
   

        8 สิงหาคม 2561 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยประจําไตรมาสท่ี 2 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตของบริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม  

  Q2/61 Q1/61 Q2/60 
YoY 

(+)/(-) 
1H/61 1H/60 

YoY 

(+)/(-) 

รายได้จากการขาย ล้านบาท 45,371 47,168 44,550 +821 92,539 90,065 +2,474 

รายได้รวม ล้านบาท 46,404 48,310 45,430 +974 94,714 91,993 +2,721 

กําไรขัน้ต้น ล้านบาท 4,312 4,728 4,221 +91 9,040 8,801 +239 

EBITDA ล้านบาท 2,140 2,726 2,179 -39 4,866 4,853 +13 

กําไรสทุธิ ล้านบาท 1,113 1,628 1,231 -118 2,741 2,854 -113 

กําไรสทุธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.23 0.34 0.26 -0.03 0.57 0.59 -0.02 

จํานวนสาขา - ประเทศไทย สาขา 126 124 116 +10 126 116 +10 

จํานวนสาขา - ต่างประเทศ สาขา 1 1 0 +1 1 0 +1 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมจํานวน 45,371 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 821 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8 โดยมีสาเหตหุลกัจาก 1) การ

เติบโตของยอดขายของแม็คโครจากสาขาใหม่ท่ีทยอยเปิดดําเนินการมาตัง้แตช่่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 

ในขณะท่ียอดขายของสาขาท่ีเปิดดําเนินการก่อนปี 2560 (SSSG) มีอัตราลดลงร้อยละ 1.0 

เน่ืองมาจากการปรับตัวลดลงของราคาสินค้าอาหารสด 2) ยอดขายของสาขาแม็คโครในประเทศ

กัมพูชาท่ีเปิดดําเนินการเม่ือเดือนธันวาคม 2560 และ 3) การเติบโตของยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูด

เซอร์วิส  
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สําหรับในไตรมาสนี ้บริษัทฯ เปิดสาขาใหม่ 2 สาขา ซึ่งเป็นสาขารูปแบบแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส คือ 

สาขาสุขุมวิท 71 และสาขานวมินทร์ 70 ทําให้ ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีจํานวนสาขา      

ทัว่ประเทศทัง้สิน้ 126 สาขา ประกอบด้วย ศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร จํานวน 79 สาขา แม็คโคร      

ฟูดเซอร์วิส จํานวน 22 สาขา อีโค พลัส จํานวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 5 สาขา และ            

ร้านสยามโฟรเซน่ จํานวน 8 สาขา โดยมีพืน้ท่ีการขายรวมประมาณ 734,713 ตารางเมตร 

อนึง่ เม่ือรวมกบัรายได้คา่บริการจํานวน 759 ล้านบาท และรายได้อ่ืนจํานวน 274 ล้านบาท สง่ผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 46,404 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จํานวน 974 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 2.1 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สําหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจําหน่าย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 

3,839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 320 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.1 โดยมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.5 จากงวด

เดียวกนัของปีก่อน ตามจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 10 สาขาตัง้แตช่่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 และ

จากคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 โดยสาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายก่อนการดําเนินการ

ของธุรกิจแม็คโครในตา่งประเทศ 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้เท่ากับ 1,506 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จํานวน 76 ล้านบาท หรือลดลง   

ร้อยละ 4.8 สาเหตหุลกัมาจาก 1) แรงกดดนัจากการปรับตวัลดลงของราคาสินค้าอาหารสด และ      

2) คา่ใช้จ่ายก่อนการดําเนินการจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทัง้นี ้เม่ือหกัต้นทุนทางการเงิน

จํานวน 83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.7 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารต้นทุน

ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 331 ล้านบาท ส่งผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเทา่กบั 1,113 ล้านบาท คิดเป็นกําไรสทุธิ 0.23 บาทตอ่หุ้น ลดลง

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  ร้อยละ 9.6 

อนึ่ง สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 94,714           

ล้านบาท โดยมีต้นทนุในการจดัจําหน่าย และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร จํานวน 7,605 ล้านบาท และ

เม่ือหกัต้นทุนทางการเงินจํานวน 160 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 740 ล้านบาท ส่งผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 2,741 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไรสทุธิ 0.57 บาทต่อหุ้น ลดลง

ร้อยละ 4.0 จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน  
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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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