
 

 

   

 

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 Phatthanakan Road, Suan Luang Sub District, Suan Luang District, Bangkok 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888 

บรษัิท สยามแมค็โคร จ  ากดั (มหาชน) 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521 
 

        วนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ

บรษิัทยอ่ย ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2563  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ซึ่งไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทฯ แลว้ ดงันี ้

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดไตรมาสที ่2 ปี 2563 

 
ไตรมาส 2 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2562 

เทยีบกับ 
ไตรมาสก่อน 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จ านวนศูนยจ์ 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 
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 50,290 55,159 51,012 (8.8%) (1.4%) 

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

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

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 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 าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.25 0.35 0.25 (29.8%) (0.4%) 
หมายเหต:ุ 
(1)  รวมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลีกขนาดเล็กในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษี และคา่ตดัจ  าหน่าย ซึง่รวมคา่เสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เรือ่งสญัญาเชา่ 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563  

 
 



 

หนา้ 2 จาก 4 

 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดร้บัผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะรายไดท่ี้มาจากกลุ่มลูกคา้หลักซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองกับการ
ท่องเท่ียวซึ่งหดตวัสูงจากความกังวลของประชาชนและจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคญั 
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร รา้นอาหาร และสายการบิน ประกอบกับมาตรการท่ี
เขม้ขน้ของภาครฐัเพ่ือควบคมุสถานการณก์ารแพร่ระบาดในช่วงปลายเดือนมีนาคม  2563 เป็นตน้มา 
อาทิ การสั่งปิดกิจการและสถานท่ีท่ีมีคนจ านวนมากเป็นการชั่วคราว การก าหนดขอ้จ ากดัในการเดนิทาง 
การเวน้ระยะห่างทางสงัคม รวมไปถึงค าสั่งปิดพืน้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้อุปโภคท่ีไม่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั
เป็นการชั่วคราว และการหา้มจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วงวนัท่ี 12 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 
2563 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 50,290 ลา้นบาท 
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.4 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายของกลุ่มธุรกิจแม็คโครใน
ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัในช่วงตน้ของไตรมาสนี ้จากยอดขายท่ีลดลงมากจากกลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร รา้นอาหาร และผูใ้หบ้ริการจดัเลีย้ง (“โฮเรกา้”) และมาตรการ
ควบคมุของภาครฐั การสั่งปิดพืน้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้อปุโภค การควบคมุการจ าหนา่ยเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
และการยกเลิกวนัหยดุประเพณีสงกรานต ์แมย้อดขายในครึ่งหลงัของไตรมาสนีจ้ะปรบัตวัดีขึน้ตามการ
ผ่อนปรนมาตรการควบคมุของภาครฐั ถึงกระนัน้ก็ไม่สามารถชดเชยยอดขายท่ีหดตวัรุนแรงในครึ่งแรก
ของไตรมาสได ้

เช่นเดียวกนักบักลุ่มธุรกิจฟูด เซอรว์ิส ซึ่งไดร้บัผลกระทบคอ่นขา้งรุนแรงจากการหยดุชะงกัของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทั่วโลก ส่งผลใหส้ายการบิน โรงแรม และรา้นอาหารจ านวนมากทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักต้องปิดด าเนินการชั่ วคราว ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจแม็คโครใน
ตา่งประเทศมียอดขายท่ีเติบโตอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโต
ของยอดขายของสาขาในประเทศอินเดียและประเทศกมัพชูา รวมถึงยอดขายท่ีเพิ่มขึน้จากการเปิดสาขา
ใหมใ่นประเทศจีนเม่ือเดือนกนัยายน 2562 และประเทศเมียนมาท่ีเปิดใหบ้รกิารเม่ือเดือนเมษายน 2563 

ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัรายไดค้า่บริการและรายไดอ่ื้นซึ่งมีจ  านวนรวม 940 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ 
มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 51,230 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 779 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.5 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 



 

หนา้ 3 จาก 4 

 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการ
บรหิารรวมทัง้สิน้ 4,151 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่รายไดร้วมเทา่กบัรอ้ยละ 8.1 โดยลดลงจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 140 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3.3 โดยเป็นผลจากตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย
ท่ีลดลงเป็นจ านวน 187 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุ
หลกัมาจากการบริหารจดัการคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละแนวโนม้
ของยอดขายท่ีลดลงดงักลา่วขา้งตน้  

ในไตรมาสนี ้บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้จ  านวน 47 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 4.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยพิเศษในการบรหิารจดัการ
ความตอ่เน่ืองทางธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤต (Business Continuity Management) สืบเน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือใหม้ั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
พนกังาน ลกูคา้ สถานประกอบการ และสินคา้มีความปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  
 
ก าไรสุทธิ 

 ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ  านวน 1,179 ลา้นบาท ลดลงใน
อัตรารอ้ยละ 0.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนของกลุ่มธุรกิจฟูด 
เซอรว์ิส   

ผลการด าเนินงานรวม 6 เดอืนแรกของปี 2563 

อนึ่ง ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 107,538 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และมีตน้ทนุขาย ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 

และคา่ใชจ้่ายในการบริหารรวมจ านวน 103,627 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.3 จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน ทัง้นี ้เม่ือหกัตน้ทนุทางการเงิน คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้และสว่นแบง่ก าไรสว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ี

ไม่มีอ านาจควบคมุ ท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเท่ากับ 2,860 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.60 

บาทตอ่หุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.8 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

 



 

หนา้ 4 จาก 4 

 

 6 เดอืนแรก 
ปี 2563 

6 เดอืนแรก 
ปี 2562 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จ านวนศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโคร    
ประเทศไทย (สาขา) 136 129 7 

ตา่งประเทศ (1) (สาขา) 8 6 2 

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

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

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

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 9.9% 9.7%  

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

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

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.60 0.56 5.8% 
หมายเหต:ุ 
(1)  รวมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลีกขนาดเล็กในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษี และคา่ตดัจ  าหน่าย ซึง่รวมคา่เสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เรือ่งสญัญาเชา่ 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563  

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8255/8261/8285 โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service 


