คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำรสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ภำพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจกำรค้ำปลีก
เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการจากอุปสงค์ตา่ งประเทศเป็ นสาคัญ
เนื่องจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนทีย่ งั ได้รบั แรงกดดันจาก
รายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรทีเ่ ริม่ มีสญ
ั ญาณชะลอลง
และความเชื่อมั่นของครัวเรือนรายได้นอ้ ยที่ปรับลดลงเพราะหนี ้
ครัวเรือนอยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นีธ้ นาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจสาหรับปี 2562 จากเดิมร้อย
ละ 3.8 เป็ นร้อยละ 3.3
ภาวะธุรกิจการค้าขยายตัวชะลอลง เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึน้ ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ เป็ นส่วนหนึง่ ที่สง่ ผล
ให้ภาคการค้าดาเนินธุรกิจได้ยากขึน้ ตามกาลังซือ้ ที่ลดลงและความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคยังคงเป็ นปั จจัยหลักที่กระทบต่อภาวะ
การค้าในช่วงที่ผา่ นมา โดยยอดขายของธุรกิจค้าปลีกในกลุม่ สินค้าอุปโภค บริโภคลดลง โดยเฉพาะสาขาในต่างจังหวัดและนอก
เมือง สะท้อนจากยอดใช้จา่ ยต่อใบเสร็จและความถี่ในการซือ้ สินค้าลดลง ทาให้กลุม่ ร้านค้าต่าง ๆ ต้องจัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง
โดยดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคในเดือนมิถนุ ายน 2562 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องและอยูใ่ นระดับต่าสุดในรอบ 21 เดือนนับตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2560
(ทีม่ า:ข้อมูลจากรายงานนโยบายการเงินไตรมาสที่ 2/2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย, ผลสารวจดัชนีความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
เนื่องจากบริษัท แม็คกรุ ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“MC” หรือ “บริษัทฯ”) ได้มีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี
และการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ โดยเปลีย่ นรอบบัญชีจากเดิม วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็ นวันที่ 1
กรกฎาคม – 30 มิถุนายน เริ่มตัง้ แต่รอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป ในระหว่างงวดสภาวิชาชีพบัญชีได้
ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ งรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึง่ มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตดั สินใจนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับ เป็ นผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อย
จาต้องปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิ
โดยตัวเลขในงบการเงินฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ได้แสดงเปรียบเทียบงบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับงวดปี 2562 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับ ปี สนิ ้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
แสดงเปรียบเทียบกับปี สนิ ้ สุดวัน ณ ที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึง่ เป็ นไปตามหลักการนาเสนองบการเงินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้สรุปคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 รอบระยะเวลา
บัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชี ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ไว้เพิ่มเติม เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของผลประกอบการ
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนไว้ดว้ ย ณ ที่นี ้
บริษัทฯ ขอสรุปผลการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจาปี 2562 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุ ายน 2562)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
งบกำไรขำดทุน :

(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
รวมรำยได้

ประจำปี
ปี 2562
ปี 2561
(ก.ค.61-มิ.ย. 62) (ม.ค.61-มิ.ย. 61)
3,694
2,082

เปลี่ยนแปลง
77.4%

3,737

2,098

78.2%

ต้นทุนขาย

1,529

853

79.4%

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

1,203

635

89.6%

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

596

240

148.3%

ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม

108

0

(100.0%)

21

0

(100.0%)

279

370

(24.5%)

(4)

8

(148.1%)

276

378

(27.0%)

ต้นทุนทางการเงิน

0.1

0.5

(78.6%)

กำไรก่อนภำษีเงินได้

276

377

(26.9%)

(38)

(24)

60.0%

238

354

(32.7%)

68

(7)

(1016.0%)

306

346

(11.7%)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่น
กำไรก่อนส่วนแบ่งจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้
กำไรสำหรับงวด
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรของบริษัท
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรสุทธิ

58.6%
8.2%

59.1%
16.5%
2

รำยได้
รายได้จากการขายสินค้าสาหรับปี 2562 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุ ายน 2562) มียอดรวม 3,694 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 77.4 หรือ 1,612 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 โดยอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั ยะสาคัญนัน้ มีผลมาจากการเปรียบเทียบของรอบระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกัน ของงบการเงิน
ฉบับตรวจสอบตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
ทัง้ นี ้ หากเปรียบเทียบปี 2562 กับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)
รายได้จากการขายสินค้าปรับตัวลดลง 472 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 จากจานวน 4,166 ล้านบาท เป็ นจานวน 3,694 ล้านบาท
ส่งผลให้อตั ราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales) ลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากรายได้จากการขายผ่านร้านค้าของตนเอง (Free-standing Shop) ลดลงร้อยละ 17.3 และรายได้จาก
Superstore ลดลงร้อ ยละ 78.9 อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯสามารถรัก ษายอดขายในช่ อ งทาง Department Store ให้มี ก าร
เจริญเติบโตอยู่ที่รอ้ ยละ 5.8 และสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยยะสาคัญในช่องทาง E-Commerce โดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ
146.9
กำไรขั้นต้น
กาไรขัน้ ต้น สาหรับปี 2562 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุ ายน 2562) มียอดรวม 2,165 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 76.0
หรือ 935 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นลดลงอยู่
ทีร่ อ้ ยละ 58.6 จากร้อยละ 59.1
ทัง้ นี ้ หากเปรียบเทียบปี 2562 กับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 กาไรขัน้ ต้นมียอดรวม 2,165 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 7.9 หรือ 186 ล้านบาท ส่งผลมาจากยอดขายที่ลดลง โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 58.6 จากร้อยละ 56.4 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมาตรการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาหรับปี 2562 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุ ายน 2562) มียอดรวม 1,928 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 120.4 หรือ 1,053 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 โดย
ค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึน้ อย่างมีนยั ยะสาคัญเกิดจากการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและทรัพย์สิน อื่นๆ
ระหว่างงวดของบริษัทย่อย จานวน 150 ล้านบาท และการรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จานวน 108 ล้านบาท ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เฉพาะงวด รวมถึงการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ซึง่ มุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าของตราสินค้า
ทัง้ นี ้ หากเปรียบเทียบปี 2562 กับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปรับตัวเพิ่มขึน้
ร้อยละ 12.5 หรือ 214 ล้านบาท จาก 1,715 ล้านบาท เป็ นจานวน 1,928 ล้านบาท มีปัจจัยหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายส่วน
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เพิ่มเฉพาะงวดตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายรวมอยูท่ ี่รอ้ ยละ 52.2
เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 41.2 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อน
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับปี 2562 ที่ไม่นบั รวมการบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเฉพาะงวด (ค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินอื่นๆระหว่างงวดของบริษัทย่อยจานวน 150 ล้านบาท และการรับรู ผ้ ลขาดทุน
จากการด้อยค่าความนิยมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 108 ล้านบาท) มียอดรวม 1,670 ล้านบาท ลดลง 45 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ (EBITDA)
ค่าใช้จ่ายกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา (EBITDA) สาหรับปี 2562 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถนุ ายน
2562) รวม 396 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.8 หรือ 58 ล้านบาท ทาให้อตั ราการทากาไร EBITDA ลดลงอยู่ที่รอ้ ยละ 10.7 จาก
ร้อยละ 21.8 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ทัง้ นี ้ หากเปรียบเทียบปี 2562 กับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 ค่าใช้จ่ายกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่า
เสือ่ มราคา (EBITDA) ของบริษัทฯ เท่ากับ 396 ล้านบาท ลดลง 450 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.2 ทาให้อตั ราการทากาไร EBITDA
ลดลงอยูท่ รี่ อ้ ยละ 10.6 จากร้อยละ 20.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) สาหรับปี 2562 ที่ไม่นบั รวมการ
บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มเฉพาะงวด (ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินอื่นๆระหว่างงวดของบริษัทย่อยจานวน
150 ล้านบาท และการรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 108 ล้านบาท) เท่ากับ 654
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริง (Effective Tax Rate)
อัตราภาษี เงินได้ที่แท้จริง (Effective Tax Rate) สาหรับปี บญ
ั ชี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 13.7 เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึง่
ยังคงได้รบั สิทธิประโยชน์จากภาษี เงินได้ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมการลงทุน ทัง้ นีส้ ิทธิประโยชน์ทางภาษี จะสิน้ สุดลงภายใน
สิน้ ปี 2562
กำไรสุทธิ
บริษัทฯมีกาไรสุทธิ สาหรับปี 2562 จานวน 306 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 หรือ 41 ล้านบาท จากจานวน 346 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ทัง้ นี ้ หากเปรียบเทียบปี 2562 กับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 บริษัทฯมีกาไรสุทธิรวม 306 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 51.4 หรือ 324 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีอตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่รอ้ ยละ 8.2 จากร้อยละ 15.0 มีสาเหตุมา
จากยอดขายรวมที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึน้ โดยเป็ นการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เฉพาะงวด (ค่า
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เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินอื่นๆระหว่างงวดของบริษัทย่อยจานวน 150 ล้านบาท และการรับรู ผ้ ล
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 108 ล้านบาท) ซึง่ ส่งผลให้คา่ ใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนอย่างมีนยั ยะสาคัญ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีจดุ จาหน่ายรวม 731 แห่ง ตามการบริหารพืน้ ที่การขายดังนี ้
แบ่งตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ร้านค้าปลีกของตนเอง (Free-standing Shop)
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
รถ Mobile Unit
รวมร้ำนค้ำในประเทศ
ร้านค้าต่างประเทศ
รวม

ประเภทเสือ้ ผ้ำและเครื่องแต่ง
กำยภำยใต้กลุ่ม“แม็ค”*
แห่ง เพิ่มขึน้ (+) /ลดลง (-)
312
+3
306
-5
6
624
-2
14
638
-2

ประเภทนำฬิกำ
ภำยใต้กลุ่ม “ไทม์ เดดโค”
แห่ง เพิ่มขึน้ (+) /ลดลง (-)
19
+1
74
-2
93
-1
93
-1

ในเดือนเมษายนถึงมิถนุ ายน 2562 จานวนจุดจาหน่ายภายใต้กลุ่ม “แม็ค” มีการเปิ ดเพิ่ม รวม 3 แห่ง

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน :
(ล้านบาท)
เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้

30 มิ.ย. 62

30 มิ.ย. 61

เปลี่ยนแปลง

1,344

1,011

32.9%

ลูกหนีก้ ารค้า

303

414

(26.9%)

สินค้าคงคลัง

1,604

2,179

(26.4%)

สินทรัพย์อื่น

1,039

1,266

(17.9%)

รวมสินทรัพย์

4,289

4,870

(11.9%)

179

263

(31.9%)

0

16

(100.0%)

350

393

(10.8%)

529

671

(21.2%)

3,685

4,053

10.0%

75

146

(48.3%)

3,760

4,199

(10.5%)

เจ้าหนีก้ ารค้า
หนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้
หนีส้ นิ อื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 4,289 ล้านบาท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ที่มี
สินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 4,870 ล้านบาท ลดลง 581 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
1) การลดลงของสินค้าคงคลัง จานวน 576 ล้านบาท จากการปรับการบริหารสินค้าให้เข้ากับแผนการจาหน่า ยที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2) การเพิ่มขึน้ ของเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ รวมจานวน 332 ล้านบาท
3) การลดลงของลูกหนีก้ ารค้า จานวน 111 ล้านบาท
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมทัง้ สิน้ 529 ล้านบาท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่มี
หนีส้ ินรวมทัง้ สิน้ 671 ล้านบาท ลดลง 142 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น จานวน 84
ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษัทฯ มีสว่ นของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 3,760 ล้านบาท เปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ที่มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 4,199 ล้านบาท ลดลง 439 ล้านบาท ปั จจัยหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 597 ล้านบาท
และจากการตัง้ สารองหุน้ ทุนซือ้ คืน 87 ล้านบาท ในขณะที่กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี บญ
ั ชี 2562 อยูท่ ี่จานวน 248 ล้านบาท
สภำพคล่อง
กระแสเงินสด
สาหรับปี บัญชี 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดรวม 673 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ สุทธิ 323 ล้านบาท จากวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เป็ นผลจาก
1) กระแสเงินสดที่ได้รบั จากการดาเนินงานเพิ่ม 1,090 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากกาไรที่เป็ นเงินสดจานวน 671
ล้านบาท และการลดลงของสินค้าคงเหลือจานวน 449 ล้านบาท
2) กระแสเงินสดที่ได้รบั จากกิจกรรมลงทุนลดลง 64 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ในการขยายธุรกิจสุทธิจานวน 54 ล้านบาท และจ่ายซือ้ สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน 13 ล้านบาท
3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 703 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 597 ล้านบาท และการซือ้
หุน้ คืน 87 ล้านบาท
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ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ :
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

30 มิ.ย. 62
เท่า

30 มิ.ย. 61
7.1

ปี 2562 (ก.ค.61-มิ.ย.62)

6.1
ปี 2561 (ก.ค.60-มิ.ย.61)

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่

วัน

35

31

ระยะเวลาขายสินค้าสาเร็จรูปเฉลีย่

วัน

440

371

ระยะเวลาชาระหนี ้

วัน

52

44

Cash Cycle

วัน

423

358

ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น

ปี 2562 (ก.ค.61-มิ.ย.62)

ปี 2561 (ก.ค.60-มิ.ย.61)

%

58.6

56.4

อัตรากาไรสุทธิ

%

8.2

15.0

อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

%

10.6

20.1

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

7.9

16.3

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ปี 2562 (ก.ค.61-มิ.ย.62)

%

6.7
30 มิ.ย. 62

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ปี 2561 (ก.ค.60-มิ.ย.61)

13.8
30 มิ.ย. 61

อัตราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ จ่ายต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0

0

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0.14

0.16

แนวโน้มในอนำคต
บริษัทฯยังคงมุง่ เน้นสร้างการเจริญเติบโตของยอดขายและกาไรของธุรกิจ โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ การสร้างการรับรูข้ องตราสินค้า การบริหารจัดการช่องทางจัดจาหน่ายอย่างเป็ นระบบ การบริหารจัดการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เดินหน้าขยายงานและลงทุนเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนตาม
กลยุทธ์ควบคูก่ บั การปรับโครงสร้างองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็ นผูน้ าค้าปลีกสินค้า Denim Centric Lifestyle
ที่เหมาะสมกับรู ปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริโภค และยังคงพัฒนาเว๊บไซต์ mcshop.com และระบบ
Omni Channel เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกซือ้ สินค้าแบบไร้รอยต่อระหว่างช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อผลักดันการ
เติบโตของจุดขายเดิมและจุดขายใหม่ รวมทัง้ กลยุทธ์ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
ภายใต้ระบบสมาชิก “Mc Club” ที่อานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าในการรับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ และเป็ นช่องทางสาคัญในการ
สือ่ สารการตลาดแบบยุคใหม่โดยนาข้อมูลมาสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะกับแต่ละกลุม่ ลูกค้าอย่างเป็ นระบบ โดยล่าสุดบริษัทฯมีฐาน
สมาชิก MC Club มากกว่า 800,000 คน (ข้อมูล ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2562)
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นอกจากนีบ้ ริษัทฯยังคงมุง่ สร้างรากฐานทางธุรกิจที่สาคัญต่อการแข่งขันซึ่งรวมถึงการเพิ่ม มูลค่าให้กบั ตราสินค้าและ
สร้างการรับรู ข้ องตราสินค้าต่างๆผ่าน Influencer ในหลายกลุม่ ไลฟ์ สไตล์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตและการแต่งตัวผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยล่าสุดแม็คยีนส์ (Mc Jeans) ได้เปิ ดตัว “โตโน่ ภาคิน คาวิลยั ศักดิ”์ เป็ นพรีเซนเตอร์คนใหม่ พร้อมเปิ ดตัวคอล
เลคชั่นพิเศษ แม็ค ไบค์เกอร์ คอลเลคชั่น (Mc Biker Collection) ที่มาพร้อมทัง้ กางเกงยีนส์และแจ็คเก็ตยีนส์ ที่ตอบโจทย์ครบทัง้
แฟชั่นไลฟ์ สไตล์และฟั งก์ช่นั ที่ไม่เพียงสาหรับขี่มอเตอร์ไซค์เท่านัน้ แต่ยงั สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจาวัน ทัง้ นี ้ บริษัทฯยังคง
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับกระแสสังคมและผูบ้ ริโภคยุค ใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น โปรเจ็กต์ ‘Mc X’ ที่มีตลอดทัง้ ปี โดยล่าสุด
เป็ นคอลเลคชั่นพิเศษ ‘Mc X MOO’ ที่ได้จบั มือกับ หมู พลพัฒน์ อัศวะ ประภา จากแบรนด์ MOO (หมู) เปิ ดตัวคอลเลคชั่นสุด
พิเศษที่นาเอากลิ่นอายของความเป็ นอเมริกนั วินเทจ (American Vintage) และเสือ้ ผ้าสไลต์เวิรค์ แวร์ (Workwear) มาดัดแปลง
ให้เกิดความร่วมสมัย ที่ผสมผสานประโยชน์การใช้สอยและความคลาสสิควินเทจเข้าไว้ดว้ ยกัน
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