วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

ชี ้แจงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอชี ้แจงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สํ าหรั บปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริ ษัทฯ แล้ ว ดังนี ้
สรุ ปผลการดําเนินงานโดยรวม
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กําไรขันต้
้ น
EBITDA
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
จํานวนสาขาในประเทศไทย
จํานวนสาขา - ต่างประเทศ

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บาทต่อหุ้น
สาขา
สาขา

2561
188,583
192,930
18,944
10,361
5,942
1.24
129
4**

2560
182,753
186,754
18,401
10,407
6,178
1.29
123
1

เพิ่ม (+) / ลด (-)
+ 5,830
+ 6,176
+ 543
- 46
- 236
- 0.05
+6*
+3

* ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนิ นการเปิ ดศูนย์จําหน่ายสินค้ าแม็คโครจํานวน 7 สาขา อย่างไรก็ ดี บริ ษัทฯ ไดทําการปิ ดร้ านสยามโฟรเซ่น
จํานวน 1 สาขา ได้ แก่ สาขาถนนจันทน์
** รวมธุรกิจค้ าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง และกลุม่ ธุรกิจฟูดเซอร์ วิส

รายได้
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมียอดขายรวมเป็ นจํานวน 188,583 ล้ านบาท เติบโตขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.2
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยยอดขายเพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ มีการขยายสาขา
ใหม่ในประเทศไทยจํานวน 7 สาขา แบ่งเป็ นแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 6 สาขา และอีโค พลัส 1 สาขา และสาขาใน
ต่างประเทศ - ประเทศอินเดีย จํานวน 2 สาขา รวมทังร้้ านค้ าของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วิส 1 ร้ านค้ า อย่างไรก็ ดี
บริ ษัทฯ ได้ ปิดร้ านสยามโฟรเซ่นจํานวน 1 สาขา ได้ แก่ สาขาถนนจันทน์ ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทฯ มี
ศูนย์จําหน่ายสินค้ าแม็คโครในประเทศไทยในรู ปแบบสาขาต่าง ๆ รวมทังสิ
้ ้น 129 สาขา ซึง่ มีพื ้นที่การขายรวม

ประมาณ 747,802 ตารางเมตร แบ่งเป็ นศูนย์ จํ าหน่ายสิ นค้ าแม็ คโครรู ปแบบคลาสสิ ก จํ านวน 79 สาขา
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จํานวน 25 สาขา อีโค พลัส จํานวน 13 สาขา แม็คโคร ฟูดช้ อป 5 สาขา ร้ านสยามโฟรเซ่น
7 สาขา สาขาในต่างประเทศจํานวน 3 สาขา และร้ านค้ าของกลุม่ ธุรกิจฟูดเซอร์ วิส 1 ร้ านค้ า
ทังนี
้ ้การเติบโตของยอดขายมาจากการเติบโตในธุรกิจแม็คโครในประเทศไทย ซึ่งเป็ นผลมาจากการพัฒนา
รู ปแบบสาขาที่ หลากหลาย เพื่ อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของธุรกิ จการให้ บริ การด้ านอาหาร
(Food Service) ซึ่งสอดรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ ยวของประเทศตามนโยบายภาครัฐ โดยเน้ นขยาย
สาขารูปแบบสาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิสที่มีพื ้นที่ขายเฉลี่ย 1,000 - 3,000 ตารางเมตร เป็ นหลัก อีกทังบริ
้ ษัทฯ
ยังพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส รู ปแบบใหม่ที่มีมากกว่า 1 ชัน้ โดยจะใช้ รูปแบบสาขาใหม่นี ้เป็ นกลยุทธ์ ในการ
ขยายสาขาเจาะเข้ าไปยังพื ้นที่ชมุ ชนเมืองที่มีร้านอาหารอยู่หนาแน่น นอกจากนี ้ บริ ษทั ฯ และบริ ษัทย่อยยังคง
มุ่ ง พัฒ นาสิ น ค้ าแบบครบวงจร ภายใต้ แ บรนด์ เ ฉพาะของตนเอง (Own Brand) อย่ างต่ อเนื่ อง โดยให้
ความสําคัญกับการนําเสนอสินค้ าที่มีความหลากหลาย ปลอดภัย คุณภาพเยี่ยม มีขนาดและบรรจุภัณฑ์ ที่
เหมาะสมและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมในราคาที่ ค้ ุมค่า ประกอบกับการเติบโตของยอดขายในกลุ่มธุ รกิ จ
แม็คโครต่างประเทศ ซึ่งเป็ นผลมาจากการดําเนินงานเต็มปี เป็ นปี แรกของสาขาแม็คโครในประเทศกัมพูชา
รวมถึงการเปิ ดสาขาแม็คโครในประเทศอินเดียจํานวน 2 สาขาในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 นอกจากนี ้ ยอดขาย
ของกลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์ วิสที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมาจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่ม Indoguna
และการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย โดยคํานึงถึงรู ปแบบธุรกิจของลูกค้ า
ผู้ประกอบการแต่ละราย
อนึ่ง เมื่อรวมรายได้ ค่าบริ การ จํานวน 3,414 ล้ านบาท และรายได้ อื่น จํานวน 933 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 192,930 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน 6,176 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 3.3
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมทังสิ
้ ้น 15,481
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 8.0 โดยเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน 1,086 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7.5 โดยเป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของต้ นทุนในการจัดจํ าหน่าย จํ านวน 1,032 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.6 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการขยาย
สาขาเพิ่มขึ ้นทังในประเทศและต่
้
างประเทศเป็ นจํานวน 9 สาขาในปี 2561 (สุทธิจากการปิ ดร้ านสยามโฟรเซ่น
จํานวน 1 สาขา) และจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จํานวน 54 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายของธุรกิจแม็คโครใน
ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดตัง้ บริ ษั ทและดํ าเนิ นธุ รกิ จในระยะเริ่ ม ต้ น
นอกจากนี ้ มีคา่ ใช้ จา่ ยของกลุม่ ธุรกิจฟูดเซอร์ วิสที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากในปี 2560 ได้ รวมค่าใช้ จ่ายของกลุ่มธุรกิจ
Indoguna มาเพียง 11 เดือนนับตังแต่
้ เข้ าซื ้อกิจการ
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กําไรสุทธิ
ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เท่ากับ 7,810
ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 197 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 2.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุน
จากการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิ จแม็ คโครต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาและอินเดี ย ซึ่งมี
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจในระยะเริ่ มต้ น รวมถึงค่าใช้ จ่ายสําหรับการเปิ ดดําเนินการสาขาที่
เปิ ดในปี 2561 และที่กําลังจะเปิ ดในปี 2562
ทังนี
้ ้เมื่อหักต้ นทุนทางการเงินจํานวน 336 ล้ านบาท ซึง่ ลดลง 12 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.6 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน อันเนื่ องมาจากอัตราดอกเบี ้ยเงิ นกู้ยืมเฉลี่ ยที่ ตํ่าลง และเมื่ อหักค่าใช้ จ่ายภาษี เงิ นได้ จํ า นวน
1,601 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 5,942 ล้ านบาท หรื อ 1.24 บาทต่อหุ้น
ลดลงร้ อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
อนึ่ง ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 51,288 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เมื่อหัก
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจํานวน 3,963 ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงิน 89 ล้ าน
บาท และค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ จํานวน 488 ล้ านบาท ทําให้ บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 1,844
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นกําไรสุทธิ 0.38 บาทต่อหุ้น ลดลงร้ อยละ 1.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

(นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์)
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร - กลุม่ ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริ หารการเงิน
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8260/8261 โทรสาร 02 067 9044
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