
   

        8 สิงหาคม 2562 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยประจําไตรมาสท่ี 2 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี      

รับอนญุาตของบริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม  

  Q2/62 Q1/62 Q2/61 
YoY 

(+)/(-) 
1H/62 1H/61 

YoY 

(+)/(-) 

รายได้จากการขาย ล้านบาท 51,012 50,682 45,371 5,641 101,694 92,539 9,155 

รายได้รวม ล้านบาท 52,009 51,799 46,404 5,605 103,808 94,714 9,094 

กําไรขัน้ต้น ล้านบาท 4,832 5,011 4,312 520 9,843 9,040 803 

EBITDA ล้านบาท 2,206 2,647 2,140 66 4,853 4,866 -13 

กําไรสทุธิ ล้านบาท 1,184 1,519 1,113 71 2,703 2,741 -38 

กําไรสทุธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.25 0.32 0.23 0.02 0.56 0.57 -0.01 

ศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร สาชา 135 135 127 +8 135 127 +8 

- ประเทศไทย สาขา 129 129 126 +3 1) 129 126 +3 

- ต่างประเทศ    สาขา 6 2) 6 2) 1 +5 6 1 +5 

1) ช่วงระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ถึงสิน้ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร จํานวน 4 สาขา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 

ได้ทําการปิดร้านสยามโฟรเซน่ จํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนนจนัทน์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561  

2) รวมธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง และธุรกิจบริการด้านอาหาร  

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมจํานวน 51,012 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 5,641 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.4 โดยมีสาเหตุหลักจาก         

1) การเติบโตของยอดขายของสาขาแม็คโครในประเทศ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาลูกค้า

ผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ือง การปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าซึ่งในปีท่ีผ่านมาราคาสินค้าดงักล่าวได้
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ลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั อาทิ ราคาเนือ้หม ูเนือ้ไก่ ไข่ นํา้มนัพืช เป็นต้น สภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปีท่ี

ผา่นมาทําให้มียอดขายเคร่ืองด่ืม และ เคร่ืองทําความเย็นปรับตวัสงูขึน้ ทําให้ยอดขายของสาขาแม็คโคร

ในประเทศเติบโตสูงขึน้ในอัตราร้อยละ 10.8 2) ยอดขายของสาขาแม็คโครในต่างประเทศจากการ

ดําเนินงานของสาขาของแม็คโครในประเทศกัมพูชา จํานวน 2 สาขา และในประเทศอินเดีย จํานวน 3 

สาขา และ 3) การเตบิโตของยอดขายของกลุม่ธุรกิจฟดูเซอร์วิส  

ทัง้นี ้ในไตรมาสนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไมไ่ด้มีการเปิดสาขาใหมแ่ตอ่ย่างใด ดงันัน้ ณ สิน้ไตรมาส 

2 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีจํานวนสาขาเท่ากับ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2562  คือ 135 

สาขา ด้วยจํานวนพืน้ท่ีขายรวม 772,849 ตารางเมตร โดยมีสาขาในประเทศไทย จํานวน 129 สาขา 

ประกอบด้วยศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโคร รูปแบบคลาสสิค จํานวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 

จํานวน 25 สาขา อีโค พลัส จํานวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จํานวน 5 สาขา และร้านสยาม 

โฟรเซ่น จํานวน 7 สาขา สาขาในตา่งประเทศ จํานวน 5 สาขา และร้านค้าของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 

จํานวน 1 ร้าน 

อนึง่ เม่ือรวมกบัรายได้คา่บริการจํานวน 794 ล้านบาท และรายได้อ่ืนจํานวน 203 ล้านบาท สง่ผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 52,009 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

จํานวน 5,605 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 12.1 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สําหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจดัจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการ

บริหารรวมทัง้สิน้ 4,291 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.3 ของรายได้รวม ซึง่เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน จํานวน 452 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.8 โดยมีต้นทนุในการจดัจําหน่ายเพิม่ขึน้ร้อยละ 

12.0 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จํานวน

รวม 9 สาขา ตัง้แต่ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.1 โดย

สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานเพิ่มขึน้จากการปรับปรุงประมาณการหนีส้ิน

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีจะต้องจ่ายเม่ือเกษียณอายุเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย

แรงงานท่ีได้มีการประกาศแก้ไขและมีผลบงัคบัใช้ในเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้เท่ากบั 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จํานวน 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 2.1 ทัง้นี ้เม่ือหกัต้นทนุทางการเงินจํานวน 77 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน จากการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือหกัค่าใช้จ่าย
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ภาษีเงินได้จํานวน 298 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิเท่ากบั 1,184 ล้านบาท 

คดิเป็นกําไรสทุธิ 0.25 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 6.4 

อนึ่ง สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 103,808           

ล้านบาท โดยมีต้นทนุในการจดัจําหน่าย และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร จํานวน 8,430 ล้านบาท และ

เม่ือหกัต้นทุนทางการเงินจํานวน 151 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 714 ล้านบาท ส่งผลให้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 2,703 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไรสทุธิ 0.56 บาทต่อหุ้น ลดลง

ร้อยละ 1.4 จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8261 โทรสาร 02 067 9044 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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