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แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏในรายงานฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไม่ไดเ้ป็นการชีน้ าหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนท าการซื้อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีป่รากฏในรายงาน 
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คาดก าไร 2Q65 -QoQ, +YoY 
 
▪ กลุ่ม B2B ที่เป็น Wholesale (MAKRO) คาดยอดขายช่วงเมษายนและพฤษภาคมดีต่อเนื่อง

โดยเฉพาะกลุ่ม Food Service ในพืน้ท่ีท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคใต ้
o คาด SSSG โต 6%-7% ดีขึน้จากการที่มี Activity มากขึน้ (ทัง้ไทยและต่างชาติ) 

และแคมเปญเที่ยวดว้ยกนัช่วงมิถุนายนจะช่วยเพิ่มยอดขาย SSSG  โดยคาดว่า 
Makro Total Wholesales SSSG จะอยู่ที่ 8%-9% (ใกลเ้คียง 1Q22)  

o ยอดขายที่สงูขึน้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ราคาสินคา้ปรบัตวัสงูขึน้ 25% อีกส่วนมา
จากการท่ียอดขายกลุ่ม HORECA ฟ้ืนตวั (ทัง้ food และ non-food) 

o NPM ดีขึน้ YoY เนื่องจาปีที่แลว้ NPM มีฐานที่ต  ่าเพราะมีสดัส่วนการขายสินคา้
ประเภท dry food ที่สงูซึ่งเป็นสินคา้ที่มี margin ค่อนขา้งต ่า 

o ถึงแม ้NPM จะดีขึน้ YoY แต่ดว้ยค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้จากการที่ยงัไม่ไดป้รบัราคา
สินคา้ตามตน้ทนุท่ีสงูขึน้ท าให ้NPM ลดลง QoQ และยงัมีค่าใชจ้่ายอื่นๆจาก (1) 
ค่าใชจ้่ายดา้น utilities ที่เพิ่มขึน้ตามค่าไฟและค่าน า้มนัที่สงูขึน้ (2) ภาษีที่ดินที่
เพิ่มขึน้จากการที่ไม่มีการละเวน้ภาษีแลว้ (3) ค่าใชจ้่ายโครงการ “Maknet” และ 
(4) ค่าใชจ้่ายจากการเปิดหา้งใหม่ 

▪ กลุ่ม B2C ที่เป็น Retail (Lotus’s) คาดยอดขายทรงตวัในเดือนเมษายนส่วน พฤษภาคมและ
มิถนุายน ติดลบเล็กนอ้ย ในขณะท่ีสาขามาเลซียดีขึน้ 

o ภาพโดยรวมของกลุ่ม Retail ติดลบเล็กน้อย คาดSSSG ลดลงจาก 1Q22 
เนื่องจาก GPM ที่ลดลงเนื่องจากค่าใชจ้า่ยดา้น Utilities ที่เพิ่มขึน้รวมถึง CAPEX 
ที่เพิ่มขึน้จากการขยายสาขา 

o Financial Cost คาดลดลงเล็กนอ้ยเพราะมีการจ่ายหนีค้ืนบางส่วน แต่ดว้ยอตัรา
ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตัวซึ่งท าใหเ้สียประโยชนด์า้นอัตรา
แลกเปล่ียน อาจจะท าใหไ้ม่ไดร้บัผลประโยชนเ์ท่าที่ควร 
 

▪ โดยสรุปคาดก าไรของ MAKRO ดรอป QoQ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ทั้งในส่วนของ 
Makro และ Lotus’s แต่ดีขึน้ YoY เนื่องจากฐานท่ีต ่า  

▪ Bloomberg Consensus 44.32 บาท 
▪ Buy/Hold/Sell: 16/4/0     
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


