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8 พฤษภาคม 2563 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2563  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงันี ้

 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
ปี 2562 

เทยีบกับ 
ไตรมาสก่อน 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จ านวนศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโคร      
ประเทศไทย (สาขา) 134 134 129 - 5 

ตา่งประเทศ (1) (สาขา)  7  7 6 - 1 

รวม (1) (สาขา) 141 141 135 - 6 
งบการเงนิรวม 
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 55,159 54,630 50,682 1.0% 8.8% 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 56,308 55,833 51,799 0.9% 8.7% 

ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 5,547 6,045 5,010 (8.2%) 10.7% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 10.1 11.1 9.9   

EBITDA (2) (ลา้นบาท) 3,160 3,398 2,647 (7.0%) 19.4% 

ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 1,681 2,059 1,519 (18.4%) 10.7% 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.35 0.43 0.32 (18.4%) 10.7% 
หมายเหต:ุ 
(1)  รวมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลีกขนาดเล็กในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษี และคา่ตดัจ  าหน่าย ซึง่รวมคา่เสื่อมราคาตามมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เรือ่งสญัญาเช่า 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563  

 
รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 55,159 ลา้นบาท เติบโตใน
อตัรารอ้ยละ 8.8 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลกัจากการเปิดสาขาใหม่ทัง้ในและ
ต่างประเทศรวม 6 สาขาในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจ 
แม็คโครในประเทศไทยจากการพฒันารูปแบบสาขาและผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย ควบคู่ไปกับ
การยกระดบัการใหบ้รกิารผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย O2O   



 

หนา้ 2 จาก 3 

 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของบริษัทฯ ในช่วงเดือน
กุมภาพนัธจ์ากยอดขายท่ีชะลอตวัลงในกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี ความวิตกกงัวลของผูบ้ริโภคต่อมาตรการควบคมุของรฐับาลและการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 ท่ีทวีความรุนแรงขึน้ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื ้อสินค้าล่วงหน้า  (panic buying) 
โดยเฉพาะในกลุ่มสินคา้อาหารแหง้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งส่งผลในเชิงบวกตอ่ยอดขายของธุรกิจ
แม็คโครในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส  ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ซึ่งส่งผลในวงกวา้งต่ออตุสาหกรรมการท่องเท่ียวทั่วโลก สายการบิน โรงแรม และรา้นอาหาร
จ านวนมากทั้งในและต่างประเทศต้องปิดด าเนินการชั่วคราว ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูด 
เซอรว์ิส ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัตัง้แตก่ลางเดือนกมุภาพนัธท่ี์ผา่นมา 

ทัง้นี ้เม่ือรวมกับรายไดค้่าบริการและรายไดอ่ื้นรวมจ านวน 1,149 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีรายได้
รวมทัง้สิน้ 56,308 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 4,509 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.7 เม่ือเทียบกับไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร
รวมทั้งสิ ้น 4,413 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 7.8 โดยเพิ่มขึ ้นจาก 
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ านวน 274 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.6 โดยเป็นผลจากตน้ทุนในการ
จดัจ าหน่ายท่ีเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 135 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.5 จากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากจ านวนสาขาใหมท่ี่เพิ่มขึน้ และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารท่ีเพิ่มขึน้จ  านวน 139 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 12.5 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากคา่ใชจ้า่ย
ท่ีเก่ียวขอ้งกับพนักงานและการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งรวมถึงการพฒันาแพลตฟอรม์
และแม็คโครแอพพลิเคชนัเพ่ือรองรบัการขยายชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย O2O คา่ใชจ้า่ยท่ีเพิ่มขึน้จากการ
จดัตัง้และด าเนินธุรกิจในระยะเริ่มตน้ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนและสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมา และคา่ใชจ้า่ยพิเศษในการบริหารจดัการความตอ่เน่ืองทางธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤติ (Business 
Continuity Management) เพ่ือใหม้ั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
พนกังาน ลกูคา้ สถานประกอบการ และสินคา้มีความปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  
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ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ  านวน 1,681 ลา้นบาท เติบโตเพิ่มขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 10.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของกลุ่ม
ธุรกิจแม็คโครประเทศไทยและแม็คโครตา่งประเทศ  

 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที ่

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8260/8261โทรสาร 02 067 9043 

 


