
 

   

 

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

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

        วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2564 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

บริษัทย่อย ส าหรบัปี 2563 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตของบริษัทฯ แลว้ ดงันี ้

 

 ปี 2563 ปี 2562 เทยีบกับ 
ปีก่อน 

ร้อยละเทยีบ 
กับปีก่อน 

จ ำนวนสำขำศูนยจ์ ำหน่ำยสินค้ำแม็คโคร     
ประเทศไทย (สาขา) 137 134 3  
ตา่งประเทศ (1) (สาขา) 8  7 1  
รวม (1) (สาขา) 145 141 4  

งบกำรเงนิรวม 
รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 214,140 206,180 7,960 3.9 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 218,760 210,627 8,133 3.9 
ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 22,124 21,168 956 4.5 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 10.3 10.3 - - 
EBITDA (2) (ลา้นบาท) 12,534 10,928 1,606 14.7 
ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 6,563 6,245 318 5.1 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 1.37 1.30 0.07 5.1 

หมายเหต:ุ 
(1)  รวมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลกีขนาดเลก็ในกลุม่ธุรกิจฟดู เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย 
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ภำพรวมกำรด ำเนินงำนในปี 2563 

ในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 โดยเฉพาะยอดขายท่ีมาจากกลุ่มลูกคา้หลกัซึ่งเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร 
รา้นอาหาร และสายการบิน (“โฮเรกา้”) ซึ่งลดลงอย่างมีนยัส าคญัจากการหดตวัรุนแรงของอตุสาหกรรม
การทอ่งเท่ียว อนัเป็นผลจากความวิตกกงัวลของประชาชนและมาตรการควบคมุการเดนิทางของภาครฐั
ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตป่ลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา รวมถึงค าสั่งปิดพืน้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้อปุโภคท่ี
ไม่จ  าเป็นในชีวิตประจ าวันและการหา้มจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการชั่วคราว  เพ่ือควบคุม
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดท่ีรุนแรงในชว่งไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทฯ เปิดให้บริการศูนยจ์  าหน่ายสินค้าแม็คโครในประเทศไทยรวม 3 สาขา 
ประกอบดว้ย แม็คโคร ฟูดเซอรว์ิส สาขาอมตะนคร และสาขาบางคอแหลม และศูนยจ์  าหน่ายสินคา้
รูปแบบใหม ่“เฟรชแอทแม็คโคร”(Fresh@Makro) สาขารามอินทรา กม. 4 และในปีเดียวกนันี ้บรษิัทฯ ยงั
ไดเ้ปิดสาขาในต่างประเทศเพิ่มเติม 1 สาขา ไดแ้ก่ ศนูยจ์  าหน่ายสินคา้แม็คโครสาขาแรก (สาขา Sat 
San) ท่ีสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา สง่ผลให ้ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทฯ มีศนูยจ์  าหนา่ยสินคา้รวมทัง้สิน้ 
144 สาขา 

นอกจากการขยายสาขาใหม่แลว้ บริษัทฯ ยงัไดพ้ฒันาสินคา้อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือสรา้งรายไดเ้พิ่ม
ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อีกทัง้ยงัไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหม่ๆ ซึ่งสอดรบักับพฤติกรรมการ
จบัจ่ายและซือ้หาสินคา้ของลูกคา้เพ่ือเป็นการตอ่ยอดธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่ระบบ
นิเวศออนไลนส์ูอ่อฟไลน ์หรือ Online to Offline Ecosystem (“O2O”) ของบรษิัทฯ ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 
 
รำยได้ 

ในปี 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมียอดขายรวมเป็นจ านวน 214,140 ลา้นบาท เตบิโตในอตัรา
รอ้ยละ 3.9 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซึ่งเป็นผลหลกัจากการเปิดด าเนินการสาขาใหม่ทัง้ในและตา่งประเทศ
รวม 4 สาขาในปี 2563 และยอดขายท่ีเขา้มาเต็มปีจากสาขาท่ีเปิดด าเนินการเม่ือปี 2562 ประกอบกับ
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจแม็คโครประเทศไทยและแม็คโครต่างประเทศจากการพฒันาสินคา้
และบริการให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความตอ้งการท่ีแท้จริงของลูกคา้ ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับการให้บริการผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย O2O ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจฟูด เซอรว์ิส คงไดร้ับ
ผลกระทบท่ีคอ่นขา้งรุนแรงจากการหยดุชะงกัของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวทั่วโลกจากการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 แมว้า่ยอดขายในครึง่หลงัของปีจะปรบัตวัดีขึน้อยา่งชดัเจนจากจดุต ่าสดุในไตรมาสท่ี 2 
แตย่อดขายในภาพรวมยงัคงต ่ากวา่ปีก่อนอยา่งมีนยัส าคญั 
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ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัรายไดค้า่บริการ จ านวน 3,757 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจ านวน 863 ลา้นบาท 
ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 218,760 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 8,133 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 3.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม
ทัง้สิน้ 17,788 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 8.1 โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 
378 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.2 โดยเป็นผลหลกัจากคา่ใชจ้่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้จ  านวน 289 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 6.1 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของคา่ท่ีปรกึษา
และค่าใชจ้่ายในการพฒันาธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
และรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทัง้ในปีนี ้บรษิัทฯ ยงัมีคา่ใชจ้า่ยพิเศษในการบรหิารจดัการความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤต (Business Continuity Management) เพ่ือใหม้ั่นใจว่าธุรกิจของ
บรษิัทฯ สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พนกังาน ลกูคา้ สถานประกอบการ และสินคา้มีความ
ปลอดภยัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 
 

ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ จ  านวน 6,563 ลา้นบาท เติบโตเพิ่มขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 5.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของกลุม่ธุรกิจแม็คโครประเทศ
ไทยและแม็คโครตา่งประเทศ  
 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่4 ปี 2563 

เศรษฐกิจไทยปรบัตวัดีขึน้จากจุดต ่าสุดในไตรมาสท่ี 2 ตามการผ่อนปรนมาตรการควบคมุการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแรงสนับสนุนจากมาตรช่วยเหลือจากภาครฐั อย่างไรก็ดี การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมใ่นชว่งกลางเดือนธนัวาคมท่ีผา่นมาครอบคลมุพืน้ท่ีในวงกวา้ง สง่ผล
ใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตวั อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวกลบัมาหยดุชะงกัอีกครัง้ ซึ่งปัจจยัดงักล่าว
สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธรุกิจของลกูคา้โฮเรกา้ 

 ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 57,074 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 2.2 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีตน้ทุนขาย ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และ
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คา่ใชจ้า่ยในการบริหารรวมจ านวน 54,205 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ทัง้นี ้เม่ือหกัตน้ทุนทางการเงิน คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้และส่วนแบง่ก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ ท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิเท่ากบั 2,131 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.44 บาท
ตอ่หุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 
 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 


