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        วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2564  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึ่งไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทฯ แลว้ ดงันี ้

 

 
ไตรมาส 1 
ปี 2564 

ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ไตรมาส 1 
ปี 2563 

เทยีบกับ 
ไตรมาสก่อน 

เทยีบกับ 
ปีก่อน 

จ านวนศูนยจ์ าหน่ายสินค้าแม็คโคร      
ประเทศไทย (สาขา) 138 137 134 1 4 

ตา่งประเทศ (1) (สาขา) 8 8  7 - 1 

รวม (1) (สาขา) 146 145 141 1 5 
งบการเงนิรวม 
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 54,868 55,765 55,159 (1.6%) (0.5%) 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 56,097 57,074 56,308 (1.7%) (0.4%) 

ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 5,534 6,093 5,547 (9.2%) (0.2%) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 10.1 10.9 10.1   

EBITDA  (ลา้นบาท) 3,207 3,782 3,160 (15.2%) 1.5% 

ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 1,734 2,131 1,681 (18.6%) 3.1% 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.36 0.44 0.35 (18.6%) 3.1% 
หมายเหต:ุ 
(1)  รวมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลีกขนาดเล็กในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ผลประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่างตอ่เน่ืองจากการ
แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มปรากฏชดัเจนในประเทศไทยและอีกหลายประเทศท่ีบริษัทฯ ด าเนิน
ธุรกิจอยู่ตัง้แต่กลางไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 แมว้่าการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยในช่วงปลายปี 



 

หนา้ 2 จาก 3 

 

2563 จะมีความรุนแรงมากกว่าการระบาดรอบแรกในปีก่อน แต่จากมาตรการควบคมุการแพร่ระบาด
ของภาครฐัท่ีมีความเขม้งวดนอ้ยลงและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ท าใหก้ารแพร่ระบาดระลอก
ใหม่นีส้่งผลกระทบตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมนอ้ยกว่าการระบาดรอบแรก ถึงกระนัน้ ก็ส่งผล
ใหภ้าคการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีเริ่มฟ้ืนตวัในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 ของปีท่ีผ่านมา กลบัตอ้งชะลอ
ตวัลงอีกครัง้ ซึ่งเป็นการซ า้เติมเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีบอบช า้อยู่แลว้จากการแพร่ระบาดรอบแรก 
และจะเป็นขอ้จ ากดัหลกัตอ่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและก าลงัซือ้ภายในประเทศในระยะขา้งหนา้ 
 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่1 ปี 2564 เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน 

รายได้ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 54,868 ลา้นบาท 
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 ในชว่งปลายเดือนมีนาคม 2563 และการแพรร่ะบาดระลอกใหม่เม่ือกลางเดือนธนัวาคมท่ีผ่าน
มา ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารซึ่งเป็นกลุม่ลกูคา้หลกัของบรษิัทฯ ประกอบกบัในเดือน
มีนาคมของปีก่อน ลกูคา้มีการซือ้สินคา้ล่วงหนา้เน่ืองจากความวิตกกงัวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 (panic buying) อีกทัง้ไตรมาสท่ี 1 ของปีก่อนมีจ านวนวนัมากกว่าปีนี ้1 วนั หากเทียบยอดขาย
โดยใชจ้  านวนวนัท่ีเทา่กนัแลว้ บรษิัทฯ จะมียอดขายในไตรมาสนีส้งูกวา่ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัรายไดค้า่บริการและรายไดอ่ื้นรวมจ านวน 1,229 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี
รายไดร้วมทัง้สิน้ 56,097 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 211 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.4 เม่ือเทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการ
บริหารรวมทั้งสิน้ 4,442 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 7.9 โดยเพิ่มขึน้จาก 
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 30 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.7 โดยมีตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย
และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในอัตราร้อยละ 0.8 และ 0.5 
ตามล าดบั ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากจ านวนสาขาใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ และคา่ใชจ้่ายพิเศษในการบริหารจัดการ
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤต (Business Continuity Management) เน่ืองจากการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 เพ่ือให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ พนกังาน ลูกคา้ สถานประกอบการ และสินคา้มีความปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 

 
ก าไรสุทธิ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ  านวน 1,734 ลา้นบาท เติบโต
เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัจากก าไรสทุธิท่ีเติบโตขึน้ของ
กลุ่มธุรกิจแม็คโครประเทศไทยและกลุม่ธุรกิจฟูดเซอรว์ิส เช่นเดียวกนักบักลุ่มธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศ
ซึ่งมีผลขาดทนุสทุธิลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่1 ปี 2564 เทยีบกับไตรมาสก่อน 

เน่ืองจากไตรมาสท่ี 4 เป็นไตรมาสท่ีบริษัทฯ จะมียอดขายสูงสุดอันเป็นผลมาจากปัจจัยทาง
ฤดกูาล (seasonal effect) ซึ่งถือเป็นปกติธุรกิจท่ียอดขายสินคา้อุปโภคบริโภค อตัราก าไรขัน้ตน้ และ
ก าไรสทุธิจะดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับไตรมาสอ่ืนของปี ดงันัน้ผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ซึ่งต  ่ากว่า
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 จงึถือเป็นปกตธิุรกิจ  
 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8255/8261/8285 โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร 

สายงาน Group Shared Service 


