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NEWS RELEASE 

10 สิงหาคม 2563 

 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2563  สิน้สุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตของบริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เทยีบกับ 
ไตรมาสก่อน 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จ านวนศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร      
ประเทศไทย (สาขา) 136 134 129 2 7 

ตา่งประเทศ (1) (สาขา)  8  7 6 1 2 

รวม (1) (สาขา) 144 141 135 3 9 
งบการเงนิรวม 
รายได้จากการขาย (ลา้นบาท) 50,290 55,159 51,012 (8.8%) (1.4%) 

รายได้รวม (ลา้นบาท) 51,230 56,308 52,009 (9.0%) (1.5%) 

ก าไรขัน้ต้น (ลา้นบาท) 4,840 5,547 4,832 (12.8%) 0.2% 

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 9.6% 10.1% 9.5%   

EBITDA (2) (ลา้นบาท) 2,519 3,160 2,206 (20.2%) 14.2% 

ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 1,179 1,681 1,184 (29.8%) (0.4%) 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.25 0.35 0.25 (29.8%) (0.4%) 
หมายเหต:ุ 
(1)  รวมร้านอาหาร/ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอร์วิส 1 ร้านค้า 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษี และคา่ตดัจ าหน่าย ซึง่รวมคา่เสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเชา่ 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563  
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ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะรายได้ท่ีมาจากกลุ่มลกูค้าหลกัซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียวซึ่งหด
ตวัสูงจากความกังวลของประชาชนและจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลกระทบ
รุนแรงตอ่ธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ร้านอาหาร และสายการบนิ ประกอบกบัมาตรการท่ีเข้มข้นของภาครัฐ
เพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงปลายเดือนมีนาคม  2563 เป็นต้นมา อาทิ การสั่งปิด
กิจการและสถานท่ีท่ีมีคนจ านวนมากเป็นการชั่วคราว การก าหนดข้อจ ากัดในการเดินทาง การเว้น
ระยะห่างทางสงัคม รวมไปถึงค าสัง่ปิดพืน้ท่ีจ าหน่ายสินค้าอปุโภคท่ีไม่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัเป็นการ
ชัว่คราว และการห้ามจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในชว่งวนัท่ี 12 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2563 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 50,290 ล้านบาท ลดลงใน
อตัราร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ยอดขายของกลุม่ธุรกิจแม็คโครในประเทศไทย
ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในช่วงต้นของไตรมาสนี ้ จากยอดขายท่ีลดลงมากจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผู้ ให้บริการจดัเลีย้ง (“โฮเรก้า”) และมาตรการ
ควบคมุของภาครัฐ การสัง่ปิดพืน้ท่ีจ าหน่ายสินค้าอปุโภค การควบคมุการจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
และการยกเลิกวนัหยดุประเพณีสงกรานต์ แม้ยอดขายในคร่ึงหลงัของไตรมาสนีจ้ะปรับตวัดีขึน้ตามการ
ผ่อนปรนมาตรการควบคมุของภาครัฐ ถึงกระนัน้ก็ไม่สามารถชดเชยยอดขายท่ีหดตวัรุนแรงในคร่ึงแรก
ของไตรมาสได้ 

เช่นเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากการหยุดชะงักของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทัว่โลก ส่งผลให้สายการบิน โรงแรม และร้านอาหารจ านวนมากทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักต้องปิดด าเนินการชั่วคราว ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจแม็คโครใน
ตา่งประเทศมียอดขายท่ีเติบโตอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโต
ของยอดขายของสาขาในประเทศอินเดียและประเทศกมัพชูา รวมถึงยอดขายท่ีเพิ่มขึน้จากการเปิดสาขา
ใหมใ่นประเทศจีนเม่ือเดือนกนัยายน 2562 และประเทศเมียนมาท่ีเปิดให้บริการเม่ือเดือนเมษายน 2563 

ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัรายได้คา่บริการและรายได้อ่ืนซึ่งมีจ านวนรวม 940 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้
รวมทัง้สิน้ 51,230 ล้านบาท ลดลงจ านวน 779 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน  
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมทัง้สิน้ 4,151 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.1 โดยลดลงจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 140 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.3 โดยเป็นผลจากต้นทนุในการจดัจ าหน่าย
ท่ีลดลงเป็นจ านวน 187 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุ
หลกัมาจากการบริหารจดัการคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และแนวโน้ม
ของยอดขายท่ีลดลงดงักลา่วข้างต้น  

ในไตรมาสนี ้บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 
4.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพิเศษในการบริหารจัดการความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต  (Business Continuity Management) สืบเน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พนกังาน ลกูค้า สถานประกอบการ และสินค้ามีความปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
 
ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 1,179 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อย
ละ 0.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีสาเหตหุลกัจากผลขาดทนุของกลุม่ธุรกิจฟดู เซอร์วิส   

ผลการด าเนินงานรวม 6 เดือนแรกของปี 2563 

อนึ่ง ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 107,538 ล้านบาท เพิ่มขึน้

ร้อยละ 3.6 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีต้นทุนขาย ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจ านวน 103,627 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน ทัง้นี ้เม่ือหกัต้นทนุทางการเงิน คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ และส่วนแบง่ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ี

ไม่มีอ านาจควบคมุ ท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเท่ากับ 2,860 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.60 

บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.8 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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 6 เดือนแรก 
ปี 2563 

6 เดือนแรก 
ปี 2562 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จ านวนศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร    
ประเทศไทย (สาขา) 136 129 7 

ตา่งประเทศ (1) (สาขา) 8 6 2 

รวม (1) (สาขา) 144 135 9 
งบการเงนิรวม 
รายได้จากการขาย (ลา้นบาท) 105,449 101,694 3.7% 

รายได้รวม (ลา้นบาท) 107,538 103,808 3.6% 

ก าไรขัน้ต้น (ลา้นบาท) 10,387 9,843 5.5% 

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 9.9% 9.7%  

EBITDA (2) (ลา้นบาท) 5,680 4,853 17.0% 

ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 2,860 2,703 5.8% 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.60 0.56 5.8% 
หมายเหต:ุ 
(1)  รวมร้านอาหาร/ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอร์วิส 1 ร้านค้า 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษี และคา่ตดัจ าหน่าย ซึง่รวมคา่เสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญาเชา่ 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563  

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ 
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8285 โทรสาร 02 067 9044 

 


