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เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปี 
2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ แลว้ ดงันี ้

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

 2564 2563 ร้อยละ 
เทียบกบัปีกอ่น 

งบการเงนิรวม                                                        (ล้านบาท)    

รายไดจ้ากการขาย  258,847 214,140 20.9 

   กลุ่มธุรกิจคา้สง่ (1)  221,344 214,140 3.4 

   กลุ่มธุรกิจคา้ปลกี (2) (3)  37,503 n/a n/a 

รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้  2,521 361 597.6 

รายได้รวม  266,435 218,760 21.8 

ก าไรขั้นตน้  30,442 22,124 37.6 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 11.8 10.3 1.5 

EBITDA (4)  23,110 12,470 85.3 

ตน้ทนุทางการเงิน  1,557 619 151.3 

ก าไรสุทธิ   13,687 6,563 108.6 

   กลุ่มธุรกิจคา้สง่  6,773 6,563 3.2 

   กลุ่มธุรกิจคา้ปลกี (2) (3)  397 n/a n/a 

   ก าไรทางบญัชีจากการรวมธุรกิจแบบขัน้ (5)  6,714 n/a n/a 

   คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัโอนกิจการ (6)  197 n/a n/a 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 2.38 1.37 74.0 

(1) ประกอบดว้ย ธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศ และธุรกิจฟูดเซอรว์ิส  
(2) ประกอบดว้ย ธุรกิจคา้ปลีกภายใตช่ื้อ “Lotus’s” และธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย (Lotus’s Thailand และ Lotus’s 

Malaysia) 
(3) ผลการด าเนินการตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
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(4) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 
(5) เป็นก าไรทางบญัชีท่ีรบัรูม้าจากผลตา่งระหว่างมลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ตามบญัชีของสว่นไดเ้สีย จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
(6) คา่ใชจ้่ายโดยตรงเก่ียวกบัการรบัโอนกิจการจ านวน 197 ลา้นบาท เป็นสว่นหนึ่งของเงินลงทนุในบรษัิทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และถือเป็นคา่ใชจ้่ายในงบการเงิน

รวม ส าหรบัคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการรบัโอนกิจการจ านวน 109 ลา้นบาท บนัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ในปี 2564 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ มีความรุนแรงและขยายวงกวา้งมากกว่าการระบาด
ในปีก่อน จากไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา้ ทัง้ในประเทศไทยและประเทศท่ีบรษิัทฯ มีการลงทนุ ท าใหจ้  านวนผูต้ดิเชือ้พุง่สงูขึน้
เป็นอย่างมาก แต่จากมาตรการควบคมุการระบาดของภาครฐัมีการปรบัระดบัตามสถานการณค์วามรุนแรงของการ
แพรร่ะบาดในแต่ละช่วงเวลา ประกอบกับภาคธุรกิจท่ีมีการเตรียมความพรอ้มรบัมืออยู่แลว้ ท าใหย้งัสามารถด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดม้ากกวา่ปีก่อน  

เศรษฐกิจไทยเริ่มฟ้ืนตวัในช่วงไตรมาสท่ี 4 ท่ีผ่านมา ตามอตัราการฉีดวคัซีนท่ีเพิ่มขึน้ และตวัเลขผูต้ิดเชือ้มีแนวโนม้
ลดลง รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐบาล และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ช่วยให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวัโดยเป็นไปอย่างชา้ ๆ ในสว่นของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว เริ่มเห็นการฟ้ืนตวัของ
การทอ่งเท่ียวภายในประเทศ  

ส าหรบัประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่นัน้ ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค                  
โควิด-19 และมาตรการควบคมุต่าง ๆ ของภาครฐัเช่นเดียวกันกับประเทศไทย โดยภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศท่ี
บริษัทฯ ไดด้  าเนินธุรกิจอยู่นัน้ มีสญัญาณการฟ้ืนตวัดีขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 4 เป็นตน้มา จากมาตรการสนบัสนุนและ
การกระตุน้การใชจ้่ายต่าง ๆ จากภาครฐั ส่วนสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมายงัคงเผชิญกับสถานการณค์วามไม่
แนน่อนในทางการเมืองท่ียงัสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานตอ่ไป 

เม่ือวนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 บริษัทฯ ไดร้บัโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ  ากดั (CPRH) ท าใหบ้ริษัทฯ 
มีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 99.99 ของบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากัด (CPRD) ซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ใน
บรษิัท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“Lotus’s Thailand”) และ Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Lotus’s 
Malaysia”) (เรียกรวมกนัวา่ “Lotus’s”)  

Lotus’s เป็นผูค้า้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคชัน้น า ซึ่งมีรูปแบบรา้นคา้ท่ีหลากหลาย และเป็นผูป้ระกอบธุรกิจบริหาร
พืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ชัน้น าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย Lotus’s มีความมั่นคงดว้ยระบบห่วงโซ่อุปทาน 
(supply chain) ท่ีแข็งแกรง่ และระบบการกระจายสินคา้และเครือข่ายงานดา้นโลจิสติกส ์(distribution and logistics 
network) ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง ยงัมีความแข็งแกร่งของคณุค่าของตราสินคา้ (brand equity) ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี
ธุรกิจครอบคลุมในสามกลุ่มธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ ธุรกิจคา้ส่ง ธุรกิจคา้ปลีก และธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนยก์ารค้า   
อนึ่ง ภายหลงัการรวมธุรกิจ บริษัทฯ ไดมี้เป้าหมายมุ่งเป็นองคก์รผูน้  าอันดบัหนึ่งในเอเชียดา้นแพลตฟอรม์ท่ีผสาน 
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ทกุช่องทาง B2B และ B2C ท่ีไรร้อยตอ่ เพ่ือเติมเต็มความตอ้งการของลกูคา้ท่ีดีขึน้ในทกุวนั ดว้ยเทคโนโลยี นวตักรรม 
และความเป็นเลิศ ขบัเคล่ือนโดยบคุลากรท่ีเป็นเลิศและเช่ือมโยงพนัธมิตรดว้ยวิถีแหง่ความยั่งยืน  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 5,010,323,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 43.50 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 217,949,072,250 บาท เพ่ือใชช้  าระเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัการ
รบัโอนกิจการดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 770,000,000 หุน้ 
ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป โดยไดร้บัเงินจากการจ าหน่ายหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วเป็นจ านวนสทุธิ 32,942,818,910 บาท ท าใหมี้
การกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยในอตัรารอ้ยละ 13.53 โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้รายย่อยทัง้หมด 121,512 ราย 
มีหุน้สามญัท่ีช าระแลว้จ านวน 10,580,323,500 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้0.50 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
จ านวน 5,290,161,750 บาท 

ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 

รายได้ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 258,847 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 44,707 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 20.9 เม่ือเทียบกับปี 2563 สาเหตหุลกัจากการรวมกิจการกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก ในขณะท่ีมีการเติบโตของ
ยอดขายจากกลุ่มธุรกิจคา้ส่ง รอ้ยละ 3.4 จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย รวมทัง้การเปิด
ด าเนินการสาขาใหม่รวม 5 สาขาในปี 2564 และยอดขายท่ีเข้ามาเต็มปีจากสาขาท่ีเปิดด าเนินการเม่ือปี 2563 
ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจฟูดเซอรว์ิสท่ีฟ้ืนตวัจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างชา้ ๆ และการปรบั            
กลยุทธโ์ดยขยายตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรงและหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ ส าหรบัธุรกิจแม็คโครต่างประเทศยงัคง
เผชิญกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ่โดยเฉพาะในประเทศกมัพชูา อยา่งไรก็ดี บรษิัทฯ ได้
มีการปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการขายสินคา้ผ่านแพลตฟอรม์ O2O เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจแม็คโครต่างประเทศมี
ยอดขายโดยรวมลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กนอ้ย 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการจ านวน 4,177 ลา้นบาท รายไดค้า่เช่าและรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการศนูยก์ารคา้จ านวน 2,521 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจ านวน 890 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้จ  านวน 7,588 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จ  านวน 2,968 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.2 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลกัมาจากรายไดค้า่เช่าและการใหบ้ริการ
ศนูยก์ารคา้ของกลุม่ธุรกิจคา้ปลีกจ านวน 2,174 ลา้นบาท ดงันัน้ ในปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 
266,435 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 47,675 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 21.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ทุนการเช่าและการใหบ้ริการ ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายในการ
บริหารรวมทัง้สิน้ 27,536 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 10.3 โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 
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9,748 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 54.8 เป็นผลมาจากตน้ทนุการเชา่และการใหบ้รกิาร ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย และ
คา่ใชจ้า่ยในการบริหารของกลุม่ธุรกิจคา้ปลีกรวมทัง้สิน้ 8,645 ลา้นบาท  

ส่วนกลุ่มธุรกิจคา้ส่งเพิ่มขึน้จ  านวน 905 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management) และค่าใชจ้่ายในการด าเนินมาตรการป้องกันควบคมุโรคในพืน้ท่ีศนูยก์ระจาย
สินคา้ (Bubble and Seal) ภายใตก้ารระบาดของโรคโควิด-19 ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึน้ตามจ านวนสาขา และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการรบัโอนกิจการ 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจ านวน 13,687 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 7,124 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 108.6 เป็นผลจากก าไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจคา้ส่งจ านวน 6,773 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้รอ้ยละ 3.2 
เม่ือเทียบกับปีก่อน ก าไรสุทธิจากกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกจ านวน 397 ลา้นบาท  และผลจากการรวมกิจการซึ่งท าใหเ้กิด
ก าไรทางบญัชีจากการรวมธุรกิจแบบขัน้จ  านวน 6,714 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 2.38 บาทตอ่หุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 74.0 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

อนึ่ง ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมทัง้สิน้  100,411 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 75.9   
เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีตน้ทุนการเช่าและการใหบ้ริการ ตน้ทุนในการจัดจ าหน่าย และ
ค่าใชจ้่ายในการบริหารรวมจ านวน 13,917 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 206.9 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ทัง้นี ้เม่ือหกัตน้ทนุทางการเงิน คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้และส่วนแบง่ก าไรส่วนท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ
ควบคุม ท าใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเท่ากับ 9,094 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 1.58 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้     
รอ้ยละ 327.0 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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2. ผลการด าเนินงานของจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

2.1. ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง  

 2564 2563 ร้อยละ 
เทียบกบัปีกอ่น 

ผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจคา้ส่ง                        หน่วย: ล้านบาท    

รายไดจ้ากการขาย  221,344 214,140 3.4 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  3,927 3,757 4.5 

รายได้รวม  226,258 218,760 3.4 

ก าไรขั้นตน้  22,920 22,124 3.6 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 10.4 10.3 0.1 

EBITDA (1)  12,751 12,534 1.7 

ก าไรสุทธิ   6,773 6,563 3.2 

   ธุรกจิแมค็โครประเทศไทย  7,380 7,345 0.5 

   ธุรกจิแมค็โครต่างประเทศ  (659) (701) 6.0 

   ธุรกจิฟดูเซอรว์สิ  52 (81) 162.7 

จ านวนศูนยจ์ าหน่ายสินค้า (สาขา) 149 144 5 

   ประเทศไทย (สาขา) 142 137 5 

   ตา่งประเทศ (2) (สาขา) 7 7 - 

พืน้ที่จ าหน่ายสนิค้า (ตารางเมตร) 818,377 805,985 12,392 

   ประเทศไทย (ตารางเมตร) 784,438 772,046 12,392 

   ตา่งประเทศ (2) (ตารางเมตร) 33,939 33,939 - 

(1) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 
(2) ไมร่วมรา้นอาหาร/รา้นคา้ปลีกขนาดเลก็ในกลุม่ธุรกิจฟูด เซอรว์ิส 1 รา้นคา้ 

 

รายได้ 

แมว้า่การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมคา้ปลีกคา้สง่ประสบภาวะถดถอย และมีมลูคา่
ตลาด (Market Value) ลดลง แตก่ลุ่มธุรกิจคา้ส่งยงัมียอดขายท่ีเติบโตรอ้ยละ 3.4 จากปีก่อน โดยมียอดขายรวมในปี 
2564 เท่ากับ 221,344 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลหลักจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจแม็คโครประเทศไทย และธุรกิจฟูด
เซอรว์ิส ในขณะท่ีธุรกิจแม็คโครตา่งประเทศไดร้บัผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ท่ีรุนแรงและ
ตอ่เน่ืองโดยเฉพาะในประเทศกมัพชูา 
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ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัรายไดค้า่บริการจ านวน 3,927 ลา้นบาท รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการใหบ้ริการศนูยก์ารคา้จ านวน 
347 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้นจ านวน 640 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจคา้ส่งมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 226,258 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจคา้ส่งมีตน้ทุนการเช่าและการใหบ้ริการ ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร
รวมทัง้สิน้ 18,693 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 905 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 5.1 สาเหตหุลักเกิด
จาก 

- ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย เพิ่มขึน้จ  านวน 293 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.3 จากค่าใชจ้่ายพนกังานเพิ่มขึน้ตาม
จ านวนสาขา และค่าบริการจัดส่งสินคา้ (Delivery) เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางการจัด
จ าหนา่ยออนไลน ์

- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้จ  านวน 605 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.0 จากค่าใชจ้่ายในการบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ และการด าเนินมาตรการป้องกันควบคมุโรค เพ่ือใหม้ั่นใจว่า พนกังาน ลูกคา้ สินคา้ และ
สถานประกอบการทกุแหง่ของบรษิัทฯ ปลอดภยัจากการระบาดของโรคโควิด-19 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2564 กลุม่ธุรกิจคา้สง่มีก าไรสทุธิจ  านวน 6,773 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 210 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 3.2  สาเหตหุลกัมาจากผลการด าเนินงานท่ีปรบัตวัดีขึน้อย่างมีนยัส าคญัของธุรกิจฟูดเซอรว์ิส และธุรกิจ
แม็คโครต่างประเทศมีผลขาดทุนลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน จากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของธุรกิจแม็คโครในประเทศ
อินเดีย และสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา ถึงแมว้า่ธุรกิจยงัอยู่ในระยะเริ่มตน้ของการด าเนินธุรกิจและยงัไมไ่ดข้นาด
ธุรกิจ (Economy of Scale) ประกอบกบัการไดร้บัผลกระทบจากโรคโควิด-19 

อนึ่ง ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 กลุ่มธุรกิจคา้ส่งมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 60,233 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.5 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และมีตน้ทนุการเช่าและการใหบ้ริการ ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายในการ
บรหิารรวมจ านวน 5,074 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.9 คา่ใชจ้า่ยท่ีเพิ่มส่วนหนึ่งมาจากคา่ใชจ้่ายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกหุน้เพิ่มทนุ เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้เม่ือหกัตน้ทนุทางการเงิน คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้
และส่วนแบ่งก าไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ ท าให้กลุ่มธุรกิจคา้ส่งมีก าไรสุทธิเท่ากับ 2,180 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
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2.2. ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก  

 2564 2563 ร้อยละ 
เทียบกบัปีกอ่น 

ผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก (1)                หน่วย: ล้านบาท    

รายไดจ้ากการขาย  37,503 n/a n/a 

รายไดค้า่เชา่และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้  2,174 n/a n/a 

รายได้รวม  40,177 n/a n/a 

ก าไรขั้นตน้  7,522 n/a n/a 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 20.1 n/a n/a 

EBITDA (2)  4,217 n/a n/a 

ก าไรสุทธิ   397 n/a n/a 

   Lotus’s Thailand  813 n/a n/a 

   Lotus’s Malaysia  74 n/a n/a 

   บรษิัท ซี.พ.ี รเีทล ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (CPRD) (3)  (490) n/a n/a 

จ านวนศูนยจ์ าหน่ายสินค้า (สาขา) 2,680  2,164  516 (4) 

   Lotus’s Thailand (สาขา) 2,618 2,102 516 (4) 

   Lotus’s Malaysia (สาขา) 62 62 - 

พืน้ที่จ าหน่ายสนิค้า (ตารางเมตร) 1,813,696 n/a n/a 

   Lotus’s Thailand (ตารางเมตร) 1,519,227 n/a n/a 

   Lotus’s Malaysia (ตารางเมตร) 294,469 n/a n/a 

พืน้ที่ให้เช่าสุทธิถาวร (ตารางเมตร) 1,017,786 n/a n/a 

   Lotus’s Thailand (ตารางเมตร) 717,224 n/a n/a 

         อตัรการเช่าพืน้ที ่ (รอ้ยละ) 90 n/a n/a 

   Lotus’s Malaysia (ตารางเมตร) 300,562 n/a n/a 

         อตัรการเช่าพืน้ที ่ (รอ้ยละ) 92 n/a n/a 

(1) ผลการด าเนินการตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
(2) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 
(3) CPRD ถือหุน้รอ้ยละ 100 ในบริษัท โลตสัส ์สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึ่งประกอบธุรกิจคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคและ

ธุรกิจบรหิารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ชัน้น าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 
(4) วตัถปุระสงคเ์พ่ือการเปรียบเทียบเทา่นัน้ (ในระหว่างปี 2564 เปิดสาขาใหม่จ านวน 536 สาขา และปิดสาขาจ านวน 20 สาขา) 
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รายได้ 

ระหว่างวนัท่ี 25 ตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 40,177 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
รายไดจ้ากการขายรวม 37,503 ลา้นบาท จากการด าเนินงานของธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
จ านวน 31,117 ลา้นบาท และ 6,386 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดค้่าเช่าและรายไดจ้ากการให้บริการศูนยก์ารค้า
จ านวน 2,174 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดอ่ื้นจ านวน 500 ลา้นบาท  

ต้นทุนการเช่าและการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ระหว่างวนัท่ี 25 ตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกมีตน้ทุนการเช่าและการใหบ้ริการ ตน้ทนุในการจัด
จ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายในการบริหารรวมทัง้สิน้ 8,645 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทนุการเช่าและการใหบ้ริการจ านวน 
982 ลา้นบาท ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยจ านวน 6,155 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจ านวน 1,508 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิ 

ระหว่างวันท่ี 25 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกมีก าไรสุทธิ 397 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจากการ
ด าเนินงานธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูยก์ารคา้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจ านวน 813 
ลา้นบาท และ 74 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรก็ดี CPRD ซึ่งเป็นบริษัทท่ีถือหุน้ใน Lotus’s Thailand และ Lotus’s 
Malaysia มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 490 ลา้นบาท สาเหตหุลกัจากตน้ทนุทางการเงิน 
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3. งบแสดงฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

ฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดง
ไดด้งันี ้
 ณ 31 ธันวาคม  เทียบ 

กับปีกอ่น 
ร้อยละ 

 2564 2563 

งบการเงนิรวม                                           หน่วย : ล้านบาท                                 

สินทรัพย ์     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชั่วคราว 68,529 10,518 58,011 551.5 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 41,471 17,733 23,738 133.9 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 459,490 131,335 328,155 249.9 

รวมสินทรัพย ์                                                   569,490 159,586 409,904 256.9 

หนี้สนิ                                              

หนีส้นิหมนุเวียน 116,210 35,474 80,736 227.6 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (รวมที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 107,122 7,003 100,119 1,429.7 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 57,660 8,846 48,814 551.8 

รวมหนีส้ิน                                                    280,992 51,323 229,669 447.5 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 288,498 108,263 180,235 166.5 

รวมหนีส้ิน และส่วนของผู้ถอืหุ้น 569,490 159,586 409,904 256.9 

 
สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 569,490 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 จ านวน 409,904 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 256.9 สาเหตุหลักจากการรับโอนกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก และ
เน่ืองจากรายการปรบัปรุงงบการเงินของปีก่อนส าหรบัเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเคยบนัทึกในงบการเงินของ CPALL 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับการรวมธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Under Common 
Control) 

หนีสิ้นรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 280,992 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 จ านวน 229,669 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 447.5 สาเหตหุลกัจากการรบัโอนกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก โดยมีเงิน



 

หนา้ 10 จาก 10 

 

กูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (รวมท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) และจากหนีส้ินตามสญัญาเช่าของกลุ่มธุรกิจคา้
ปลีก  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 288,498 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 จ านวน 180,235 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 166.5 สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของทนุและส่วนเกินมลูคา่หุน้ 
จากการออกหุน้เพ่ือการรบัโอนกิจการและเสนอขายหุน้ทั่วไป   

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8285 โทรสาร 02 067 9044 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจคา้สง่แม็คโคร  

สายงาน Group Shared Service 


