
 

   

 

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

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

        วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และ

บรษัิทยอ่ย ประจาํไตรมาสท่ี 2 ปี 2564  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ซึ่งไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาตของบรษัิทฯ แลว้ ดงันี ้

 

 ไตรมาส 2 
ปี 2564 

ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 2 
ปี 2563 

เทยีบกับ 
ไตรมาสก่อน 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จาํนวนศูนยจ์าํหน่ายสินค้าแม็คโคร      

ประเทศไทย (สาขา) 138 138 136 - 2 

ตา่งประเทศ (1) (สาขา) 8 8 8 - - 

รวม (1) (สาขา) 146 146 144 - 2 

งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 53,813 54,868 50,290 (1.9%) 7.0% 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 54,956 56,097 51,230 (2.0%) 7.3% 

กาํไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 5,169 5,534 4,840 (6.6%) 6.8% 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 9.6 10.1 9.6   

EBITDA (2) (ลา้นบาท) 2,647 3,207 2,521 (17.4%) 5.0% 

กาํไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 1,287 1,734 1,179 (25.8%) 9.1% 

กาํไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.27 0.36 0.25 (25.8%) 9.1% 

หมายเหต:ุ 
(1)    รวมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 
(2)   กาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจาํหนา่ย 

 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่างตอ่เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึน้ทัง้ในประเทศไทยและเกือบทกุประเทศท่ีบริษัทฯ ดาํเนิน

ธุรกิจอยู่ การระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศเพ่ือนบา้นในช่วงปลาย 



 

หนา้ 2 จาก 3 

ไตรมาสท่ี 1 ท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมาก ทัง้ในดา้นการเติบโตของ

ยอดขาย และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการเพ่ือใหล้กูคา้ พนกังาน และสถานประกอบการปลอดภยัจาก

การแพรร่ะบาดของโรคโควิด- 19  

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2564 เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจาํนวน 53,813 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 7.0 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลกัจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้

มากของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย เน่ืองจากไตรมาสท่ี 2 ของปีก่อนธุรกิจแม็คโครประเทศไทยไดร้บั

ผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในเดือนเมษายนจากมาตรการล๊อกดาวน ์ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ยอดขายท่ี

ลดลงมากจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผู้ให้บริการจัดเลีย้ง 

(“โฮเรกา้”) ประกอบกบัการสั่งปิดพืน้ท่ีจาํหน่ายสินคา้อปุโภคเป็นการชั่วคราว การควบคมุการจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และการยกเลิกวนัหยดุประเพณีสงกรานตใ์นปีท่ีผา่นมา  

ในไตรมาสนี ้กลุม่ธุรกิจฟดูเซอรวิ์สท่ีมียอดขายเตบิโตขึน้มากเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน เป็นผลจากการปรบักลยุทธ์ในการขายและการตลาดเพ่ือลดผลกระทบจากการระบาดของโรค 

โควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีทวีความรุนแรง และธุรกิจโรงแรมและรา้นอาหารยงัคงไม่ฟ้ืนตวั ผูป้ระกอบการ

จาํนวนมากท่ีตอ้งปิดดาํเนินการชั่วคราวจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัรายไดค้า่บริการและรายไดอ่ื้นรวมจาํนวน 1,143 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ในอตัรา

รอ้ยละ 21.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 54,956 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 7.3 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการ

บริหารรวมทั้งสิน้ 4,561 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 8.3 โดยเพิ่มขึน้จาก 

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในอัตรารอ้ยละ 9.9 โดยมีตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายเพิ่มขึน้จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนในอัตรารอ้ยละ 8.3 ซึ่งมีสาเหตหุลักมาจากค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายและ

กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ในไตรมาสนี ้บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ใน

อตัรารอ้ยละ 14.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายพนกังานเพิ่มขึน้ตาม

จาํนวนพนักงานท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจ และค่าใชจ้่ายพิเศษในการบริหารจัดการความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) สืบเน่ืองจากการแพร่



 

หนา้ 3 จาก 3 

ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 เพ่ือให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ พนกังาน ลูกคา้ สถานประกอบการ และสินคา้มีความปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 

 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 1,287 ลา้นบาท เติบโต

เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 9.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัจากกาํไรสทุธิท่ีเติบโตขึน้ของ

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอรวิ์สและกลุ่มธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศซึ่งมีผลขาดทนุสทุธิลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน 

 

ผลการดาํเนินงานรวม 6 เดอืนแรกของปี 2564 

อนึ่ง ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 111,053 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และมีตน้ทนุขาย ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

และคา่ใชจ้า่ยในการบริหารรวมจาํนวน 106,981 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.2 จากชว่งเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อน ทัง้นี ้เม่ือหกัตน้ทนุทางการเงิน คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้และสว่นแบง่กาํไรสว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคมุ ทาํใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํไรสุทธิเท่ากับ 3,021 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.63 

บาทตอ่หุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.6 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท:์ 02 067 8999 ตอ่ 8285 อีเมล: ir@siammakro.co.th 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร 

สายงาน Group Shared Service 


