
   

        12 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยประจําไตรมาสท่ี 3 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตของบริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม  

  Q3/61 Q2/61 Q3/60 
YoY 

(+)/(-) 
9M/61 9M/60 

YoY 

(+)/(-) 

รายได้จากการขาย ล้านบาท 45,950 45,371 44,892 +1,058 138,489 134,956 + 3,533  

รายได้รวม ล้านบาท 46,928 46,404 45,879 +1,049 141,642 137,872 + 3,770  

กําไรขัน้ต้น ล้านบาท 4,730 4,312 4,517 +213 13,770 13,317  +453  

EBITDA ล้านบาท 2,442 2,140 2,490 -48 7,308 7,343 -35 

กําไรสทุธิ ล้านบาท 1,357 1,113 1,447 -90 4,098 4,300 -202 

กําไรสทุธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.28 0.23 0.30 -0.02 0.85 0.90 -0.05 

จํานวนสาขา - ประเทศไทย สาขา 125* 126 120 +5 125 120 +5 

จํานวนสาขา - ต่างประเทศ สาขา 3** 1 0 +2 3 0 +3 

* ปิดร้านสยามโฟรเซน่ จํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนนจนัทน์ 

** รวมธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง และธุรกิจบริการด้านอาหาร 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมจํานวน 45,950 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 1,058 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 โดยมีสาเหตุหลักจาก             

1) การเติบโตของยอดขายของธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยจากสาขาใหม่ท่ีทยอยเปิดดําเนินการมา

ตัง้แตช่่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ในขณะท่ีอตัราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมท่ีเปิดดําเนินการ

ก่อนปี 2560 (SSSG) ลดลงร้อยละ 1.3 อันเป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายของกลุ่มสินค้า
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบุหร่ี จากการปรับเพิ่มอตัราภาษีสรรพสามิตในกลุ่มสินค้าดงักล่าวตัง้แต ่    

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2560  รวมถึงการปรับตวัลดลงของราคาสินค้าอาหารสดโดยเฉพาะในกลุ่มเนือ้สัตว์ 

2) การเติบโตของยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส และ 3) ยอดขายของกลุ่มธุรกิจแม็คโคร                 

ในตา่งประเทศ  

สําหรับในไตรมาสนี ้บริษัทฯ มีการเปิดสาขาใหม่ในต่างประเทศจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) LOTS 

Wholesale Solutions ในประเทศอินเดีย และ 2) ร้านค้าของ MAXZI ในประเทศสาธารณรัฐอาหรับ     

เอมิเรตส์ สําหรับธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยไม่มีการเปิดสาขาใหม่ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ปิดร้าน

สยามโฟรเซน่ จํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนนจนัทน์ เป็นผลให้ ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 บริษัทฯ 

มีสาขารวมทัง้สิน้ (รวมสาขาทุกรูปแบบทัง้ในและต่างประเทศ) จํานวน 128 สาขา ประกอบด้วย       

1) สาขาธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยจํานวน 125 สาขา: ศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร จํานวน 79 

สาขา แม็คโคร ฟดูเซอร์วิส จํานวน 22 สาขา อีโค พลสั จํานวน 12 สาขา แม็คโคร ฟดูช้อป จํานวน 5 

สาขา ร้านสยามโฟรเซ่น จํานวน 7 สาขา 2) สาขาธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศ จํานวน 2 สาขา: 

ประเทศกัมพูชา 1 สาขา และประเทศอินเดีย 1 สาขา และ 3) ร้านค้าของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

จํานวน 1 สาขา: ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 สาขา 

อนึง่ เม่ือรวมกบัรายได้คา่บริการจํานวน 822 ล้านบาท และรายได้อ่ืนจํานวน 156 ล้านบาท สง่ผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 46,928 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จํานวน 1,049 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 2.3 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สําหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจําหน่าย และคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 

3,913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 298 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 โดยมีต้นทนุในการจดัจําหนา่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.6 จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน ตามจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 8 สาขาตัง้แต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 และ         

จากคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.2 โดยสาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายก่อนการดําเนินการ

ของธุรกิจแม็คโครในตา่งประเทศ 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้เท่ากับ 1,795 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จํานวน 94 ล้านบาท หรือลดลง     

ร้อยละ 5.0 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายก่อนการดําเนินการจากการขยายธุรกิจในตา่งประเทศ ทัง้นี ้

เม่ือหกัต้นทนุทางการเงินจํานวน 86 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.2 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกันของปี

ก่อน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 373 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ
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เทา่กบั 1,357 ล้านบาท คดิเป็นกําไรสทุธิ 0.28 บาทตอ่หุ้น ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อย

ละ 6.2 ซึง่ปัจจยัหลกัมาจากคา่ใช้จา่ยก่อนการดําเนินงานของการขยายธุรกิจแม็คโครในตา่งประเทศ 

อนึ่ง สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 141,642 ล้านบาท 

โดยมีต้นทุนในการจดัจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 11,518 ล้านบาท และเม่ือหกั

ต้นทนุทางการเงินจํานวน 247 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,113 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิ 4,098 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไรสทุธิ 0.85 บาทตอ่หุ้น ลดลงร้อยละ 4.7 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนินงานของการลงทนุ

ธุรกิจแม็คโครในตา่งประเทศ 

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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