บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

16.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

16.1 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลดําเนินงาน
16.1.1 ภาพรวมของการดําเนินงานทีผ่ านมา
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเปนศูนยจําหนายสินคาแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง โดยจัดจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภคใหแกสมาชิกของบริษัทฯ ภายใตชื่อ “แม็ค โคร” ซึ่ง มีส าขาอยูทั่ว ประเทศไทย ทั้ง นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 82 สาขาทั่วประเทศ แบงเปนศูนยจําหนายสินคา
แม็คโคร จํานวน 63 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอรวิส จํานวน 8 สาขา อีโค พลัส จํานวน 6 สาขา และรานสยาม
โฟรเซน จํานวน 5 สาขา แบงเปนสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 14 สาขา และสาขาใน
ตางจังหวัดจํานวน 68 สาขา ตามลําดับ โดยมีพื้นที่การขายรวมประมาณ 559,099 ตารางเมตร นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจนําเขา สงออก และจําหนายสินคาแชแข็งและแชเย็น พรอมบริการดานจัดเก็บและ
จัดสงในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยผานการดําเนินการของบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท
สยามฟูด เซอรวิส จํากัด (“สยามฟูด เซอรวิส”) และ บริษัท วีนาสยาม ฟูด จํากัด (“วีนาสยาม ฟูด”)
ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สยามฟูด เซอรวิส มีจํานวน 4 สาขา ไดแก สาขากรุงเทพมหานคร
สาขาพัทยา สาขาเกาะสมุย และสาขาภูเก็ต ในขณะที่วีนาสยาม ฟูด มีจํานวน 2 สาขา ตั้งอยูที่เมืองโฮจิมินท
และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากปจจัยที่ไมเอื้ออํานวยทางดานเศรษฐกิจและการเมือง
โดยเฉพาะในป 2556 และ ป 2557 ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัว สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ที่ขยายตัวต่ํา ประกอบกับสถานการณทางการเมืองของประเทศที่เกิดปญหาในชวงป 2556 ตอเนื่องถึงครึ่งป
แรกของป 2557 ทั้งนี้ สภาพเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวตั้งแตชวงครึ่งหลังของป 2557 และมีแนวโนม
เติบโตอยางตอเนื่อง โดยไดรับปจจัยหนุนจากสถานการณการเมืองที่ดีขึ้น และนโยบายกระตุนการฟนฟู
เศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบกับการลงทุนของภาคเอกชนและภาคทองเที่ยวกลับมาดีขึ้นอยางคอยเปนคอย
ไป อยางไรก็ดี ดวยศักยภาพดานการแขงขัน และกลยุทธที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการพัฒนาสินคา
และบริการใหมีความหลากหลายและมีคุณภาพดีอยางสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใน
แตละกลุมไดเปนอยางดี สงผลใหบริษัทฯ ยังคงมีผลการดําเนินงานที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป
2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 114,956 ลานบาท 129,781 ลานบาท และ 142,532
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 ที่รอยละ 11.4 ตอป
ในดานการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ไดขยายสาขาอยางตอเนื่องในชวง 3 ปที่ผานมา จากจํานวนสาขารวมทั้งสิ้น
62 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเปน 82 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดย บริษัทฯ มีจํานวน
สาขาศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอรวิส และอีโค พลัส เพิ่มขึ้น 12 สาขา 6 สาขา และ 2 สาขา
ตามลําดับ ทั้งนี้ การขยายธุรกิจของของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมาไดเนนการขยายไปในธุรกิจบริการดาน
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อาหาร ดวยตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจดานอาหาร
และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของประเทศไทยในดานการทองเที่ยวและการพัฒนาอาหารปลอดภัย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสะทอนใหเห็นจากอัตรากําไรที่ปรับสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2555 ป 2556 และป 2557
เทากับ 9,380 ลานบาท 10,964 ลานบาท และ 12,500 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับ
รอยละ 8.4 รอยละ 8.7 และรอยละ 9.0 ตามลําดับ กําไรสุทธิในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 3,534
ลานบาท 4,299 ลานบาท และ 4,885 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 3.1 รอยละ
3.3 และรอยละ 3.4 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิอยางตอเนื่องสอดคลองกับความสามารถในการ
เติบโตของรายไดของบริษัทฯ ตลอดจนความสามารถในการเพิ่มอัตรากําไรขั้นตนซึ่งนอกจากจะเปนผลมา
จากการบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนผลมาจากกลยุทธของบริษัทฯ
ในการขยายสัดสวนการตลาดในกลุมลูกคาผูประกอบธุรกิจบริการดานอาหารใหมากขึ้น
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนในป 2556 สงผลใหบริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของซีพี ออลล
ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเครือเจริญโภคภัณฑตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556 โดยกลุมเครือเจริญโภคภัณฑมี
ประสบการณ ความรู และความชํานาญในการดําเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศเปนอยางดี จึงเปนโอกาส
อันดีสําหรับบริษัทฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ทั้งในดานการจัดหาผลิตภัณฑ และการ
เพิ่มผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เปนตน รวมทั้งเปนการชวยเสริมศักยภาพในการ
เติบโตในระยะยาวไดเปนอยางดี
16.1.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
รายไดรวมของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากการขายสินคา รายไดคาบริการ และรายไดอื่น ในป 2555 ป
2556 และป 2557 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 114,956 ลานบาท 129,781 ลานบาท และ 142,532 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตในป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 12.9 และรอยละ 9.8 ตามลําดับ หรือ
อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2555 ถึง ป 2557 เทากับรอยละ 11.4
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการโดย

% การถือ
หุนของ
บริษัทฯ

รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ลานบาท

2556
%

ลานบาท

2557
%

ลานบาท

%

บมจ. สยามแม็คโคร
(MAKRO)

-

113,746

98.9

128,295

98.9

140,769

98.8

2. ใหบริการดานการบริหาร ดานเทคนิค
และสนับสนุน

บจ. แม็คโคร อารโอ
เอช

99.99

-

-

-

-

-

-

รายไดจากการใหบริการ และรายไดอื่น*

ARO Company
Limited

100.00

-

-

-

-

-

-

บจ. โปรมารท

99.99

-

-

-

-

-

-

บจ. สยามฟูด
เซอรวิส

99.99

1,206

1.1

1,422

1.1

1,587

1.1

100.00

4

0.0

64

0.0

176

0.1

1. ศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร
แม็คโคร ฟูดเซอรวิส อีโค พลัส และ
สยามโฟรเซน
รายไดจากการขายสินคา อุปโภคบริโภค
และรายไดอื่น

3. นํา เข า และจํา หน า ยสิ น ค า แช แข็ง
และแชเย็น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ และ
รายไดอื่น*
4. นําเขา สงออก และจําหนายสินคาแช
แข็งและแชเย็น

บจ. วีนาสยาม ฟูด

รายไดจากการขายสินคาและบริการ และ
รายไดอื่น*
รวมทั้งสิ้น

114,956

100.0

129,781

100.0

142,532

100.0

หมายเหตุ: *รายไดหลังจากหักยอดขายที่ขายใหแกบริษัทในเครือ

โดยการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องของรายไดรวมดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาลูกคากลุมเปาหมาย
อยางตอเนื่อง ความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมีความหลากหลาย มีคุณภาพดีอยาง
สม่ําเสมอและมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของลูกคาภายใตราคาที่เหมาะสม ประกอบกับการที่
บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุงรูปแบบรานคาและขยายสาขาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการพัฒนารูปแบบ
สาขาที่หลากหลายเพื่อ ใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น และการเปดสาขาในพื้นที่ใหม
โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงแหลงทองเที่ยวและจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบาน เปน
ตน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 82 สาขา ทั่วประเทศ แบงเปนศูนยจําหนาย
สินคาแม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอรวิส อีโค พลัส และรานสยามโฟรเซนจํานวน 63 สาขา 8 สาขา 6 สาขา และ
5 สาขา ตามลําดับ
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นอกจากนี้ การเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องของรายไดรวมของบริษัทฯ ยังเปนผลมาจากการพัฒนาและขยายฐาน
ธุรกิจไปยังกลุมผูประกอบการดานธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร และผูใหบริการจัดเลี้ยง หรือกลุม
โฮเรกา ดังจะเห็นไดจากบริษัทฯ ไดมุงมั่นพัฒนาศูนยจัดจําหนายสินคาในรูปแบบของแม็คโคร ฟูดเซอรวิส
เพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เนนการพัฒนาการทองเที่ยว และศักยภาพ
ในการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจดานอาหาร ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของผูบริโภคยุคใหมที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบาน โดยยอดขายของลูกคากลุมโฮเรกา
เติบโตจากสัดสวนยอดขายเพียงรอยละ 4 เปนรอยละ 23 ของยอดขายรวมในสิบกวาปที่ผานมา
กําไรขั้นตน
กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 9,380 ลานบาท 10,964 ลานบาท และ
12,500 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตในป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 16.9 และรอยละ
14.0 ตามลําดับ หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2555 ถึง ป 2557 เทากับรอยละ 15.4 โดยอัตรากําไร
ขั้นตนในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 8.4 รอยละ 8.7 และรอยละ 9.0 ตามลําดับ ทั้งนี้ กําไร
ขั้นตนที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากการทุมเทอยางตอเนื่องในการพัฒนาฐานลูกคา ซึ่งบริษัทฯ ไดมุงเนนการขยาย
สัดสวนการตลาดในกลุมลูกคาผูประกอบธุรกิจบริการดานอาหาร การคัดเลือกผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและ
เพิ่มสัดสวนยอดขายของสินคาที่อัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายต่ํากวาสินคาประเภทอื่น ดังที่
เห็นไดจากยอดขายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ และสินคาจําพวกอาหารสดที่เติบโตขึ้น
อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขายทําใหเกิดการประหยัดเนื่องมาจากขนาด (Economy of Scale) ซึ่งมีสวนชวยให
บริษัทฯ บริหารจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2555 ป 2556 และป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 7,419 ลานบาท 8,598
ลานบาท และ 9,433 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 6.5 รอยละ 6.6 และ
รอยละ 6.6 ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยคาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร และคาตอบแทนผูบริหาร
โครงสรางคาใชจายในการขายและบริหาร
2555

รายการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม
สัดสวนคาใชจายในการขาย
และบริหารตอรายไดรวม

ลานบาท
5,758
1,661
7,419
6.5%

2556
%
77.6
22.4
100.0

ลานบาท
6,713
1,885
8,598

2557
%
78.1
21.9
100.0

6.6%
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ลานบาท
7,466
1,967
9,433

%
79.2
20.8
100.0
6.6%
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 คาใชจายในการขาย: คาใชจายในการขายของบริษัทฯ ในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ
5,758 ลานบาท 6,713 ลานบาท และ 7,466 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 ในป 2556
และรอยละ 11.2 ในป 2557 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายสอดคลองกับจํานวนสาขาที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจํานวนสาขาที่เปดใหมในป 2555 ป 2556 และ ป 2557 จํานวน 5 สาขา
7 สาขา และ 13 สาขา ตามลําดับ
 คาใชจายในการบริหาร: คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในป 2555 ป 2556 และ ป 2557
เทากับ 1,661 ลานบาท 1,885 ลานบาท และ 1,967 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 13.5 ในป
2556 และรอยละ 4.4 ในป 2557 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหารมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของค า ใช จ า ยในการเตรี ย มบุ ค ลากร การเพิ่ ม ขึ้ น ของค า ใช จ า ยในการพั ฒ นา
ระบบปฏิบัติการใหมของบริษัทฯ และคาใชจายในการพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจ
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
บริษัทฯ มีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินไดในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 4,777
ลานบาท 5,510 ลานบาท และ 6,328 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรกอนตนทุนทางการเงินและ
คาใชจายภาษีเงินไดเทากับรอยละ 4.2 รอยละ 4.2 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรกอน
ตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินไดมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตน ซึ่งเปนผลมาจาก
การทุมเทอยางตอเนื่องในการพัฒนาและขยายฐานลูกคากลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง และการเพิ่มสัดสวน
ยอดขายสินคาที่อัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายต่ํากวาสินคาประเภทอื่นตามที่ไดกลาวขางตน
ถึงแมวาคาใชจายในการขายและบริหารจะเพิ่มสูงขึ้น อันเปนผลมาจากการดําเนินธุรกิจภายใตภาวะการ
แขงขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายสาขาและรองรับการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ
ตนทุนทางการเงิน
บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 85 ลานบาท 84 ลานบาท และ 168 ลาน
บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงินในป 2557 เทียบกับป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 2,000 ลานบาท เพื่อใช
ในการขยายสาขาและรองรับการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ โดยคาเฉลี่ยอัตราตนทุนทางการเงิน
ยอนหลัง (ตนทุนทางการเงิน/ยอดหนี้เฉลี่ย) อยูที่ประมาณรอยละ 3.0 - 4.0 ในชวงป 2555 ถึงป 2557
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับ 3,534 ลานบาท 4,299 ลานบาท และ 4,885
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตในป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 21.6 และรอยละ 13.6
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ตามลําดับ หรืออัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปตั้งแตป 2555 ถึง ป 2557 เทากับรอยละ 17.6 ทั้งนี้ อัตรากําไรสุทธิ
สําหรับป 2555 ป 2556 และ ป 2557 เทากับรอยละ 3.1 รอยละ 3.3 และรอยละ 3.4 ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิตั้งแตป 2555 ถึงป 2557 เปนผลโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดของ
ยอดขาย จากอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไดกลาวขางตน ประกอบกับการบริหารตนทุน
และคาใชจายตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
ตลอดจนปรับปรุงระบบโลจิสติกส และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภายในศูนยกระจายสินคา
อยางตอเนื่อง
16.1.3 การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมบริษัทฯ มีองคประกอบหลักคือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินคาคงเหลือ และที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ
32,291 ลานบาท 36,104 ลานบาท และ 43,666 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเปนผลจากการขยายสาขาอยาง
ตอเนื่องในชวง 3 ปที่ผานมา
 สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เทากับ 14,688
ลานบาท 16,436 ลานบาท และ 17,406 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 45.5 รอยละ 45.5
และรอยละ 39.9 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนมีองคประกอบหลักคือเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด และสินคาคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปนองคประกอบหลักของสินทรัพยรวม เนื่องจากลักษณะ
ธุรกิจที่รับชําระสินคาในรูปแบบของเงินสดเปนสวนใหญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556
และ 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 6,056 ลานบาท 5,011 ลานบาท
และ 4,564 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 18.8 รอยละ 13.9 และรอยละ 10.5 ของสินทรัพย
รวม ตามลําดับ
ปจจัยหลักที่ทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ ลดลงในป 2556 จํานวน 1,045
ลานบาท หรือรอยละ17.3 มาจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ สิทธิการเชาและสินทรัพย
ไมมีตัวตนอื่นรวมเปนจํานวน 3,248 ลานบาท เพื่อเพิ่มจํานวนสาขาเปนหลัก และการจายเงินปน
ผลระหวางปจํานวน 4,140 ลานบาท
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สําหรับปจจัยหลักที่ทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ ลดลงในป 2557 จํานวน
447 ลานบาท หรือรอยละ 8.9 มาจากลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สิทธิการเชาและ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นรวมเปนจํานวน 6,984 ลานบาท เพื่อใชขยายสาขาเปนหลัก การจายเงิน
ปนผลระหวางปจํานวน 3,120 ลานบาท
ลูกหนี้การคา
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาที่คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวม เนื่องจากลักษณะธุรกิจ
หลักมีการรับชําระคาสินคาในรูปของเงินสดเปนสวนใหญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556
และ 2557 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาเทากับ 235 ลานบาท 278 ลานบาท และ 312 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.7 รอยละ 0.8 และรอยละ 0.7 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ทั้งนี้
ระยะเวลาการรับชําระเงินของบริษัทฯ มีระยะเวลาตั้งแต 7 ถึง 60 วัน
สินคาคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือเทากับ 7,275 ลานบาท 9,792
ลานบาท และ 10,628 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 22.5 รอยละ 27.1 และรอยละ 24.3 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ
โดย ณ สิ้นป 2556 สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจํานวน 2,517 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 34.6 เทียบกับ ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มปริมาณสินคาคงคลัง
ใหสอดคลองกับจํานวนสาขาที่เปดใหมระหวางปจํานวน 7 สาขา ประกอบกับการเพิ่มระดับ
จํานวนสินคาคงคลังใหเพียงพอ เพื่อใหการดําเนินงานของแตละสาขาเปนไปไดอยางตอเนื่อง
หากเกิ ด เหตุ ก ารณ ต า ง ๆ ที่ ส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานของผู ผ ลิ ต หรื อ การขนส ง
อันเนื่องมาจากปญหาทางการเมืองภายในประเทศในชวงปลายป 2556
สําหรับ ณ สิ้นป 2557 สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นจํานวน 836 ลานบาท คิดเปนรอยละ
8.5 เทียบกับ ณ สิ้นป 2556 ซึ่งสอดคลองกับจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นในป 2557 จํานวน 13 สาขา
 สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เทากับ 17,603
ลานบาท 19,668 ลานบาท และ 26,260 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 54.5 รอยละ 54.5 และ
รอยละ 60.1 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยไมหมุนเวียนมีองคประกอบหลักเปนที่ดิน
อาคาร อุปกรณ
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เทากับ 16,499
ลานบาท 18,098 ลานบาท และ 23,655 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 51.1 รอยละ 50.1 และ
รอยละ 54.2 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,599 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 9.7 เทียบกับ ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนขยายสาขาใหมจํานวน 7
สาขา การซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใชเปนสถานที่กอสรางสาขาใหมในป 2557 ตลอดจนการซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณทดแทนของเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5,557 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 30.7 เทียบกับ ณ สิ้นป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนขยายสาขาใหมจํานวน 13
สาขา การซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใชเปนสถานที่กอสรางสาขาใหมในป 2558 และการซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณทดแทนของเดิมและสิ่งปลูกสรางเพื่อปรับปรุงใชเปนอาคารสํานักงานใหญแหงใหม
สิทธิการเชา
สิทธิการเชา ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เทากับ 529 ลานบาท 729
ลานบาท และ 1,335 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.6 รอยละ 2.0 และรอยละ 3.1
ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สิทธิการเชาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.8
เทียบกับ ณ สิ้นป 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเชาที่ดินระยะยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการลงทุนขยายสาขาใหมในป 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สิทธิการเชาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 606 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.1
เทียบกับ ณ สิ้นป 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเชาที่ดินเพิ่มเติมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ขยายสาขา และศูนยกระจายสินคาแหงใหมที่เปดดําเนินการในไตรมาส 3 ป 2557
หนี้สิน
หนี้ สิ น รวมของบริ ษั ทฯ มี อ งค ป ระกอบหลั ก คื อ เงิ น กู ร ะยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น และเจ า หนี้ ก ารค า
กิจการอื่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เทากับ 21,429 ลานบาท
25,083 ลานบาท และ 30,879 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

สวนที่ 2.4 ขอ 16 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ หนาที่ 8

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ในป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้การคากิจการอื่น
ซึ่งสอดคลองกับการขยายธุรกิจและการเพิ่มขึ้นของจํานวนสาขา
สําหรับการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในป 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะยาว
จากสถาบันการเงินจํานวน 2,000 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินงาน การขยายสาขาและรองรับการเติบโต
อยางตอเนื่องของบริษัทฯ
 หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เทากับ 21,002 ลานบาท
24,540 ลานบาท และ 27,976 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 98.0 รอยละ 97.8 และรอยละ
90.6 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ หนี้สินหมุนเวียนมีองคประกอบหลักเปนเงินกูระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินและเจาหนี้การคาอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
เทากับ 2,100 ลานบาท 3,167 ลานบาท และ 3,226 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 9.8 รอยละ
12.6 และรอยละ 10.4 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ ณ สิ้นป 2556 จํานวน 1,067 ลานบาท เทียบกับสิ้นป 2555 ทั้งนี้ มีสาเหตุหลัก
เพื่อเปนการเสริมสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ และรองรับการเติบโต
อยางตอเนื่องของธุรกิจ
เจาหนี้การคากิจการอื่น
เจาหนี้การคากิจการอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เทากับ 15,728
ลานบาท 17,886 ลานบาท และ 20,269 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 73.4 รอยละ 71.3 และ
รอยละ 65.6 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ
ณ สิ้นป 2556 เจาหนี้การคากิจการอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 2,158 ลานบาท คิดเปนรอยละ
13.7 เทียบกับ ณ สิ้นป 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้อสินคาคงคลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสาขา
ใหมจํานวน 7 สาขาที่เปดระหวางป และการเพิ่มระดับสินคาคงคลังในชวงปลายป เพื่อรองรับ
เหตุการณที่อาจเกิดจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ
สําหรับ ณ สิ้นป 2557 เจาหนี้การคากิจการอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 2,383 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 13.3 เทียบกับ ณ สิ้นป 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้อสินคาคงคลังเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับสาขาใหมจํานวน 13 สาขาที่เปดระหวางป 2557
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 หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เทากับ 427 ลานบาท
543 ลานบาท และ 2,903 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 2.0 รอยละ 2.2 และรอยละ 9.4 ของ
หนี้สินรวม ตามลําดับ หนี้สินไมหมุนเวียนมีองคประกอบหลักเปนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
โดยหนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2557 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เทียบกับ ณ สิ้นป
2556 เนื่องจากการเขาทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 2,000 ลานบาท
เพื่อใชในการขยายสาขาและรองรับการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 สวนของผูถือหุนเทากับ 10,862 ลานบาท 11,021 ลานบาท และ
12,787 ลานบาท ตามลํา ดับ เพิ่ม ขึ้น รอ ยละ 1.5 และรอ ยละ 16.0 ในป 2556 และป 2557 ตามลํ าดั บ
โดยสอดคลองกับผลกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลระหวางป 2555 ถึง 2557 โดยในป 2555 ป 2556 และ
ป 2557 บริษัทฯ จายเงินปนผลเทากับ 2,580 ลานบาท 4,140 ลานบาท และ 3,120 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จากเดิม
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท จํานวน 240 ลานหุน เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท จํานวน 4,800
ลานหุน โดยการแตกหุนสามัญจํานวน 1 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหเปนหุนสามัญจํานวน 20 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 12,787 ลานบาท ประกอบดวยทุนจดทะเบียน
ที่เรียกชําระแลวและสวนเกินมูลคาหุนรวม 5,690 ลานบาท กําไรสะสมจํานวน 7,096 ลานบาท และ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนจํานวน 1 ลานบาท
16.1.4 การวิเคราะหสภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 6,056
ลานบาท 5,011 ลานบาท และ 4,564 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ ณ สิ้นงวด ที่ลดลง
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับการใชกระแสเงินจากกิจกรรมลงทุนที่เกิดจากการขยายสาขา และการจายเงิน
ปนผลระหวางงวด
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กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิระหวางงวด
รายการ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิ

2555
ลานบาท
5,166
(2,831)
(2,567)
(232)

2556
ลานบาท
5,306
(3,239)
(3,112)
(1,045)

2557
ลานบาท
7,661
(6,968)
(1,140)
(447)

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนแหลงเงินทุนหลักที่สําคัญของบริษัทฯ โดยในป 2555 ป 2556 และป
2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 5,166 ลานบาท 5,306 ลานบาท และ7,661 ลานบาท
ตามลําดับ
ระยะเวลาวงจรเงินสด
รายการ
ระยะเวลาวงจรเงินสด

2555

2556

2557

วัน
(29.0)

วัน
(25.9)

วัน
(25.9)

ทั้งนี้ หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของบริษัทฯ จะพบวาระหวางป 2555 ถึง 2557
บริษัทฯ มีระยะเวลาวงจรเงินสดที่ติดลบมาโดยตลอด ซึ่งเปนการยืนยันถึงระบบการจัดการบริหารกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานที่ดีของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา จากรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ที่รับชําระสินคาในรูปแบบของเงินสดเปนสวนใหญ แมวาระยะเวลาจําหนายสินคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ในชวง 3 ปที่ผานมา จากประมาณ 25 วัน ในป 2555 เปนประมาณ 28 วันในป 2557 จากการเตรียมสินคาเพื่อ
จําหนายเนื่องจากมีการขยายสาขามากขึ้น อยางไรก็ดี ภายใตการบริหารจัดการสินคาคงคลังที่ดี จึงทําให
บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับที่ใกลเคียงเดิมได บริษัทฯ จึงมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพียงพอ
สําหรับการดําเนินธุรกิจประจําวันและการขยายธุรกิจในอนาคต
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 2,831 ลานบาท โดยประกอบดวย
การขยายการลงทุนในสาขาใหมระหวางป การซื้อที่ดินและการเชาที่ดินระยะยาวสําหรับแผนการเปดสาขา
ในป 2556
ในป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 3,239 ลานบาท โดยประกอบดวย
การขยายการลงทุนในสาขาใหมระหวางป การซื้อที่ดินและการเชาที่ดินระยะยาวสําหรับแผนการเปดสาขา
ในป 2557 และการลงทุนซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม
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ในป 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 6,968 ลานบาท โดยประกอบดวย
การขยายการลงทุนในสาขาใหมระหวางป การซื้อที่ดินและการเชาที่ดินระยะยาวสําหรับแผนการเปดสาขา
ในป 2558 และการลงทุนซื้อที่ดินสิ่งปลูกสรางเพื่อปรับปรุงใชเปนอาคารสํานักงานใหญแหงใหม รวมถึง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการใหมที่ตอเนื่องจากปกอนหนา
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 2,567 ลานบาท โดยสาเหตุหลัก
มาจากการจายเงินปนผล 2,580 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 48
ลานบาท เพื่อเสริมสภาพคลองและรองรับการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ
ในป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 3,112 ลานบาท โดยสาเหตุหลัก
มาจากการจายเงินปนผล 4,140 ลานบาท และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 1,067
ลานบาท เพื่อเสริมสภาพคลองและรองรับการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ
ในป 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 1,140 ลานบาท โดยสาเหตุหลัก
มาจากการจายเงินปนผล 3,120 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 2,000
ลานบาท เพื่อใชในการขยายสาขาและเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ
16.1.5 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 เทากับ 0.7 เทา 0.7 เทา และ
0.6 เทา ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักที่สงผลตออัตราสวนสภาพคลองที่ลดลงในป 2557 เกิดจากเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดที่ลดลง เนื่องดวยการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และการจายเงินปนผล
ระหว า งป อยา งไรก็ ดี อั ต ราส ว นสภาพคลอ งสะท อ นให เห็ น ว า บริ ษั ท ฯ มี ส ภาพคล อ งที่ดี แ ละเพี ย งพอ
เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 8.4 รอยละ 8.7 และรอยละ
9.0 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปเปนผลมาจากการพัฒนาฐานลูกคา
ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได มุ ง เน น การขยายสั ด ส ว นการตลาดในกลุ ม ลู ก ค า ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารด า นอาหาร
การคัดเลือกผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและเพิ่มสัดสวนยอดขายของสินคาที่อัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจาก
การขายต่ํากวาสินคาประเภทอื่น อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของยอดขายทําใหเกิดการประหยัดเนื่องมาจากขนาด
(Economy of Scale) ซึ่งมีสวนชวยใหบริษัทฯ บริหารจัดการตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 3.1 รอยละ 3.3 และรอยละ
3.4 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
อัตรากําไรขั้นตน ประกอบกับการบริหารตนทุนและคาใชจายตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดตั้ง
ศูนยกระจายสินคาในทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพตลอดจนปรับปรุงระบบโลจิสติกส และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการภายในศูนยกระจายสินคาอยางตอเนื่อง
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทฯ สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557 คิดเปนรอยละ 34.0 รอยละ 39.3
และ รอยละ 41.0 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิอยางตอเนื่องในทุกป
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ สําหรับป 2555 ป 2556 และป 2557 คิดเปนรอยละ 11.2
รอยละ 12.6 และรอยละ 12.2 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิอยางตอเนื่องในทุกป
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 คิดเปน 2.0
เทา 2.3 เทา และ 2.4 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ณ สิ้นป 2556
มีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2555 จํานวน 1,067 ลานบาท
เพื่อการเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจซึ่งสอดคลองกับการขยายจํานวนสาขา และ
นโยบายของบริษัทฯ ในการเพิ่มระดับสินคาคงคลังในชวงปลายปเพื่อรองรับเหตุการณที่อาจเกิดจากปญหา
ความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศ ในขณะที่อัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น
เล็กนอย ณ สิ้นป 2557 มีสาเหตุหลักมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556
จํานวน 2,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ
16.2 ปจจัยและเหตุการณที่มีผลกระทบตอฐานะการเงินหรือการดําเนินการของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญใน
อนาคต
16.2.1 สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
สภาวะเศรษฐกิ จ และการเมื อ งภายในประเทศเป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ความต อ งการบริ โ ภคของ
ภาคเอกชน โดยสงผลตอความมั่นคงของรายไดและความสามารถในการใชจายของผูบริโภค ดังนั้น จึงเปน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเติบโตของรายไดและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อยางไรก็ดี สินคา
หลักของบริษัทฯ เปนสินคาอุปโภคบริโภคพื้นฐานในการดําเนินชีวิต นอกจากนั้น ฐานลูกคาของบริษัทฯ ที่
มีมากกวา 2.6 ลานรายทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรียบเสมือนตัวชวยในการกระจายความ
เสี่ยงเมื่อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับบริษัทฯ มีกลยุทธใน
การเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก โดยไดมีการพัฒนาฐานลูกคาและผลิตภัณฑใหตรงกับความ
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ตอ งการของลูก ค าอยา งต อ เนื่ อ ง ทําให บริ ษั ทฯ สามารถรักษาการดํ าเนิน ธุร กิ จใหเ ติ บโตอยา งตอ เนื่ อ ง
ตลอดมา
16.2.2 การพัฒนาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย
การพัฒนาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจโรงแรม รานอาหาร และ
จัดเลี้ยง หรือกลุมโฮเรกาซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายหลักกลุมหนึ่งของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเปนปจจัยหลัก
ประการหนึ่งที่มีผลตอการเติบโตของรายไดและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ในประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีและเติบโตในระยะยาว แมวาสถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทยจะ
ไดรับผลกระทบจากสภาวะทางการเมืองในประเทศที่ไมแนนอนในป 2556 จนถึงชวงกลางป 2557 ก็ตาม
16.2.3 ความสามารถในการขยายจํานวนสาขา
ความสามารถในการขยายสาขาเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหบริษัทฯ สามารถเติบโตอยางกาวกระโดดในชวง 3
ปที่ ผ า นมา โดยมี อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ต อป ข องรายได ร วมเท ากั บร อ ยละ 11.4 ทั้ง นี้ บริษั ท ฯ เป ด ศู น ย
จําหนายสินคาแม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอรวิส และอีโค พลัส สาขาใหมอยางตอเนื่อง โดยในระหวางป 2555
- ป 2557 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาศูนยจําหนายสินคาแม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอรวิส และอีโค พลัส เพิ่มขึ้น
12 สาขา 6 สาขา และ 2 สาขา ตามลําดับ
กลยุทธในการขยายสาขาอยางตอเนื่องและหลากหลายรูปแบบของบริษัทฯ มีจุดประสงคหลักเพื่อขยายฐาน
ลูกคาใหครอบคลุมมากขึ้น ตอบสนองความตองการที่หลากหลาย พรอมทั้งเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
สินคาเพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงศูนยจําหนายสินคาของบริษัทฯ ไดสะดวกยิ่งขึ้น กลาวไดวา ความสามารถ
ในการขยายสาขาไดตามแผนธุรกิจที่วางไวเปนหนึ่งในปจจัยหลักที่มีผลตอการเติบโตของรายไดและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
16.2.4 การเติบโตของรายไดจากกลุมโฮเรกา
รายไดจากกลุมโฮเรกาเติบโตอยางมีนัยสําคัญในชวง 10 ปที่ผานมา ซึ่งเปนไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
ในการขยายฐานกลุมโฮเรกา เนื่องดวยอุตสาหกรรมดานอาหารมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามภาวะ
เศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบริโภค
ยุคใหมที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบาน ดวยเหตุนี้ การเติบโตของรายไดจากกลุมโฮเรกาจึงเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการเติบโตของรายไดและผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ
16.2.5 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และการจัดหาผลิตภัณฑ
บริ ษั ท ฯ มี ก ลยุ ท ธ โ ดยยึ ด ถื อ ความต อ งการของลู ก ค า เป น ศู น ย ก ลาง ความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายซึ่งสงผลโดยตรงตอการเติบโตของรายไดและผลกําไร
ของบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ ศักยภาพในการจัดหาสินคาและผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเปน
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หนึ่งในปจจัยที่สําคัญตอฐานะการเงินหรือการดําเนินการของบริษัทฯ ที่ผานมา บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดี
กับผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคามาโดยตลอด ประกอบกับชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ และยอดขายที่เติบโตขึ้น
ตามลําดับ จึงทําใหบริษัทฯ มีศักยภาพที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑทั้งดานราคา และปริมาณของสินคาที่
เพียงพอแกความตองการของผูบริโภค
16.2.6 การบริหารจัดการสินคาคงคลัง ระบบการขนสงและกระจายสินคา
การบริหารจัดการสินคาคงคลัง และระบบการขนสงกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพเปนปจจัยในการดําเนิน
ธุรกิจที่จําเปนอยางยิ่งตอการเติบโตที่ตอเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดและ
ผลกําไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินคาคงคลังแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพสินคาตั้งแตการคัดเลือกหรือจัดหา การรับสินคาจากผูจัดจําหนาย การจัดเก็บ และการขนสง
ภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญและกระบวนการที่ไดมาตรฐาน เพื่อเปนการรับรองวาสินคาที่บริษัทฯ จัด
จําหนายเปนสินคาที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตอผูบริโภค นอกจากนี้ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการขนสง
และกระจายสินคา ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญของบริษัทฯ จะสามารถดําเนินตอไปไดภายใตสถานการณวิกฤติตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ ไดดําเนินการเปดศูนยกระจายสินคาอาหารแหงและสินคาอุปโภค ที่อําเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งอยูในพื้นที่ไกลจากศูนยกระจายสินคาวังนอย ในเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผานมา รวมทั้งมี
แผนเปดดําเนินการศูนยกระจายสินคาอาหารสดและแชแข็งแหงใหม ที่อําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
มีสวนชวยลดความเสี่ยงในกรณีศูนยกระจายสินคาแหงใดแหงหนึ่งตองปดดําเนินงานชั่วคราวดวยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตาม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2 ขอ 6 – โครงการในอนาคต)
16.2.7 การจัดหาบุคลากร
จํ า นวนบุ ค ลากรที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้
บริษัทฯ มีความจําเปนในการจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับจํานวนสาขาในปจจุบัน และรองรับ
การเพิ่มจํานวนสาขาอยางตอเนื่องตามแผนธุรกิจ รวมทั้งการฝกอบรมใหมีความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางไรก็ดี ที่ผานมา บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาพนักงานไดเพียงพอตอการเติบโตของแผนธุรกิจ
โดยไมสงผลกระทบในดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับความพรอมดาน
บุคลากรมาโดยตลอด นอกเหนือจากโครงการพัฒนาบุคลากรในองคกร บริษัทฯ ยังมีแผนรวมกับกลุมเครือ
เจริญโภคภัณฑ ผลิตบุคลากรคนรุนใหมรองรับการเติบโตของธุรกิจ ผานสถาบันการจัดการปญญาภิวัตน
(PIM) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2.2 ขอ 6 – โครงการในอนาคต)
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

16.3 สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
รายได
ในไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทฯ มียอดขายรวมจํานวน 38,854 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปที่ผานมา
ในอัตรารอยละ 12.4 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค และยอดขายจาก
การขยายสาขาใหมที่เปดดําเนินการตั้งแตป 2557 โดยไตรมาสนี้ บริษัทฯ ไดมีการเปดสาขาใหม 3 สาขา ไดแก
แม็ ค โคร สาขายโสธร สาขามหาสารคาม และสาขากั ล ปพฤกษ ซึ่ ง เป น รู ป แบบ แม็ ค โคร ฟู ด เซอร วิ ส
ขนาดเล็ ก ทํ า ให ณ สิ้ น ไตรมาส 1 ป 2558 บริ ษั ท ฯ มี จํ า นวนสาขาแม็ ค โครทั้ ง สิ้ น 80 สาขา และร า น
สยามโฟรเซนอีก 5 แหง
อนึ่ง เมื่อรวมกับรายไดคาบริการจํานวน 734 ลานบาท และรายไดอื่นจํานวน 188 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ
มีรายไดรวมทั้งสิ้น 39,776 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 4,405 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 12.5
คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 2,742 ลานบาท หรือรอยละ 6.9 ของรายไดรวม และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 21.5 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมีคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 จากปกอน
ตามจํานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาจํานวน 13 สาขาในป 2557 และ 3 สาขาในไตรมาส 1 ป 2558
รวมทั้งคาใชจายในการจัดงาน “ตลาดนัดโชหวย” และจากคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 เปน
ผลจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับการการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และคาใชจาย
จากระบบปฏิบัติการหลักในสวนของคาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
กําไรสุทธิ
ในไตรมาส 1 ป 2558 บริษัทฯ มีกําไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินไดเทากับ 2,023 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 22.5 ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น อัตรากําไร
ขั้ น ต น ที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น และการบริ ห ารต น ทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ เมื่ อ หั ก ต น ทุ น ทางการเงิ น จํ า นวน
54 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 74.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนจากการกูยืมเงินที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อใชใน
ธุรกิจของบริษัทฯ และหักคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 430 ลานบาทสงผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมี
กําไรสุทธิเทากับ 1,539 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิ 0.32 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
รอยละ 21.1
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