
   

        9 พฤษภาคม 2561 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยประจําไตรมาสท่ี 1 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้ สอบบัญชี       

รับอนญุาตของบริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม 

  Q1/61 Q4/60 Q1/60 YoY (+)/(-) 

รายได้จากการขาย ล้านบาท 47,168 47,797 45,514 +1,654 

รายได้รวม ล้านบาท 48,310 48,882 46,563 +1,747 

กําไรขัน้ต้น ล้านบาท 4,728 5,084 4,579 +149 

EBITDA ล้านบาท 2,726 3,064 2,674 +53 

กําไรสทุธิ ล้านบาท 1,628 1,878 1,622 +5 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น 0.34 0.39 0.34 +0 

จํานวนสาขา - ประเทศไทย สาขา 124 123 115 +9 

จํานวนสาขา - ตา่งประเทศ สาขา 1 1 0 +1 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มียอดขายรวมจํานวน 47,168 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนจํานวน 1,654 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 โดยเป็นผลจากการเติบโต

ของ 1) ยอดขายจากสาขาใหม่ท่ีทยอยเปิดดําเนินการมาตัง้แต่ปี 2560 ในขณะท่ียอดขายจากสาขา

เดียวกันเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย 2) ยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส และ 3) ยอดขายจากศูนย์

จําหนา่ยสินค้าแม็คโคร สาขาแรกในประเทศกมัพชูาท่ีเปิดดําเนินการเม่ือกลางเดือนธนัวาคม 2560  

สําหรับในไตรมาสนี ้บริษัทฯ เปิดสาขาใหม ่1 สาขาได้แก่ สาขาประชาอทุิศ ทําให้ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 

2561 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาทัว่ประเทศทัง้สิน้ 124 สาขา ประกอบด้วย ศนูย์จําหนา่ยสินค้าแม็คโคร 

- 1 - 

 

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 Phatthanakan Road, Phatthanakan Sub District, Suan Luang District, Bangkok 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521 

 



 

 

จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน 20 สาขา อีโค พลัส จํานวน 12 สาขา แม็คโคร         

ฟูดช้อป จํานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จํานวน 8 สาขา โดยมีพืน้ท่ีการขายรวมประมาณ 

734,709 ตารางเมตร 

อนึง่ เม่ือรวมกบัรายได้คา่บริการจํานวน 862 ล้านบาท และรายได้อ่ืนจํานวน 280 ล้านบาท สง่ผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง้สิน้ 48,310 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จํานวน 1,747 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8  

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สําหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนในการจดัจําหน่าย และคา่ใช้จ่ายในการ

บริหารรวมทัง้สิน้ 3,766 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจํานวน 238 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7 โดยมีต้นทนุในการจดัจําหน่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.1 

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 9 สาขา สว่นคา่ใช้จ่ายในการ

บริหารลดลงเล็กน้อย อนัเน่ืองมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจดัหา

และพฒันาอบรมพนกังาน 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้เท่ากบั 1,949 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 0.6 ทัง้นี ้เม่ือหกัต้นทนุทางการเงินจํานวน 77 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการชําระคืนเงินกู้บางส่วน และเม่ือหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 409 

ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเทา่กบั 1,628 ล้านบาท คิดเป็นกําไรสทุธิ 0.34 

บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.3 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8260/8261โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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