
 

        วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสําหรับปี 

2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม 

  2560 2559 เพิ่ม (+) / ลด (-) 

รายได้จากการขาย ล้านบาท 182,753 169,226 + 13,527 

รายได้รวม ล้านบาท 186,754 172,790 + 13,964 

กําไรขัน้ต้น ล้านบาท 18,401 15,504 + 2,897 

EBITDA ล้านบาท 10,407 9,125 + 1,282 

กาํไรสุทธิ ล้านบาท 6,178 5,413 + 765 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 

จํานวนสาขาทัว่ประเทศ 

บาทตอ่หุ้น 

สาขา 

1.29 

123 

1.13 

115 

+ 0.16 

+8 

รายได้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจํานวน 182,753 ล้านบาท เติบโตขึน้ในอัตราร้อยละ 8.0          

เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยยอดขายของแม็คโครเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างตอ่เน่ือง ซึ่ง

ได้มีการขยายสาขาใหม่จํานวน 8 สาขา โดยแบ่งเป็นศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร 3 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส     

3 สาขา และแม็คโคร ฟูดช้อป 2 สาขา ทําให้ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาทัง้สิน้ 123 สาขาทัว่ประเทศ 

ประกอบด้วยศูนย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จํานวน 19 สาขา อีโค พลัส 

จํานวน 12 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จํานวน 8 สาขา ซึ่งมีพืน้ท่ีการขายรวม

ประมาณ 729,763 ตารางเมตร  
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ในขณะท่ียอดขายของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส (รวมยอดขายของบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด และบริษัทย่อย 

(“SFS”) และ Indoguna Vina Food Service (“INDV”)) เติบโตในอัตราร้อยละ 108.4 (สุทธิรายการขายระหว่าง

กนั) เน่ืองจากมีการรวมยอดขายของกิจการกลุ่ม Indoguna ท่ีได้ซือ้มาตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2560 อีกทัง้ ในเดือน

ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดดําเนินการสาขาแม็คโครแห่งแรกในประเทศกมัพชูา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่าง

ดี  

นอกจากนี ้การเติบโตของยอดขาย เป็นผลมาจากการพฒันากลุ่มลกูค้าเป้าหมายและรูปแบบธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง    

โดยให้ความสําคญัของการพฒันารูปแบบสาขาท่ีหลากหลาย และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยได้มุ่งมัน่พัฒนา

ศูนย์จําหน่ายสินค้าในรูปแบบ “แม็คโคร ฟูดช้อป” และ “แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส” ท่ีพัฒนาขึน้โดยใช้พืน้ท่ีขาย

ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ทําให้สามารถให้บริการและเข้าถึงลกูค้าผู้ประกอบการได้สะดวกย่ิงขึน้ โดยเฉพาะใน

พืน้ท่ีท่องเท่ียวและชุมชนเมือง อีกทัง้ บริษัทฯ ได้คํานึงถึงสภาพพืน้ท่ีในเมืองท่ีค่อนข้างจํากัดและมีต้นทุนสูง 

บริษัทฯ จงึริเร่ิมพฒันาแม็คโคร ฟดูเซอร์วิส รูปแบบใหมท่ี่มีมากกว่า 1 ชัน้  

อนึ่ง เม่ือรวมกบัรายได้ค่าบริการ จํานวน 3,051 ล้านบาท และรายได้อ่ืน จํานวน 950 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ  

มีรายได้รวมทัง้สิน้ 186,754 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 13,964 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 8.1 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 14,395       

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนตอ่รายได้รวมเท่ากับร้อยละ 7.7 โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 2,351 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.5 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนในการจัดจําหน่าย จํานวน 1,013 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตหุลักมาจากจํานวนสาขาใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ และจากการเพิ่มขึน้ของ

คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จํานวน 1,339 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 57.7     

เม่ือเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจดัหาและพฒันาอบรมพนกังาน 

คา่เส่ือมราคาจากอาคารสํานกังานใหญ่ (ย้ายท่ีตัง้ในเดือนพฤษภาคม 2559) และค่าพฒันาโครงการต่าง ๆ 

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  นอกจากนี ้มีค่าใช้จ่ายท่ีมาจากกลุ่ม Indoguna และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการ

จดัตัง้และดําเนินธุรกิจในระยะเร่ิมต้นของธุรกิจแม็คโครในประเทศกมัพชูาและอินเดียเป็นจํานวนเงินประมาณ 

599 ล้านบาท 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากบั 8,007 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 982 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 1) การเพิ่มสดัส่วน

ยอดขายของสินค้าท่ีมีอตัรากําไรสูงเพิ่มขึน้ 2) การบริหารจดัการสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งส่งผลให้

อตัราสญูเสียของสินค้าและอตัราสินค้าท่ีมีการเคล่ือนไหวช้ามีอตัราส่วนลดลง และ 3) การนําผลประกอบการ

ของกลุม่ Indoguna ท่ี SFS เข้าซือ้กิจการในเดือนมกราคม 2560 เข้ามารวมด้วยกนั   
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ทัง้นีเ้ม่ือหกัต้นทนุทางการเงินจํานวน 349 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 24.8 เม่ือเทียบ

กับปีก่อน อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้ในการลงทุนซือ้กิจการของกลุ่ม 

Indoguna การลงทนุในธุรกิจแม็คโครในตา่งประเทศ และเม่ือหกัคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จํานวน 1,511 ล้านบาท 

ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 6,178 ล้านบาท หรือ 1.29 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.1 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อน 

อนึ่ง ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 48,882 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือหกัต้นทุน

ในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 3,733 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 86 ล้านบาท และ

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 493 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 1,878 ล้านบาท หรือ

คดิเป็นกําไรสทุธิ 0.39 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.1 จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8260/8261 โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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