

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี9ย

วัน

302

271

ระยะเวลาชําระหนี 1

วัน

106

102

Cash cycle

วัน

267

252

สําหรั บปี 2557

ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากํ าไรขั 1นต้ น

สําหรั บปี 2556

%

54.4

56.7

- ธุรกิ จจัดจําหน่ายเสื 1อผ้ าเครื9 องแต่งกาย

%

55.4

57.0

- ไทม์ เดคโค

%

47.1

43.8 *

อัตรากํ าไรสุทธิ

%

20.1

24.3

- ธุรกิ จจัดจําหน่ายเสื 1อผ้ าเครื9 องแต่งกาย

%

22.2

24.8

- ไทม์ เดคโค

%

8.0

3.2 *

%

19.2

33.2

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Annualized)

สําหรั บปี 2557

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (Annualized)

%

สําหรั บปี 2556

15.0

22.0

อัตราส่ วนทางการเงิน
31 ธ.ค. 57

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี 1สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

31 ธ.ค. 56
0.24

0.26

หมายเหตุ : * สํ าหรับผลประกอบการเดื อนพฤศจิ กายน และ ธันวาคม
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