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เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

บริษัทย่อย ส าหรบัปี 2562 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตของบริษัทฯ แลว้ ดงันี ้

 

 ปี 2562 ปี 2561 เทยีบกับ 
ปีก่อน 

ร้อยละเทยีบ 
กับปีก่อน 

จ ำนวนสำขำศูนยจ์ ำหน่ำยสินค้ำแม็คโคร     
ประเทศไทย (สาขา) 134 129 5  
ตา่งประเทศ (1) (สาขา)  7 4 3  
รวม (1) (สาขา) 141 133 8  

งบกำรเงนิรวม 
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 206,180 188,583 17,597 9.3 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 210,627 192,930 17,697 9.2 
ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 21,168 18,944 2,224 11.7 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 10.3 10.0 0.3  
EBITDA (2) (ลา้นบาท) 10,928 10,361 567 5.5 
ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 6,245 5,942 303 5.1 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 1.30 1.24 0.06 5.1 

หมายเหต:ุ 
(1)  รวมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย 
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กำรขยำยธุรกิจและกำรพัฒนำผลิตภัณฑแ์ละบริกำร 

ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดใหบ้ริการศนูยจ์  าหน่ายสินคา้แม็คโครในประเทศไทยรวม 5 สาขา ประกอบดว้ย 
สาขารูปแบบแม็คโคร ฟดูเซอรว์ิส จ านวน 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาลาดกระบงั (ดจิิทลั สโตร ์สาขาแรกส าหรบั
รา้นคา้ส่งในประเทศไทย) สาขานาทองเจริญ และ สาขารามค าแหง 24 (ดิจิทลั สโตร ์สาขาท่ี 2) และ 
สาขารูปแบบอีโค พลสั ซึ่งตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกอีกจ านวน 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาบอ่วิน และสาขาสตัหีบ 
เพ่ือรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจในพืน้ท่ีโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก หรือ 
Eastern Economic Corridor (EEC) ท าให ้ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีสาขาท่ีเปิดบริการในประเทศไทย
รวมทัง้สิน้ 134 สาขา และในปีเดียวกันนี ้บริษัทฯ ยงัไดเ้ปิดสาขาในต่างประเทศเพิ่มเติมรวม 3 สาขา 
ไดแ้ก่ สาขาเมืองเสียมเรียบ (สาขาท่ี 2 ในประเทศกัมพูชา) สาขาเมืองนอยดา (สาขาท่ี 3 ในประเทศ
อินเดีย) และสาขาแรกในประเทศจีน ณ เขตฮวาต ูเมืองกวา่งโจว 

นอกจากการขยายสาขาใหม่แลว้ บริษัทฯ ยงัไดต้่อยอดธุรกิจผ่านการพฒันากลุ่มลูกคา้เป้าหมายและ
รูปแบบธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหส้อดรบักบัพฤติกรรมการจบัจา่ยและซือ้หาสินคา้ท่ีเปล่ียนไป โดยในปี 
2562 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดระบบนิเวศออฟไลนส์ูอ่อนไลน ์หรือ Offline to Online Ecosystem (“O2O”) ซึ่งเป็น
การบูรณาการช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ของแม็คโครทัง้หมดเขา้ดว้ยกัน (Omni-Channel) รวมทัง้
ขยายช่องทางการช าระค่าสินคา้ไปสู่รูปแบบ E-Payment และการให้บริการจัดส่งสินคา้ (Last Mile 
Delivery) เพ่ือเพิ่มทางเลือกและยกระดบัประสบการณก์ารซือ้สินคา้และการท าธุรกิจกบั MAKRO 
 
รำยได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 206,180 ลา้นบาท เติบโตในอตัรารอ้ยละ 

9.3 เม่ือเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นผลหลกัจากการเปิดด าเนินการสาขาใหม่ทัง้ในและต่างประเทศรวม 8 

สาขาในปี 2562 และยอดขายท่ีเขา้มาเต็มปีจากสาขาท่ีเปิดด าเนินการเม่ือปี  2561 ประกอบกับการ

เตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองของธุรกิจแม็คโครประเทศไทยจากการพฒันารูปแบบสาขาและผลิตภณัฑใ์หมี้ความ

หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ ควบคูไ่ปกบัการยกระดบัการใหบ้ริการผ่าน  

ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย O2O  เชน่เดียวกนักบักลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส ท่ียอดขายในสกลุเงินทอ้งถ่ินยงัคง

เติบโตอย่างเน่ือง แต่ดว้ยผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทในปี 2562 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้

ยอดขายของกลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส ในสกลุเงินบาทเตบิโตขึน้เพียงเล็กนอ้ย 



 

หนา้ 3 จาก 4 

 

ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัรายไดค้า่บรกิาร จ านวน 3,592 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจ านวน 855 ลา้นบาท ส่งผลให้

บริษัทฯ มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 210,627 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 17,697 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.2 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 

17,410 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 8.3 โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 1,929 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.5 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายเป็นจ านวน 

902 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 7.7 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากจ านวนสาขาใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ 

และการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 1,027 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ในอัตรารอ้ยละ 27.7 

จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันาระบบคอมพิวเตอร  ์ซึ่งรวมถึงการพฒันาแพลตฟอรม์และแม็คโครแอพพลิเคชนัเพ่ือรองรบั

การขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย O2O และคา่ใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในระยะ

เริ่มตน้ของประเทศจีนและสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา 

 

ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ จ  านวน 6,245 ลา้นบาท เตบิโตเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 5.1 

เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัจากการเตบิโตของกลุม่ธุรกิจแม็คโครประเทศไทย  

อนึ่ง ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 55,833 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

8.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และมีตน้ทนุขาย ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และคา่ใชจ้่าย

ในการบรหิารรวมจ านวน 53,135 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้เม่ือ

หกัตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ และส่วนแบ่งก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคมุ ท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิเท่ากับ 2,059 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.43 บาทต่อหุน้ 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.7 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

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

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 


