
 

        วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สําหรับปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของ

บริษัทฯ แล้ว ดงันี ้

สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม 

  2561 2560 เพิ่ม (+) / ลด (-) 

รายได้จากการขาย ล้านบาท 188,583 182,753 + 5,830 

รายได้รวม ล้านบาท 192,930 186,754 + 6,176 

กําไรขัน้ต้น ล้านบาท 18,944 18,401 + 543 

EBITDA ล้านบาท 10,361 10,407 - 46 

กาํไรสุทธิ ล้านบาท 5,942 6,178 - 236 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น 1.24 1.29 - 0.05 

จํานวนสาขาในประเทศไทย สาขา 129 123 +6* 

จํานวนสาขา - ตา่งประเทศ สาขา 4** 1 +3 

* ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดศูนย์จําหน่ายสินค้าแม็คโครจํานวน 7 สาขา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไดทําการปิดร้านสยามโฟรเซ่น 

 จํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนนจนัทน์ 

** รวมธุรกิจค้าสง่แบบชําระเงินสดและบริการตนเอง และกลุม่ธุรกิจฟดูเซอร์วิส 

รายได้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวมเป็นจํานวน 188,583 ล้านบาท เตบิโตขึน้ในอตัราร้อยละ 3.2 

เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยยอดขายเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งได้มีการขยายสาขา

ใหม่ในประเทศไทยจํานวน 7 สาขา แบง่เป็นแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส 6 สาขา และอีโค พลสั 1 สาขา และสาขาใน

ตา่งประเทศ - ประเทศอินเดีย จํานวน 2 สาขา รวมทัง้ร้านค้าของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 1 ร้านค้า อย่างไรก็ดี 

บริษัทฯ ได้ปิดร้านสยามโฟรเซ่นจํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาถนนจนัทน์ ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มี        

ศนูย์จําหนา่ยสินค้าแม็คโครในประเทศไทยในรูปแบบสาขาตา่ง ๆ รวมทัง้สิน้ 129 สาขา ซึง่มีพืน้ท่ีการขายรวม

 



ประมาณ 747,802 ตารางเมตร แบ่งเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าแม็คโครรูปแบบคลาสสิก จํานวน 79 สาขา  

แม็คโคร ฟดูเซอร์วิส จํานวน 25 สาขา อีโค พลสั จํานวน 13 สาขา แม็คโคร ฟดูช้อป 5 สาขา ร้านสยามโฟรเซ่น 

7 สาขา  สาขาในตา่งประเทศจํานวน 3 สาขา และร้านค้าของกลุม่ธุรกิจฟดูเซอร์วิส 1 ร้านค้า 

ทัง้นีก้ารเติบโตของยอดขายมาจากการเติบโตในธุรกิจแม็คโครในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา

รูปแบบสาขาท่ีหลากหลาย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร  

(Food Service) ซึ่งสอดรับการเติบโตของภาคการท่องเท่ียวของประเทศตามนโยบายภาครัฐ โดยเน้นขยาย

สาขารูปแบบสาขา  แม็คโคร ฟดูเซอร์วิสท่ีมีพืน้ท่ีขายเฉล่ีย 1,000 - 3,000 ตารางเมตร เป็นหลกั อีกทัง้บริษัทฯ 

ยงัพฒันา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส รูปแบบใหม่ท่ีมีมากกว่า 1 ชัน้ โดยจะใช้รูปแบบสาขาใหม่นีเ้ป็นกลยทุธ์ในการ

ขยายสาขาเจาะเข้าไปยงัพืน้ท่ีชมุชนเมืองท่ีมีร้านอาหารอยู่หนาแน่น นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัคง

มุ่งพัฒนาสินค้าแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์เฉพาะของตนเอง (Own Brand) อย่างต่อเน่ือง โดยให้

ความสําคญักับการนําเสนอสินค้าท่ีมีความหลากหลาย ปลอดภัย คณุภาพเย่ียม มีขนาดและบรรจุภัณฑ์ท่ี

เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาท่ีคุ้มค่า ประกอบกับการเติบโตของยอดขายในกลุ่มธุรกิจ 

แม็คโครต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินงานเต็มปีเป็นปีแรกของสาขาแม็คโครในประเทศกัมพูชา 

รวมถึงการเปิดสาขาแม็คโครในประเทศอินเดียจํานวน 2 สาขาในชว่งคร่ึงหลงัของปี 2561 นอกจากนี ้ยอดขาย

ของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิสท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่ม Indoguna 

และการสรรหาผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยคํานงึถึงรูปแบบธุรกิจของลูกค้า

ผู้ประกอบการแตล่ะราย 

อนึ่ง เม่ือรวมรายได้ค่าบริการ จํานวน 3,414 ล้านบาท และรายได้อ่ืน จํานวน 933 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 192,930 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 6,176 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 3.3 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 15,481     

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.0 โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 1,086 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนในการจัดจําหน่าย จํานวน 1,032 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.6 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากจํานวนสาขาใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขยาย

สาขาเพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเป็นจํานวน 9 สาขาในปี 2561 (สทุธิจากการปิดร้านสยามโฟรเซ่น

จํานวน 1 สาขา) และจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จํานวน 54 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกับปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจแม็คโครใน

ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตัง้บริษัทและดําเนินธุรกิจในระยะเร่ิมต้น 

นอกจากนี ้มีคา่ใช้จา่ยของกลุม่ธุรกิจฟูดเซอร์วิสท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากในปี 2560 ได้รวมคา่ใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจ 

Indoguna มาเพียง 11 เดือนนบัตัง้แตเ่ข้าซือ้กิจการ 
 

- 2 - 

 



    

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 7,810        

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 197 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุ

จากการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาและอินเดีย ซึ่งมี

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจในระยะเร่ิมต้น รวมถึงคา่ใช้จ่ายสําหรับการเปิดดําเนินการสาขาท่ี

เปิดในปี 2561 และท่ีกําลงัจะเปิดในปี 2562 

ทัง้นีเ้ม่ือหกัต้นทนุทางการเงินจํานวน 336 ล้านบาท ซึง่ลดลง 12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.6 เม่ือเทียบ

กับปีก่อน อันเน่ืองมาจากอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเฉล่ียท่ีต่ําลง และเม่ือหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 

1,601 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิจํานวน 5,942 ล้านบาท หรือ 1.24 บาทตอ่หุ้น 

ลดลงร้อยละ 3.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

อนึ่ง ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้สิน้ 51,288 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือหกั

ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 3,963 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงิน 89 ล้าน

บาท และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จํานวน 488 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิเทา่กบั 1,844          

ล้านบาท หรือคดิเป็นกําไรสทุธิ 0.38 บาทตอ่หุ้น ลดลงร้อยละ 1.8 จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8260/8261 โทรสาร 02 067 9044 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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