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19 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี แ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ และ บริษัท
ย่อย สาหรับปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ของบริษัทฯ แล้ว ดังนี ้
ปี 2563
จำนวนสำขำศูนย์จำหน่ำยสินค้ำแม็คโคร
ประเทศไทย
(สาขา)
ตางประเทศ (1)
(สาขา)
(1)
รวม
(สาขา)
งบกำรเงินรวม
รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น
(ล้านบาท)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
(ร้อยละ)
EBITDA (2)
(ล้านบาท)
กาไรสุทธิ
(ล้านบาท)
กาไรสุทธิตอ่ หุน้
(บาทต่อหุน้ )

ปี 2562

เทียบกับ ร้อยละเทียบ
ปี ก่อน
กับปี ก่อน

137
8
145

134
7
141

3
1
4

214,140
218,760
22,124
10.3
12,534
6,563
1.37

206,180
210,627
21,168
10.3
10,928
6,245
1.30

7,960
8,133
956
1,606
318
0.07

3.9
3.9
4.5
14.7
5.1
5.1

หมายเหตุ:
(1)
รวมรานอาหาร/ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในกลุม่ ธุรกิจฟูด เซอร์วิส 1 ร้านค้า
(2)
กาไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
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ภำพรวมกำรดำเนินงำนในปี 2563
ในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 โดยเฉพาะยอดขายที่ม าจากกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่ง เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ โรงแรม ภัตตาคาร
ร้านอาหาร และสายการบิน (“โฮเรก้า”) ซึ่งลดลงอย่างมีนยั สาคัญจากการหดตัวรุ นแรงของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวอันเป็ นผลจากความวิตกกังวลของประชาชนและมาตรการควบคุมการเดินทางของภาครัฐ
ที่มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา รวมถึง คาสั่งปิ ดพืน้ ที่จาหน่ายสินค้าอุปโภคที่
ไม่จาเป็ น ในชีวิต ประจาวัน และการห้ามจาหน่า ยเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เ ป็ น การชั่ว คราว เพื่ อควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
ในปี 2563 บริษั ท ฯ เปิ ดให้บ ริก ารศูน ย์จาหน่ า ยสิ น ค้า แม็ ค โครในประเทศไทย รวม 3 สาขา
ประกอบด้วย แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขา อมตะนคร และสาขาบางคอแหลม และศูนย์จาหน่ายสินค้า
รูปแบบใหม่ “เฟรชแอทแม็คโคร”(Fresh@Makro) สาขารามอินทรา กม. 4 และในปี เดียวกันนี ้ บริษัทฯ ยัง
ได้เปิ ดสาขาในต่างประเทศเพิ่มเติม 1 สาขา ได้แก่ ศูนย์จาหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาแรก (สาขา Sat
San) ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทฯ มีศนู ย์จาหน่ายสินค้ารวมทัง้ สิน้
144 สาขา
นอกจากการขยายสาขาใหม่แล้ว บริษัทฯ ยังได้พฒ
ั นาสินค้าอย่า งต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นารู ปแบบการให้บริการใหม่ๆ ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมการจับ จ่าย
และซือ้ สินค้าของลูกค้าเพื่อเป็ นการต่อยอดธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ระบบนิเวศนออนไลน์
สูอ่ อฟไลน์ หรือ Online to Offline Ecosystem (“O2O”) ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั
รำยได้
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็ นจานวน 214,140 ล้านบาท เติบโตในอัตราร้อยละ
3.9 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็ นผลหลักจากการเปิ ดดาเนินการสาขาใหม่ทงั้ ในและต่างประเทศ รวม 4
สาขาในปี 2563 และยอดขายที่เข้ามาเต็มปี จากสาขาที่เปิ ดดาเนินการเมื่อปี 2562 ประกอบกับการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย และแม็คโครต่างประเทศจากการพัฒนาสินค้า และ
บริการให้มีความหลากหลาย
สอดคล้อ งกับความต้องการที่แท้จ ริงของลูก ค้าควบคู่ไปกับการ
ยกระดับ การให้บ ริการผ่านช่องทางการจัด จาหน่าย O2O ในขณะที่ก ลุ่ม ธุรกิจฟูด เซอร์วิสยังคงได้รับ
ผลกระทบที่คอ่ นข้างรุนแรงจากการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 แม้ว่ายอดขายในครีงหลังของปี จะปรับตัวดีขนึ ้ อย่างชัดเจนจากจุดต่าสุดในไตรมาสที่ 2
แต่ยอดขายในภาพรวมยังคงต่ากว่าปี ก่อนอย่างมีนยั สาคัญ
หนา 2 จาก 4

ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริการ จานวน 3,757 ล้านบาท และรายได้อ่ืนจานวน 863 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 218,760 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 8,133 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.9 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม ทัง้ สิน้
17,788 ล้า นบาท คิด เป็ น สัด ส่ว นต่อ รายได้ร วมเท่า กับ ร้อ ยละ 8.1 โดยเพิ่ม ขึ น้ จากปี ก่อ นจานวน 378
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.2 โดยเป็ นผลหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ จานวน 289 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 6.1 จากปี ก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของค่าที่ปรึกษา และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการทางาน และ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งในปี นี ้ บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษในการบริหารจัดการความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจภายใตภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) เพื่อให้ม่ันใจว่าธุร กิจ ของ
บริษัทฯ สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกค้า สถานประกอบการ และสินค้ามีความ
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กำไรสุทธิ
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 6,563 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ
5.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลหลักจากผลประกอบการที่ดีขึน้ ของกลุ่มธุรกิจแม็คโครประเทศไทย
และแม็คโครต่างประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 4 ปี 2563
เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึน้ จากจุดต่าสุดไตรมาสที่ 2 ตามการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และแรงสนับสนุนจากมาตรช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครอบคลุมพืน้ ที่ในวงกว้างส่งผลให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาหยุดชะงักอีกครัง้ ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของลูกค้าโฮเรก้า
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิน้ 57,074 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.2
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และมีตน้ ทุนขาย ต้นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารรวมจานวน 54,205 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.0 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี ้ เมื่อหักต
หนา 3 จาก 4

ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ และส่วนแบ่งกาไรส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม ทาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิเท่ากับ 2,131 ล้านบาท หรือคิดดเป็ น 0.44 บาท ต่อหุน้
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน

สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8285 โทรสาร 02 067 9044

หนา 4 จาก 4

