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NEWS RELEASE 

10 พฤศจิกายน 2563 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตของบริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

 
ไตรมาส 3 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

เทยีบกับ 
ไตรมาสก่อน 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จ านวนศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร      
ประเทศไทย (สาขา) 137 136 132 1 5 

ตา่งประเทศ (1) (สาขา) 8 8 7 - 1 

รวม (1) (สาขา) 145 144 139 1 6 
งบการเงนิรวม 
รายได้จากการขาย (ลา้นบาท) 52,925 50,290 49,856 5.2% 6.2% 

รายได้รวม (ลา้นบาท) 54,075 51,230 50,986 5.6% 6.1% 

ก าไรขัน้ต้น (ลา้นบาท) 5,644 4,840 5,280 16.6% 6.9% 

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 10.7% 9.6% 10.6%   

EBITDA (2) (ลา้นบาท) 3,071 2,519 2,676 21.8% 14.8% 

ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 1,572 1,179 1,483 33.3% 6.1% 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.33 0.25 0.31 33.3% 6.1% 
หมายเหต:ุ 
(1)  รวมร้านอาหาร/ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอร์วิส 1 ร้านค้า 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ซึ่งรวมค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 
เร่ืองสญัญาเชา่ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563  
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รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 52,925 ล้านบาท เพิ่มขึน้ใน
อตัราร้อยละ 6.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลกัจากการเปิดสาขาใหม่ทัง้ในและ
ต่างประเทศรวม 6 สาขาในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา และการเติบโตของธุรกิจแม็คโครประเทศไทยอนัเป็นผล
จากการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านของรูปแบบสาขา ผลิตภัณฑ์ และบริการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป อาทิ การพฒันาการให้บริการผ่านชอ่งทางการ
จดัจ าหนา่ย O2O และการช าระคา่สินค้าผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เป็นต้น  

เช่นเดียวกันกับยอดขายของกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศท่ีเติบโตอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของยอดขายของสาขาในประเทศอินเดียและประเทศกัมพูชา 
ประกอบกับยอดขายท่ีเพิ่มขึน้จากการเปิดให้บริการสาขาแรกในประเทศเมียนมาเม่ือเดือนเมษายน 
2563 ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส ยังคงได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียวทัว่โลกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่สง่ผลให้สายการบนิ โรงแรม และร้านอาหารทัง้
ในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลกัต้องปิดด าเนินการชัว่คราว แม้ว่ายอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูด 
เซอร์วิส จะปรับตวัดีขึน้อย่างชดัเจนจากจดุต ่าสดุในไตรมาสก่อน แตย่งัคงต ่ากว่าไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อนอยา่งมีนยัส าคญั  

ทัง้นี ้เม่ือรวมกับรายได้ค่าบริการและรายได้อ่ืนจ านวนรวม 1,150 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้
รวมทัง้สิน้ 54,075 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3,089 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 เม่ือเทียบกับไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมทัง้สิน้ 4,617 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.5 โดยเพิ่มขึน้จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 187 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ี
เพิ่มขึน้จ านวน 179 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 15.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับพนกังาน ค่าท่ีปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาธุรกิจเพ่ือรองรับพฤติกรรมของลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป  และคา่ใช้จ่ายพิเศษในการบริหารจดัการ
ความตอ่เน่ืองทางธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) สืบเน่ืองจากการแพร่
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ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พนกังาน ลกูค้า สถานประกอบการ และสินค้ามีความปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ จ านวน 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อย
ละ 6.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของกลุม่ธุรกิจแม็คโคร
ประเทศไทยและแม็คโครตา่งประเทศ   

ผลการด าเนินงานรวม 9 เดือนแรกของปี 2563 

 9 เดือนแรก 
ปี 2563 

9 เดือนแรก 
ปี 2562 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จ านวนศูนย์จ าหน่ายสินค้าแม็คโคร    
ประเทศไทย (สาขา) 137 132 5 

ตา่งประเทศ (1) (สาขา) 8 7 1 

รวม (1) (สาขา) 145 139 6 
งบการเงนิรวม 
รายได้จากการขาย (ลา้นบาท) 158,375 151,550 4.5% 

รายได้รวม (ลา้นบาท) 161,686 154,794 4.5% 

ก าไรขัน้ต้น (ลา้นบาท) 16,031 15,123 6.0% 

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 10.1% 10.0%  

EBITDA (2) (ลา้นบาท) 8,752 7,529 16.2% 

ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 4,433 4,186 5.9% 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.92 0.87 5.9% 
หมายเหต:ุ 
(1)  รวมร้านอาหาร/ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอร์วิส 1 ร้านค้า 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ซึ่งรวมค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 
เร่ืองสญัญาเชา่ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563  

 
อนึ่ง ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 161,686 ล้านบาท เพิ่มขึน้

ร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีต้นทุนขาย ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจ านวน 155,598 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี

ก่อน ทัง้นี ้เม่ือหกัต้นทนุทางการเงิน คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ และส่วนแบง่ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ี
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ไม่มีอ านาจควบคมุ ท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเท่ากับ 4,433 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.92 

บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 

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


