วันที่ 10 สิงหาคม 2564
เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 2 ปี 2564

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้ จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจําไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ซึ่งได้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ดังนี ้
ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เทียบกับ เทียบกับ
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2563 ไตรมาสก่อน ปี ก่อน
จํานวนศูนย์จาํ หน่ายสินค้าแม็คโคร
ประเทศไทย
(สาขา)
ต่างประเทศ (1)
(สาขา)
รวม (1)
(สาขา)
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กําไรขัน้ ต้น
(ล้านบาท)
อัตรากําไรขัน้ ต้น
(ร้อยละ)
EBITDA (2)
(ล้านบาท)
กําไรสุทธิ
(ล้านบาท)
กําไรสุทธิตอ่ หุน้
(บาท)

138
8
146

138
8
146

136
8
144

53,813
54,956
5,169
9.6
2,647
1,287
0.27

54,868
56,097
5,534
10.1
3,207
1,734
0.36

50,290
51,230
4,840
9.6
2,521
1,179
0.25

-

2
2

(1.9%)
(2.0%)
(6.6%)

7.0%
7.3%
6.8%

(17.4%)
(25.8%)
(25.8%)

5.0%
9.1%
9.1%

หมายเหตุ:
(1)
รวมร้านอาหาร/ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในกลุม่ ธุรกิจฟูด เซอร์วิส 1 ร้านค้า
(2)
กําไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจําหน่าย

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงได้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุ นแรงขึน้ ทัง้ ในประเทศไทยและเกื อบทุกประเทศที่บริษัทฯ ดําเนิน
ธุรกิ จอยู่ การระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศเพื่ อนบ้านในช่วงปลาย
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ไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมาก ทัง้ ในด้านการเติบโตของ
ยอดขาย และค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการเพื่อให้ลกู ค้า พนักงาน และสถานประกอบการปลอดภัยจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รายได้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี ยอดขายรวมเป็ นจํานวน 53,813 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลหลักจากยอดขายที่เพิ่มขึน้
มากของธุรกิ จแม็คโครประเทศไทย เนื่ องจากไตรมาสที่ 2 ของปี ก่อนธุรกิ จแม็คโครประเทศไทยได้รบั
ผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในเดือนเมษายนจากมาตรการล๊อกดาวน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายที่
ลดลงมากจากกลุ่ ม ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรม ภั ต ตาคาร ร้า นอาหาร และผู้ใ ห้บ ริ ก ารจัด เลี ย้ ง
(“โฮเรก้า”) ประกอบกับการสั่งปิ ดพืน้ ที่จาํ หน่ายสินค้าอุปโภคเป็ นการชั่วคราว การควบคุมการจําหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการยกเลิกวันหยุดประเพณีสงกรานต์ในปี ท่ีผา่ นมา
ในไตรมาสนี ้ กลุม่ ธุรกิจฟูดเซอร์วิสที่มียอดขายเติบโตขึน้ มากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน เป็ นผลจากการปรับกลยุทธ์ในการขายและการตลาดเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีทวีความรุ นแรง และธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารยังคงไม่ฟื้นตัว ผูป้ ระกอบการ
จํานวนมากที่ตอ้ งปิ ดดําเนินการชั่วคราวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทัง้ นี ้ เมื่อรวมกับรายได้คา่ บริการและรายได้อ่ืนรวมจํานวน 1,143 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ ในอัตรา
ร้อยละ 21.6 จากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้ สิ น้ 54,956 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ ทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ
บริห ารรวมทั้ง สิ น้ 4,561 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.3 โดยเพิ่ ม ขึน้ จาก
ไตรมาสเดี ยวกัน ของปี ก่อนในอัตราร้อยละ 9.9 โดยมี ตน้ ทุน ในการจัดจําหน่ายเพิ่มขึน้ จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนในอัตราร้อยละ 8.3 ซึ่งมี สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและ
กิจกรรมทางการตลาดเพื่ อกระตุน้ ยอดขาย ในไตรมาสนี ้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ ใน
อัตราร้อยละ 14.0 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึน้ ตาม
จํานวนพนักงานที่ เพิ่มขึน้ เพื่ อรองรับการขยายธุรกิ จ และค่าใช้จ่ายพิเศษในการบริหารจัดการความ
ต่อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ภายใต้ภ าวะวิ ก ฤต (Business Continuity Management) สื บ เนื่ อ งจากการแพร่
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ระบาดระลอกใหม่ข องโรคโควิ ด-19 เพื่ อให้ม่ ัน ใจว่าธุรกิ จ ของบริษัท ฯ สามารถดําเนิน ไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกค้า สถานประกอบการ และสินค้ามีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19
กําไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี กาํ ไรสุทธิ จํานวน 1,287 ล้านบาท เติบโต
เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 9.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลหลักจากกําไรสุทธิท่ีเติบโตขึน้ ของ
กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิสและกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน
ผลการดําเนินงานรวม 6 เดือนแรกของปี 2564
อนึ่ง ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้ สิน้ 111,053 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และมีตน้ ทุนขาย ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
และค่าใช้จา่ ยในการบริหารรวมจํานวน 106,981 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อน ทัง้ นี ้ เมื่อหักต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ และส่วนแบ่งกําไรส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม ทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกาํ ไรสุทธิเท่ากับ 3,021 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 0.63
บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

(นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่ ธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02 067 8999 ต่อ 8285 อีเมล: ir@siammakro.co.th
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