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                                                   วันที� 10 พฤษภาคม 2565 

เรื�อง ชี �แจงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที� 1 ปี 2565 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี �แจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจํา      

ไตรมาสที�  1 ปี 2565 สิ �นสุด ณ วันที�  31 มีนาคม 2565 ซึ�งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ            

บริษัทฯ แล้ว ดังนี � 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

(หนว่ย: ล้านบาท) Q1/65 Q4/64 Q1/64 QoQ (%) YoY (%) 

งบการเงนิรวม      

รายได้จากการขาย 106,268 96,342 54,868 10.3 93.7 

   กลุ่มธุรกิจคา้ส่ง (1) 56,622 58,839 54,868 (3.8) 3.2 

   กลุ่มธุรกิจคา้ปลีก (2) (3) 49,646 37,503 n/a 32.4 n/a 

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า 3,057 2,269 90 34.8 3,286.3 

รายได้รวม 111,217 100,411 56,097 10.8 98.3 

กาํไรข ั &นต้น 15,214 14,097 5,534 7.9 174.9 

     อัตรากําไรขั�นต้น (ร้อยละ) 14.3  14.6 10.1 (2.2) 41.9 

EBITDA (4) 8,637 14,552  3,243 (40.6) 166.3 

ต้นทนุทางการเงิน 1,494 1,148 129 30.2 1,055.6 

กาํไรสุทธ ิ  2,050 9,094 1,734 (77.5) 18.3 

     กลุ่มธุรกิจคา้ส่ง (1) 1,741 2,180  1,734 (20.1) 0.5 

     กลุ่มธุรกิจคา้ปลีก (2) (3) 309 397 n/a (22.3) n/a 

     กําไรทางบญัชีจากการรวมธรุกิจแบบขั!น (5) n/a 6,714 n/a n/a n/a 

     ค่าใช้จ่ายที*เกี*ยวข้องกบัการรบัโอนกิจการ (6) n/a (197) n/a n/a n/a 

กาํไรสุทธ ิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.19 1.58 0.36 (87.7) (46.4) 
 

(1) ประกอบด้วย ธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศ และธุรกิจฟูดเซอร์วิส  
(2) ประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชืnอ “Lotus’s” และธุรกิจบริหารพื rนทีnเช่าในศนูย์การค้าในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย (Lotus’s Thailand และ Lotus’s 

Malaysia) 
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(3) ในปี 2564 ผลการดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจค้าปลีก เริnมตั rงแตว่นัทีn 25 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
(4) กําไรก่อนหกัดอกเบี rยจ่าย ภาษี คา่เสืnอมราคา และคา่ตดัจําหน่าย 
(5) เป็นกําไรทางบัญชีที�รับรู้มาจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

(6) ค่าใช้จ่ายโดยตรงเกี�ยวกับการรับโอนกิจการจํานวน 197 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ�งของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงิน

รวม สําหรับค่าใช้จ่ายอื�น  ๆเกี�ยวกับการรับโอนกิจการจํานวน 109 ล้านบาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํไตรมาสที$ 1 ปี 2565 

รายได้ 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจํานวน 106,268 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 

51,400 ล้านบาท หรือร้อยละ 93.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากการรวมกิจการกลุ่มธุรกิจค้าปลีก 

ตั �งแต่วันที� 25 ตุลาคม 2564 ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจค้าส่งจํานวน 1,754 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 3.2 จากการเติบโตอย่างต่อเนื�องของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจ             

แม็คโครต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจฟูดเซอร์วิสที�ฟื�นตัวจากวิกฤตโรคโควิด-19 ของกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร 

นอกจากนี � บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการจํานวน 1,453 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการ

ให้บริการศูนย์การค้าจํานวน 3,057 ล้านบาท และรายได้อื�นจํานวน 439 ล้านบาท รวมทั �งสิ �นจํานวน 4,949 ล้านบาท 

เพิ�มขึ �นจํานวน 3,720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 302.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ�งเป็นผลหลักมาจากรายได้ค่า

เช่าและการให้บริการศูนย์การค้าของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจํานวน 2,960 ล้านบาท ดังนั �น ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั �งสิ �น 111,217 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 55,120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

98.3 เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการเช่าและการให้บริการจํานวน 1,460 ล้านบาท เพิ�มขึ �น

จํานวน 1,445 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการเช่าและการให้บริการของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก  

ขณะที� ต้นทุนในการจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั �งสิ �น 14,616 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม

เท่ากับร้อยละ 13.1 โดยเพิ�มขึ �นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจํานวน 10,189 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 230.2 

เป็นผลมาจากต้นทุนในการจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกรวมทั �งสิ �น 9,822 ล้านบาท 

ส่วนกลุ่มธุรกิจค้าส่งเพิ�มขึ �นจํานวน 367 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ�มขึ �นตามจํานวนสาขา 

ค่าบริการจัดส่งสินค้า (Delivery) เนื�องจากการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์ ค่าภาษีที�ดิน

และสิ�งปลูกสร้างที�เพิ�มขึ �นจากการเรียกเก็บเต็มจํานวนเมื�อเทียบกับปีก่อนที�เรียกเก็บเพียงร้อยละ 10 และค่าใช้จ่าย

ของธุรกิจใหม่ B2B Marketplace (โครงการ Maknet) ตามแผนงานกลยุทธ์ 
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กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 2,050 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อนจํานวน 316 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.3 เป็นผลจากกําไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจค้าส่งจํานวน 1,741 ล้านบาท ซึ�งเติบโตเล็กน้อย 

เมืnอเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน และกําไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจํานวน 309 ล้านบาท หรือคิดเป็นกําไร

สทุธิจํานวน 0.19 บาทตอ่หุ้น  
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2. ผลการดาํเนินงานของจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

2.1. ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง  

 Q1/65 Q4/64 Q1/64 QoQ (%) YoY (%) 

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง                            (ล้านบาท)                            

รายได้จากการขาย 56,622 58,839 54,868 (3.8) 3.2 

รายได้จากการให้บริการ 1,026 1,093 1,010 (6.1) 1.6 

รายได้รวม 57,948 60,234 56,097 (3.8) 3.3 

กาํไรข ั &นต้น (1) 5,862 6,575 5,534 (10.8) 5.9 

     อัตรากําไรขั�นต้น (ร้อยละ) 10.4 11.2 10.1 (7.3) 2.6 

EBITDA (2) 3,282 3,818 3,243 (14.0) 1.2 

กาํไรสุทธ ิ  1,741 2,180 1,734 (20.1) 0.5 

   ธุรกิจแม็คโครประเทศไทย 1,843 2,263 1,877 (18.6) (1.8) 

   ธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ (135) (143) (163) 6.2 17.6 

   ธุรกิจฟดูเซอร์วิส 33 60 20 (43.8) 68.5 

จาํนวนศูนย์จาํหน่ายสินค้า                   (สาขา) 151 149 145 2 6 

   ประเทศไทย 144 142 138 2 6 

   ต่างประเทศ (3) 7 7 7 - - 

พื 7นที$จาํหน่ายสนิค้า                    (ตารางเมตร) 822,952 819,983 810,797 2,969 12,155 

   ประเทศไทย 789,013 786,044 776,858 2,969 12,155 

   ต่างประเทศ (3)
 33,939 33,939 33,939 - - 

 

(1) กําไรขั �นต้นจากการขาย 

(2) กําไรก่อนหักดอกเบี �ยจ่าย ภาษี ค่าเสื�อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

(3) ไม่รวมร้านอาหาร/ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในกลุ่มธุรกิจฟูด เซอร์วิส 1 ร้านค้า 

 

รายได้ 

ในไตรมาสที� 1 ปี 2565 กลุ่มธุรกิจค้าส่งมีรายได้จากการขายจํานวน 56,622 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 1,754 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 3.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ�งเป็นผลหลักจากการเติบโตอย่างต่อเนื�องของธุรกิจแม็คโครประเทศ

ไทยจากสาขาเดิม และการเปิดดําเนินการสาขาใหม่รวม 6 สาขาในระหว่างสิ �นไตรมาสที� 1 ปี 2564 ถึงสิ �นไตรมาสที� 1 

ปี 2565 ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ จากยอดขายที�เพิ�มขึ �นของประเทศกัมพูชา อินเดีย และ

เมียนมา รวมถึงธุรกิจฟูดเซอร์วิสที�ปรับตัวดีขึ �นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
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ทั rงนี r เมืnอรวมกบัรายได้ค่าบริการจํานวน 1,027 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้าจํานวน 

97 ล้านบาท และรายได้อื�นจํานวน 202 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจค้าส่งมีรายได้รวมทั rงสิ rน 57,948 ล้านบาท 

เพิnมขึ rนในอตัราร้อยละ 3.3 เมืnอเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 กลุ่มธุรกิจค้าส่งมีต้นทุนในการจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั �งสิ �น 4,794 

ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจํานวน 367 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นในอัตราร้อยละ 8.3 สาเหตุหลักเกิด

จาก 

- ต้นทุนในการจัดจําหน่าย เพิ�มขึ �นจํานวน 252 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 จากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ�มขึ �นตาม

จํานวนสาขา ค่าบริการจัดส่งสินค้า (Delivery) เนื�องจากการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย

ออนไลน์ และค่าภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้างที�เพิ�มขึ �นจากการเรียกเก็บเต็มจํานวนเมื�อเทียบกับปีก่อนที�เรียก

เก็บเพียงร้อยละ 10 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ�มขึ �นจํานวน 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 จากค่าใช้จ่ายของธุรกิจใหม่ B2B 

Marketplace (โครงการ Maknet) ตามแผนงานกลยุทธ์ 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 กลุ่มธุรกิจค้าส่งมีกําไรสุทธิจํานวน 1,741 ล้านบาท เพิ�มขึ �นเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อนในอัตราร้อยละ 0.5  สาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานที�ปรับตัวดีขึ �นของธุรกิจฟูดเซอร์วิส และธุรกิจ   

แม็คโครต่างประเทศมีผลขาดทุนลดลงเมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยธุรกิจแม็คโครในประเทศกัมพูชามี

ผลการดําเนินงานเป็นกําไรสุทธิต่อเนื�องกันเป็นไตรมาสที�สอง 
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2.2. ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก  

 Q1/65 Q4/64 Q1/64 QoQ (%) YoY (%) 

กลุ่มธุรกิจค้าปลกี (1)                                     (ล้านบาท)                        

รายได้จากการขาย 49,646 37,503 n/a 32.4 n/a 

รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า 2,960 2,174 n/a 36.1 n/a 

รายได้รวม 53,269 40,177 n/a 32.6   n/a 

กาํไรข ั &นต้น (2) 9,352 7,522 n/a 24.3 n/a 

     อัตรากําไรขั�นต้น (ร้อยละ) 18.8 20.1 n/a (6.1) n/a 

EBITDA (3) 5,355 4,217 n/a 27.0 n/a 

กาํไรสุทธ ิ  309 397 n/a (22.3) n/a 

จาํนวนศูนย์จาํหน่ายสินค้า                   (สาขา) 2,664 2,680 n/a (16) n/a 

   Lotus’s Thailand 2,600 2,618 n/a (18) n/a 

   Lotus’s Malaysia 64 62 n/a 2 n/a 

พื 7นที$จาํหน่ายสนิค้า                    (ตารางเมตร) 1,827,340 1,813,696 n/a 13,644 n/a 

   Lotus’s Thailand 1,528,289 1,519,227 n/a 9,062 n/a 

   Lotus’s Malaysia 299,051 294,469 n/a 4,582 n/a 

พื 7นที$ให้เช่าสุทธิถาวร                  (ตารางเมตร) 1,026,272 1,017,786 n/a 8,486 n/a 

   Lotus’s Thailand 722,693 717,224 n/a 5,469 n/a 

         อตัราการเช่าพื!นที* (ร้อยละ) 90 90 n/a - n/a 

   Lotus’s Malaysia 303,579 300,562 n/a 3,017 n/a 

         อตัราการเช่าพื!นที* (ร้อยละ) 91 92 n/a (1) n/a 
 

(1) ในปี 2564 ผลการดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจค้าปลีก เริnมตั rงแตว่นัทีn 25 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
(2) กําไรขั �นต้นจากการขาย 

(3) กําไรก่อนหกัดอกเบี rยจ่าย ภาษี คา่เสืnอมราคา และคา่ตดัจําหน่าย 
 
รายได้ 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกมีรายได้รวมทั �งสิ �น 53,269 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขาย

รวม 49,646 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้าจํานวน 2,960 ล้านบาท และรายได้จาก

การให้บริการและรายได้อื�นจํานวน 663 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายเติบโตร้อยละ 6.0 เมื�อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน 
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ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกมีต้นทุนการเช่าและการให้บริการจํานวน 1,440 ล้านบาท  

ขณะที� ต้นทุนในการจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั �งสิ �น 9,822 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัด

จําหน่ายจํานวน 8,022 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 1,800 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยว

การดําเนินงานของสาขา ค่าตัดจําหน่ายการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื�อทดแทนระบบเดิม และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับ

การปรับปรุงร้านค้า (Rebranding) 

กาํไรสุทธิ 

เนื�องจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกได้มีพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื�อทดแทนระบบเดิมทั �งหมด และมีการปรับปรุงร้านค้า 

(Rebranding) ทําให้ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 มีค่าตัดจําหน่ายระบบงานและการปรับปรุงร้านค้าซึ�งส่งผลให้กลุ่ม

ธุรกิจค้าปลีกมีกําไรสุทธิเพียง 309 ล้านบาท  
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3. งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 เทียบกับ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 แสดง

ได้ดังนี � 
 ณ วันที$  31  

ผลต่าง ร้อยละ  มีนาคม 
2565 

ธันวาคม 
2564 งบการเงนิรวม                                           หน่วย : ล้านบาท                            

สินทรัพย์     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั�วคราว 64,007 68,530 (4,523) (6.6) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 41,702 41,470 232 0.6 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 458,777 459,490 (713) (0.2) 

รวมสินทรัพย์                                                    564,486 569,490 (5,004) (0.9) 

หนี 7สนิ                                              

หนี �สินหมุนเวียน 109,553 116,394 (6,841) (5.9) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี) 106,522 107,122 (600) (0.6) 

หนี �สินไม่หมุนเวียน 58,193 57,476 717 1.2 

รวมหนี 7สิน                                                    274,268 280,992 (6,724) (2.4) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 290,218 288,498 1,720 0.6 

รวมหนี 7สิน และส่วนของผู้ถอืหุ้น 564,486 569,490 (5,004) (0.9) 

 
สินทรัพย์รวม 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั �งสิ �น 564,486 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564 จํานวน 5,004 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.9 สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ

เงินลงทุนชั�วคราวลดลงสุทธิจํานวน 4,523 ล้านบาท จากการที�บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เงินไปในการลงทุนก่อสร้าง

สาขาใหม่ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื�อทดแทนระบบเดิมที�ต้องยกเลิกการใช้งานตามเงื�อนไขการซื �อธุรกิจ รวมถึง

จ่ายชําระดอกเบี �ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

หนี 7สินรวม 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี �สินรวมทั �งสิ �น 274,268 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564 จํานวน 6,724 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 สาเหตุหลักจากเจ้าหนี �การค้าลดลงจํานวน 3,843 ล้าน

บาท สอดคล้องกับยอดซื �อสินค้าที�ลดลงจากช่วงสิ �นปี 2564 ซึ�งมีการซื �อสินค้าเพื�อรองรับเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน 



 

หน้า 9 จาก 9 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้ถือหุ้นรวมทั �งสิ �น 290,218 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาก ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564 จํานวน 1,720 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 0.6  

 

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8285 โทรสาร 02 067 9044 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์) 

ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบัญชีและการเงิน 

 


