
   

        วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยประจําไตรมาสท่ี 1 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี 

รับอนญุาตของบริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม 

  Q1/62 Q4/61 Q1/61 YoY(+)/(-) 

รายได้จากการขาย ล้านบาท 50,682 50,094 47,168 +3,514 

รายได้รวม ล้านบาท 51,799 51,288 48,310 +3,489 

กําไรขัน้ต้น ล้านบาท 5,010 5,174 4,728 +282 

EBITDA ล้านบาท 2,647 3,053 2,726 -79 

กําไรสทุธิ ล้านบาท 1,519 1,844 1,628 -109 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น 0.32 0.38 0.34 -0.02 

ศนูย์จําหนา่ยสินค้าแม็คโคร สาขา 135 133 125 +10 1) 

- ประเทศไทย สาขา 129 129 124 +5 1) 

- ต่างประเทศ 2) สาขา 6 4 1 +5 

1) ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโครในประเทศไทยจํานวน 129 สาขา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทําการปิดร้านสยามโฟรเซน่ 

จํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนนจนัทน์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

2) รวมธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง และธุรกิจบริการด้านอาหาร 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจํานวน 50,682 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

3,514 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่การเติบโตดงักล่าวเป็น

ผลมาจาก 1) ยอดขายของสาขาใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีทยอยเปิดมาตัง้แต่ไตรมาสท่ี 1       
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ปี 2561 2) การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดียวกันของสาขาแม็คโครในประเทศไทย ซึ่งเติบโตขึน้     

ร้อยละ 4.4 และ 3) การเตบิโตของยอดขายของกลุม่ธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

ทัง้นีใ้นไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการเปิดสาขาใหม่ภายในประเทศ แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้

มีขยายสาขาในตา่งประเทศ รวม 2 สาขา ได้แก่ ศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโครท่ีเมืองเสียมเรียบ ประเทศ

กัมพูชา และศูนย์จําหน่ายสินค้า LOTS Wholesale Solutions ท่ีเมืองนอยดา ประเทศอินเดีย ดงันัน้    

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทฯ มีจํานวนสาขารวมทัง้สิน้ 135 สาขา ด้วยจํานวนพืน้ท่ีขายรวม 

772,849 ตารางเมตร โดยมีสาขาในประเทศไทย จํานวน 129 สาขา ประกอบด้วยศนูย์จําหน่ายสินค้า

แม็คโคร รูปแบบคลาสสิค จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟดูเซอร์วิส จํานวน 25 สาขา อีโค พลสั จํานวน 13 

สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน  5 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จํานวน 7 สาขา สาขาในต่างประเทศ 

จํานวน 5 สาขา และร้านค้าของกลุ่มธุรกิจฟดูเซอร์วิส จํานวน 1 ร้าน 

อนึ่ง เม่ือรวมกบัรายได้คา่บริการ จํานวน 922 ล้านบาท และรายได้อ่ืน จํานวน 194 ล้านบาท ส่งผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทัง้สิน้ 51,799 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

จํานวน 3,489 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 7.2  

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สําหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนในการจดัจําหน่าย และคา่ใช้จ่ายในการ

บริหารรวมทัง้สิน้ 4,139 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจํานวน 373 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 โดยมีต้นทนุในการจดัจําหน่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ       

ส่วนคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 25 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายของธุรกิจแม็คโคร

ในตา่งประเทศซึ่งประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายในช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ และคา่ใช้จ่ายก่อนเปิดดําเนินการของ

สาขา รวมถึงคา่ใช้จา่ยด้านบคุลากร  

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้เท่ากับ 1,988 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 115 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 5.5 ทัง้นี ้เม่ือหกัต้นทนุทางการเงินจํานวน 75 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 3.8 เม่ือเทียบกบังวด

เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการบริหารต้นทุนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ และเม่ือหกัค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้จํานวน 416 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 1,519 ล้านบาท 

คิดเป็นกําไรสุทธิ 0.32 บาทต่อหุ้น ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.7 ซึ่งสาเหตหุลกั

มาจากคา่ใช้จา่ยในการเร่ิมดําเนินงานในธุรกิจแม็คโครในตา่งประเทศ 
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8260/8255/8261โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 

- 3 - 

 


