คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 2 (เดือนตุลำคม - ธันวำคม 2561) และ
งวด 6 เดือนสำหรับรอบปี บัญชี 2562 (เดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2561)
ภำพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจกำรค้ ำปลีก
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังคงพึง่ พาภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ได้ รับผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ
ทังด้
้ านเศรษฐกิจและการเมืองของชาติมหาอานาจและการลดลงของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยในช่วงเวลาหนึง่ นอกจากนี ้ภาพรวมธุรกิจค้ าปลีกมีอตั ราการเติบโตต่ากว่าจีดีพีของประเทศนับตังแต่
้ ปี 2558
ในครึ่งปี แรกของปี ปฏิทิน 2562 นี ้ภาพรวมที่สง่ ผลโดยตรงกับการค้ าและการลงทุนยังเป็ นเรื่ องของเสถียรภาพทาง
การเมืองหลังเลือกตัง้ ตัวเลขเศรษฐกิจ (GDP) ภาคการส่งออกและการลงทุนของภาครัฐ การท่องเที่ยว ราคาสินค้ าเกษตร และ
หนี ้สินครัวเรื อนอยูท่ ี่อตั รา 78% เทียบกับจีดีพีโดยปรับตัวสูงขึ ้นจากสินเชื่อยานพาหนะ สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย และสินเชื่อบุคคลเป็ น
หลัก (ข้อมูลจากรายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาสที ่ 4/2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมผู้คา้ ปลีกไทย)
ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
งบกำไรขำดทุน :
ไตรมำส 2

ประจำงวด 6 เดือน

ปี 2562

ปี 2561

เปลี่ยนแปลง

ปี 2562

ปี 2561

เปลี่ยนแปลง

ตุลาคมธันวาคม 61

ตุลาคมธันวาคม 60

%YoY

กรกฏาคมธันวาคม 61

กรกฏาคมธันวาคม 60

%YoY

1,099
1,114
480

1,194
1,215
546

(7.9%)
(8.3%)
(12.2%)

1,914
1,936
807

2,084
2,113
963

(8.2%)
(8.4%)
(16.2%)

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

306

323

(5.3%)

572

599

(4.5%)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

111

121

(8.6%)

227

241

(5.6%)

กำไรก่ อนส่ วนแบ่ งจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ

217

224

(2.8%)

330

311

6.2%

ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำย
ภำษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรของบริษัท
อัตรำกำไรขัน้ ต้ น
อัตรำกำไรสุทธิ

(1)

9

(105.8%)

(10)

14

(170.3%)

217

233

(6.8%)

320

324

(1.3%)

(0)
217
21
196
(6)
190
56.4%
17.0%

1
232
27
206
(7)
198
54.3%
16.3%

(105.5%)
(6.5%)
(21.3%)
(4.6%)
(16.6%)
(4.2%)

0
320
27
293
(9)
284
57.9%
14.7%

1
323
29
294
(11)
283
53.8%
13.4%

(98.7%)
(0.9%)
(6.2%)
(0.4%)
(13.4%)
0.1%

(ล้านบาท)
รายได้ จากการขาย
รวมรำยได้
ต้ นทุนขาย
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ไตรมำส 2 ปี บัญชี 2562 (เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2561)
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสินค้ าในไตรมาส 2 ปี 2562 รวม 1,099 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.9 หรื อ 95 ล้ านบาท
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากกาลังซื ้อของผู้บริ โภคยังคงลดลงและหนี ้ครัวเรื อนยังปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า ทา
ให้ บริ ษัทฯต้ องลดการจัดกิจกรรมการลดราคาและบริ หารช่องทางการจัดจาหน่ายบางช่องทางให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้นเพื่อ
รักษาผลการดาเนินงานในภาพรวมทีป่ รับตัวลดลง
ปั จจัยการควบคุมการลดราคาสินค้ าภายในร้ านค้ าของบริ ษัทเองนันส่
้ งผลให้ ยอดขายต่อร้ านเดิม (Same Store Sales)
ลดลงร้ อยละ 7.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ่งเป็ นสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกันกับยอดขายจากการเปิ ดสาขาใหม่ที่มีจานวน
เพิ่มขึ ้นจากเดิม 894 แห่งมาอยู่ที่ 927 แห่ง และการปรับตัวที่ดีขึ ้นของห้ างสรรพสินค้ าท้ องถิ่นภายหลังการปรับปรุ งระบบการ
บริ หารสินค้ าแล้ วเสร็ จ อย่างไรก็ตามหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ยอดขายรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
34.8 หรื อ 284 ล้ านบาท จากปั จจัยทางด้ านฤดูกาลเนื่องจากไตรมาสปั จจุบัน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) มักเป็ นไตรมาสที่
ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ ้นมากทีสดุ ของปี
ด้ วยกลยุทธ์ การบริ หารต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง และการใช้ นโยบายกระตุ้นการขายผ่านการทากิจกรรมที่สอดคล้ องกับ
กระแสสังคมและวิถีชีวิตองผู้บริ โภคมากกว่าการลดราคา บริ ษัทฯสามารถเพิ่มอัตรากาไรขันต้
้ นเป็ นร้ อยละ 56.4 จากร้ อยละ
54.3 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ปฏิทิน 2560 ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นมียอดรวม 620 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.3 ซึ่งน้ อยกว่าการ
ลดลงของยอดขายรวม โดยธุรกิจเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายมีอตั รากาไรขันต้
้ น ที่ร้อยละ 57.9 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 55.5 ขณะที่
ธุรกิจนาฬกิ ามีอตั รากาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 47.6 ลดลงจากร้ อยละ 50.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 2 ปี 2562 มียอดรวม 417 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6.2 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน หรื อ 28 ล้ านบาทจากการลดค่าสนับสนุนการตลาดและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในช่วงที่การบริ โภคชะลอตัว โดย
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ จากการขายรวมอยู่ที่ร้อยละ 37.9 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 37.2 เมื่อเทียบช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนจากยอดขายรวมที่ลดลงดังกล่าว
กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา (EBITDA) ของบริ ษัทฯรวมอยูท่ ี่ 249 ล้ านบาท ลดลง 21 ล้ านบาทหรื อ
เทียบเท่าร้ อยละ 7.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ปฏิทิน 2560 แต่ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า การลดลงของรายได้ รวมจึงทาให้
อัตราการทากาไร EBITDA อยูท่ ี่ร้อยละ 22.3 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 22.2 จากงวดเดียวกันในปี 2560
บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิ รวม 190 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.2 หรื อลดลงจานวน 8 ล้ านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
2561 โดยมีอตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 17.0 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 16.3 จากอัตรากาไรขันต้
้ นและการบริ หารต้ นทุนดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
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งวด 6 เดือนปี บัญชี 2562 (เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2561)
ด้ วยภาพรวมผลการดาเนินงานในไตรมาส 2 และปั จจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการ
ขายสินค้ าในงวด 6 เดือนแรกของปี บญ
ั ชี 2562 รวม 1,914 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8.2 หรื อ 170 ล้ านบาทจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อน คิดเป็ นการหดตัวของยอดขายต่อร้ านเดิม (Same Store Sales) ลดลงร้ อยละ 6.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 57.9 จากร้ อยละ 53.8 ในช่วงเวลาเดียวกัน (เดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2560) ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นมียอดรวม 1,107 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดย
ธุรกิจเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายมีอตั รากาไรขันต้
้ น ที่ร้อยละ 59.5 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 54.9 ขณะที่ธุรกิจนาฬิกามีอตั รากาไรขันต้
้ น
อยูท่ ี่ร้อยละ 49.8 ลดลงจากร้ อยละ 52.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในงวด 6 เดือนแรก ปี บญ
ั ชี 2562 มียอดรวม 800 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.8 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน หรื อ 41 ล้ านบาทจากการลดค่าสนับสนุนการตลาดและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร โดยสัดส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ จากการขายรวมอยู่ที่ร้อยละ 41.8 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 40.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน
กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริ ษัทรวมอยู่ที่ 385 ล้ านบาท ลดลง 14 ล้ านบาทหรื อ
เทียบเท่าร้ อยละ 3.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560) แต่ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้
รวมจึงทาให้ อตั ราการทากาไร EBITDA เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 19.9 จากร้ อยละ18.9 จากงวดเดียวกันในปี ก่อน
อัตราภาษี เงินได้ ที่แท้ จริ ง (Effective Tax Rate) สาหรับงวด 6 เดือนปี บญ
ั ชี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 8.4 เนื่องจากบริ ษัท
ย่อยแห่งหนึ่งยังคงได้ รับสิทธิ ประโยชน์จากภาษี เงินได้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน ทังนี
้ ้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จะ
ทยอยสิ ้นสุดลงภายในสิ ้นปี 2562 และปี 2564
บริ ษั ท ฯมี ก าไรสุท ธิ ร วม 284 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 0.1 หรื อ จ านวน 1 ล้ า นบาทจากช่วงเวลาเดียวกัน (เดื อน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) โดยมีอตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 14.7 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.4 จากอัตรากาไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้น
หมายเหตุ การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีและการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“MC” หรื อ “บริ ษัทฯ”) ได้เปลี ่ยนรอบบัญชี จากเดิ ม วันที ่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็ นวันที ่ 1
กรกฎาคม – 30 มิ ถนุ ายน เริ่ มตัง้ แต่รอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2561 เป็ นต้นไป ในระหว่างงวด สภาวิ ชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับที ่ 15 เรื ่ องรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า ซึ่งมี ผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นทีม่ ี รอบระยะเวลาบัญชี ทีเ่ ริ่ มในหรื อหลังวันที ่ 1 มกราคม 2562 บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยได้ตดั สิ นใจนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที ่ 15 เรื ่ อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ามาถื อปฏิ บตั ิ ก่อนวันทีม่ ี ผลบังคับ เป็ นผลให้บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยจาต้องปรับงบการเงิ นงวดก่อนทีแ่ สดงเปรี ยบเทียบเพื ่อสะท้อนผลของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯมีจดุ จาหน่ายรวม 927 แห่ง ตามการบริ หารพื ้นที่การขายดังนี ้
แบ่ งตำมช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
ร้ านค้ าปลีกของตนเอง (Free-standing Shop)
ห้ างค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
รถ Mobile Unit
รวมร้ ำนค้ ำในประเทศ
ร้ านค้ าต่างประเทศ
รวม

ประเภทเสือ้ ผ้ ำและเครื่องแต่ งกำย
ภำยใต้ กลุ่ม“แม็ค”*
แห่ ง
เพิ่มขึน้ (+) /ลดลง (-)
299
+11
514
+18
6
819
+29
14
833
+29

ประเภทนำฬิกำ
ภำยใต้ กลุ่ม “ไทม์ เดดโค”
แห่ ง เพิ่มขึน้ (+) /ลดลง (-)
19
+3
75
-1
94
+2
94
+2

ในเดื อนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 จานวนจุดจาหน่ายของกลุ่ม “แม็ค” มี การเปิ ดเพิ่ ม รวม 38 แห่งและมี การขยายพื ้นทีข่ องจุดจาหน่ายเดิ ม รวม 2 แห่ง

กำรวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน :

1,212

1,011

เปลี่ยนแปลงจำก
สิน้ งวดบัญชีปี 61
19.8%

ลูกหนี ้การค้ า

497

414

20.0%

สินค้ าคงคลัง

1,929

2,179

(11.5%)

สินทรัพย์อื่น

1,207

1,266

(4.7%)

4,844

4,870

(0.5%)

256

210

21.9%

0

16

(100.0%)

465

446

4.3%

721

671

7.3%

3,971

4,053

(2.0%)

153

146

4.7%

4,124

4,199

(1.8%)

(ล้านบาท)
เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้

รวมสินทรัพย์
เจ้ าหนี ้การค้ า
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

31 ธันวำคม 2561 30 มิถุนำยน 2561
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 4,844 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ที่มี
สินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 4,870 ล้ านบาท ลดลง 26 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก
1) การลดลงของสินค้ าคงคลัง จานวน 251 ล้ านบาท จากการปรั บการบริ หารสินค้ าให้ เข้ ากับแผนการจาหน่า ยที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2) การเพิ่มขึ ้นของเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ รวมจานวน 201 ล้ านบาท
หนี ้สิน
ณ วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2561 บ ริ ษั ท ฯ มี ห นี ้สิ น ร ว ม ทั ้ง สิ ้น 721 ล้ า น บ า ท เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ วั น ที่
30 มิถุนายน 2561 ที่มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 671 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 49 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ า
จานวน 46 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,124 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ที่มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,199 ล้ านบาท ลดลง 76 ล้ านบาท บาท ปั จจัยหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 323 ล้ านบาท
และจากหุ้นทุนซื ้อคืน 46 ล้ านบาท ในขณะที่กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด 6 เดือนปี บญ
ั ชี 2562 อยูท่ ี่จานวน 293 ล้ านบาท
สภำพคล่ อง
กระแสเงินสด
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี บญ
ั ชี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม
697 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นสุทธิ 346 ล้ านบาท จากวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เป็ นผลจาก
1) กระแสเงินสดที่ได้ รับจากการดาเนินงานเพิ่ม 646 ล้ านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากกาไรที่เป็ นเงินสดจานวน 374 ล้ าน
บาท และการลดลงของสินค้ าคงเหลือจานวน 260 ล้ านบาท
2) กระแสเงินสดที่ได้ รับจากกิจกรรมลงทุนเพิ่ม 86 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากขายคืนเงินลงทุนระยะสันจ
้ านวน 144
ล้ านบาท จ่ายซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจสุทธิจานวน 41 ล้ านบาท ลงทุนในกิจการร่วมค้ า 11
ล้ านบาท และจ่ายซื ้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน 10 ล้ านบาท
3) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 385 ล้ านบาท จากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 323 ล้ านบาท การซื ้อหุ้น
คืน 46 ล้ านบาท และชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ จานวน 16 ล้ านบาท
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ตำรำงแสดงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ :

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

31 ธันวาคม 2561
เท่า

30 มิถนุ ายน 2561

5.6

6.1

งวด 6 เดือนปี บัญชี 2562
งวด 6 เดือนปี 2561
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่

วัน

43

49

ระยะเวลาขายสินค้ าสาเร็จรูปเฉลีย่

วัน

448

378

ระยะเวลาชาระหนี ้

วัน

52

81

Cash cycle

วัน

439

346

งวด 6 เดือนปี บัญชี 2562
งวด 6 เดือนปี 2561
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้ น

%

57.9

53.8

- ธุรกิจจัดจาหน่ายเสื ้อผ้ าเครื่องแต่งกาย

%

59.5

54.9

- ไทม์ เดคโค

%

49.8

52.5

อัตรากาไรสุทธิ

%

14.7

13.4

อัตรากาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

%

19.9

18.9

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Annualized)

%

14.1

14.0

งวด 6 เดือนปี บัญชี 2562
งวด 6 เดือนปี 2561
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Annualized)

%

อัตราส่วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

11.7
31 ธันวาคม 2561

อัตราส่วนหนี ้สินทีม่ ภี าระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

-

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.17

11.1
30 มิถนุ ายน 2561
0
0.16
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แนวโน้ มในอนำคต
บริ ษัทฯยังคงลงทุนต่อเนื่องเพื่อรอการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศที่นา่ จะปรับตัวดีขึ ้นในครึ่งหลังของปี ปฏิทิน
2562 ด้ วยการสร้ างรากฐานทางธุรกิจที่สาคัญต่อการแข่งขันซึง่ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้ กบั ตราสินค้ าต่างๆของบริ ษัทฯ และการ
ขยายช่องทางในการเข้ าถึงผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
• กำรออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริษัทฯมีแผนกระตุ้นยอดขาย สินค้ ำกลุ่มยีนส์ (Denim) ภายใต้ แบรนด์ ‘Mc Jeans’
ผ่านคอลเลคชัน่ เซลเวจ (Selvedge) หรื อกางเกงยีนส์ริมแดง ที่มคี วามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผลิตจากผ้ าทอหน้ าแคบทีม่ ีการ
ควบคุมคุณภาพสูงกว่าผ้ าทอทัว่ ไปและมีการเย็บริ มขอบผ้ าด้ วยด้ ายสีเพื่อให้ ผ้ามีความทนทาน
ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของ
ความพรี เมีย่ มในวงการยีนส์ สินค้ ำ Non-denim หรือ Casual wear นาโดยน้ องใหม่ ‘U-P’(ยู-พี) ด้ วยคอลเลคชัน่ ที่สองภายหลัง
การเปิ ดตัวปลายปี 2561 ในแนว Monochrome และ Pastel เหมาะกับผู้ที่ชอบแต่งตัว Sport casual ที่คมุ โทนแบบสีเดียวทังลุ
้ ค
หรื อคนที่ชอบโทนสีพาสเทลที่ดสู ดใส สบายตา ในขณะที่สนิ ค้ ำ Fashion Accessories รวมทัง้ Personal care มียอดขายเติบโต
ต่อเนื่อง และยังคงพัฒนาสินค้ าใหม่ที่ตรงใจและสอดคล้ องไลฟ์ สไตล์ของผู้บริ โภคต่อไป
• กำรเพิ่มยอดขำยต่ อร้ ำนเดิม (Same Store Sales) ที่ยงั่ ยืน ด้ วย 1) กำรสร้ ำงมูลค่ ำเพิ่มและกำรรับรู้ของตรำ
สินค้ ำ ด้ วยการสร้ างความแตกต่างในความเป็ น Authentic Jeans ซึง่ เป็ น DNA ของแม็ค ด้ วยกลยุทธ์ ทำงกำรตลำด กว่า 20
ล้ านบาทซึง่ เป็ นส่วนเพิ่มจากค่าใช้ จ่ายงบประมาณการตลาดที่ทาผ่านจุดจาหน่ายในรูปแบบ Gift with Purchase กิจกรรมร่วม
สนุกและส่วนลดพิเศษ รวมกว่า 200 ล้ านบาทต่อปี 2) กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ ท่ สี อดรับกับกระแสสังคมและผู้บริโภคยุค
ใหม่ ทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรมใหม่ และคอลเลคชัน่ พิเศษเช่น โปรเจ็กต์ ‘Mc X’ ที่นาเสนอคอลเลคชัน่ ‘Black Valentines by Mc X
Jindachot’ กับสองพี่น้องจินดาโชติ (คุณพลอย และคุณฌอห์น จินดาโชติ) และ 3) ระบบจัดกำรลูกค้ ำสัมพันธ์ (Customer
relationship management) การต่อยอดจากสมาชิก MC Club ที่มากกว่า 650,000 คน (ข้ อมูล ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2561) ที่
บริ ษัทฯยังคงเดินหน้ าเพิ่มฐานสมาชิกจากกลุม่ ลูกค้ าแม็คกรุ๊ปและจากกลุม่ ใหม่ ซึง่ คาดว่าจะถึง 1 ล้ านคนภายในหนึง่ ปี โดยไตร
มาสนี ้จะเริ่ มนา Mobile Application เข้ ามาใช้ งานเพื่อให้ สามารถสือ่ สารและนาเสนอ campaign ที่เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละ
กลุม่ ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดจนเพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าถึงข่าวสารได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา
• กลยุทธ์ Omni channel ทีเ่ ป็ นการเชื่อมต่อทุกช่องทางการจัดจาหน่ายโดยบริ ษัทฯ วางแผนขยายจุดขายเพิ่มกว่า
40 จุดในอีก 12 เดือนและคาดว่าจะถึง 1,000 จุดภายในสองปี ข้างหน้ า ผ่านร้ านค้ า ‘Mc’ และ ‘mcmc Outlet Store’ ที่อยูภ่ ายใน
และภายนอกปั๊ มน ้ามันปตท. ตลอดจนการพัฒนาช่องทาง Online marketplace คือ ‘mcshop.com’ โดยเพิม่ การสรรหาสินค้ า
ภายใต้ แบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลกของพันธมิตรรายอื่นๆที่เป็ นที่นยิ มของคนไทยเข้ ามานาเสนอต่อฐานลูกค้ าหลายล้ านคนของแม็ค
กรุ๊ป โดยบริ ษัทฯได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจ ‘Mcmillion’ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารคลังสินค้ าและการจัดส่งสินค้ าแบบครบวงจรสาหรับธุรกิจ Ecommerce เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวและลดระยะเวลาการจัดส่งสินค้ าสาหรับลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์
ให้ สนที
ั ้ ่สดุ
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