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        8 พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อยประจ าไตรมาสท่ี 3 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตของบรษิัทฯ แลว้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานโดยรวม  

  Q3/62 Q3/61 
YoY 
(+)/(-) 

9M/62 9M/61 
YoY 
(+)/(-) 

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 49,856 45,950   +3,906  151,550 138,489 +13,061  

รายไดร้วม ลา้นบาท 50,986 46,928 +4,058 154,794 141,642 +13,152  

ก าไรขัน้ตน้ ลา้นบาท 5,280 4,730 +550 15,123 13,770  +1,353  

EBITDA ลา้นบาท 2,676 2,442 +234 7,529 7,308 +221 

ก าไรสทุธิ ลา้นบาท 1,483 1,357 +126 4,186 4,098 +88 

ก าไรสทุธิต่อหุน้ บาทต่อหุน้ 0.31 0.28 +0.03 0.87 0.85 +0.02 

จ านวนสาขา - ประเทศไทย สาขา 132 125 +7 132 125 +7 

จ านวนสาขา - ต่างประเทศ สาขา 7* 3* +4 7* 3* +4 
* รวมธุรกิจคา้สง่แบบช าระเงินสดและบรกิารตนเอง และธุรกิจบรกิารดา้นอาหาร 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมจ านวน 49,856 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
งวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 3,906 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.5 โดยมีสาเหตุหลักจาก             
1) การเติบโตของยอดขายของธุรกิจแม็คโครในประเทศไทยจากสาขาใหม่ท่ีทยอยเปิดด าเนินการมา
ตัง้แตช่่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ประกอบกบัอตัราการเติบโตของยอดขายของสาขาเดียวกนัเม่ือเทียบ
กับปีก่อน (Same-Store Sales Growth หรือ SSSG) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.5 นอกจากนีย้ังเป็นผลจาก
ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของสินคา้กลุ่มเครื่องด่ืมจากความตอ้งการสินคา้ก่อนการปรบัราคาอนัเน่ืองจาก
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การปรับอัตราภาษีน ้าตาลในเครื่องด่ืม  และ 2) การเติบโตของยอดขายของธุรกิจแม็คโครใน
ต่างประเทศ ซึ่งในไตรมาสนีมี้จ  านวนสาขาเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ถึง 4 สาขา 
ประกอบดว้ย 1 สาขาในประเทศกมัพชูา 2 สาขาในประเทศอินเดีย และ 1 สาขาในประเทศจีน สง่ผล
ใหย้อดขายในตา่งประเทศเตบิโตอย่างมีสาระส าคญั   

ส าหรบัในไตรมาสนี ้บรษิัทฯ มีการเปิดสาขาใหมใ่นประเทศไทย จ านวน 3 สาขา ประกอบดว้ย สาขา
รูปแบบฟูดเซอรว์ิส จ  านวน 2 สาขาคือ 1) สาขาลาดกระบงั ซึ่งถือเป็นหา้งคา้ส่งในรูปแบบ Digital 
Store แห่งแรกของประเทศไทย และ 2) สาขานาทองเจริญ และสาขารูปแบบ Eco plus จ  านวน  
1 สาขาคือ สาขาบ่อวิน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดเ้ปิดสาขาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
อีก 1 แห่ง ไดแ้ก่ แม็คโคร ฟูดเซอรว์ิส สาขา Huadu Yingbin เป็นผลให ้ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสาขารวมทัง้สิน้ (รวมสาขาทกุรูปแบบทัง้ในและตา่งประเทศ) จ านวน 139 
สาขา ประกอบดว้ย 1) ศนูยจ์  าหน่ายสินคา้แม็คโครในประเทศไทยจ านวน 132 สาขา (ประกอบดว้ย 
ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แม็คโคร รูปแบบคลาสสิก จ านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอรว์ิส จ  านวน 27 
สาขา อีโค พลสั จ านวน 14 สาขา แม็คโคร ฟูดชอ้ป จ านวน 5 สาขา รา้นสยามโฟรเซ่น จ านวน 7 
สาขา) 2) ศนูยจ์  าหนา่ยสินคา้ในตา่งประเทศ จ านวน 6 สาขา ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูา จ านวน 2 สาขา 
ประเทศอินเดีย จ านวน 3 สาขา และประเทศจีน จ านวน 1 สาขา พืน้ท่ีขายรวมของสาขาตาม 1) และ 
2) เทา่กบั 782,184 ตารางเมตร และ 3) รา้นคา้ของกลุม่ธุรกิจฟดูเซอรว์ิส ประเทศสาธารณรฐัอาหรบั
เอมิเรตส ์จ  านวน 1 สาขา 

อนึ่ง เม่ือรวมกบัรายไดค้า่บริการจ านวน 929 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจ านวน 201 ลา้นบาท สง่ผลให้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 50,986 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 4,058 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 8.6 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 
4,429 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.7 ของรายไดร้วม ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 516 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.2 โดยมีตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.1 จากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน ตามจ านวนสาขาท่ีเพิ่มขึน้จ  านวน 7 สาขาตัง้แตช่่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 และคา่ใชจ้่ายใน
การบริหารเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.0 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ
พนักงานซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรบัรูค้่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานเม่ือเกษียณอายุตาม 
พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 คา่ใชจ้่ายตดัจ าหน่ายระบบคอมพิวเตอรท่ี์ไดเ้ริ่มใช้
งาน รวมถึงคา่ใชจ้า่ยก่อนการด าเนินงานของธุรกิจแม็คโครในประเทศจีนและประเทศเมียนมา 
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ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ้่ายภาษีเงิน
ไดเ้ท่ากบั 1,981 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 186 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
เติบโตของยอดขาย และการปรบัปรุงอตัราก าไรขัน้ตน้ของสินคา้ของธุรกิจแม็คโครในประเทศไทย
และกลุ่มธุรกิจฟูดเซอรว์ิส ทัง้นี ้เม่ือหกัตน้ทุนทางการเงินจ านวน 80 ลา้นบาท ซึ่งลดลงรอ้ยละ 6.7 
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดจ้  านวน 431 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้ริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,483 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสุทธิ 0.31 บาทต่อหุน้ เพิ่มจากไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 9.2  

อนึ่ง ส าหรบังวด 9 เดือนของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 154,794 ลา้นบาท 
โดยมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 12,860 ลา้นบาท และเม่ือหกั
ตน้ทนุทางการเงินจ านวน 232 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้1,145 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 4,186 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรสุทธิ 0.87 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
2.1 จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8261 โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 


