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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองอ่ืน  
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทั สยามแมค็โคร 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตาม
รายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทั สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 

(นางปิยธิดา ตั้งเด่นชยั) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 11766 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2564 

 



บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7,442,128          10,483,774        6,165,124          8,793,810          

เงินลงทนุชัว่คราว - 34,569 - - 
ลูกหน้ีการคา้  3, 4 821,526             944,795 314,988             336,985             
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3 769,723             482,726 363,800             189,952             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 - - 58,432               33,776               
สินคา้คงเหลือ  3 13,883,785        14,477,506        12,254,453        13,251,096        
ส่วนลดรับคา้งรับ 737,838             1,188,115          710,906             1,181,449          
รายไดค้า้งรับ 533,819             631,693             532,734             602,392             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 11,435               7,854                 3,092                 - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 24,200,254        28,251,032        20,403,529        24,389,460        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 - - 8,279,030          8,104,030          
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,800               13,266               - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 6 30,205,080        30,564,325        28,486,182        28,756,811        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 10,722,040        10,204,159        9,042,966          8,591,920          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 112,498             112,498             112,498             112,498             
ค่าความนิยม 2,190,599          2,190,599          - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจาก
   ค่าความนิยม 3, 8 2,115,253          2,200,651          1,347,698          1,427,119          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 503,230             453,031             475,165             426,722             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 66,223               44,594               35,557               15,186               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 45,930,723        45,783,123        47,779,096        47,434,286        

รวมสินทรัพย์ 70,130,977        74,034,155        68,182,625        71,823,746        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 633,019             1,050,248          - 299,779 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 22,549,957        25,804,464        21,602,800        24,886,085 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,998,068          2,169,530          2,061,647          2,214,892 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการอ่ืน 1,659,913          1,672,315          1,569,752          1,574,472 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 338,545             303,977             329,343             290,952             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน - 6,007 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 615,560             927,352 607,520             919,055             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,312,148          2,837,756          2,080,294          2,631,507          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 2,001,308          5,001,209          2,000,000          5,000,000          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 3 583,340             495,481             554,746             481,006             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 247,373             286,391             229,029             278,259             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 32,939,231        40,554,730        31,035,131        38,576,007        

หนี้สินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 5,001,572          2,001,620          5,000,000          2,000,000          
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,617                 4,317                 3,617                 4,317                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3 8,160,833          7,621,594          6,243,111          5,829,190          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 1,056,364          1,032,367          1,012,612          993,662             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 80,239               80,331               - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 32,350               28,678               32,179               28,564               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 14,334,975        10,768,907        12,291,519        8,855,733          
รวมหนีสิ้น 47,274,206        51,323,637        43,326,650        47,431,740        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2564 2563 2564 2563
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 
 ทนุจดทะเบียน

   (หุ้นสามัญจ านวน 4,800 ล้านหุ้น
      มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น) 2,400,000          2,400,000          2,400,000          2,400,000          
 ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 

   (หุ้นสามัญจ านวน 4,800 ล้านหุ้น
      มูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น) 2,400,000          2,400,000          2,400,000          2,400,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,290,152          3,290,152          3,290,152          3,290,152          
ส่วนขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
   ความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย (19,980)             (19,980)             - - 
ก าไรสะสม
 จดัสรรแลว้
 ทนุส ารองตามกฎหมาย 240,000             240,000             240,000             240,000             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16,652,181        16,511,320        18,925,823        18,461,854        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (188,165)           (182,349)           - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 22,374,188        22,239,143        24,855,975        24,392,006        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 482,583             471,375             - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,856,771        22,710,518        24,855,975        24,392,006        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 70,130,977        74,034,155        68,182,625        71,823,746        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 3
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9 53,812,749      50,290,175    51,220,463      47,958,116      
รายไดจ้ากการให้บริการ 9 909,970           788,697         902,898           795,329           
รายไดอ่ื้น 232,690           151,335         204,791           118,042           
รวมรายได้ 54,955,409      51,230,207    52,328,152      48,871,487      

ค่าใช้จ่าย 3
ตน้ทนุขายสินคา้ 48,644,306      45,450,521    46,445,472      43,406,324      
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 3,283,858        3,031,492      3,040,201        2,808,523        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,276,626        1,119,849      946,434           763,217           
รวมค่าใช้จ่าย 53,204,790      49,601,862    50,432,107      46,978,064      

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,750,619        1,628,345      1,896,045        1,893,423        

ตน้ทนุทางการเงิน 142,463           172,870         99,894             129,454           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,608,156        1,455,475      1,796,151        1,763,969        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 331,067           296,759         329,064           303,501           
ก าไรส าหรับงวด 1,277,089        1,158,716      1,467,087        1,460,468        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,287,117        1,179,579      1,467,087        1,460,468        
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (10,028)            (20,863)          - - 
ก าไรส าหรับงวด 1,277,089        1,158,716      1,467,087        1,460,468        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของ
 ผู้ถือหุ้นของบริษทั (บาท) 0.27 0.25 0.31 0.30 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับงวด 1,277,089        1,158,716      1,467,087        1,460,468        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจาก

   การแปลงค่างบการเงิน (54,964)            (177,426)        -                      -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (54,964)            (177,426)        -                      -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,222,125        981,290         1,467,087        1,460,468        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,223,186        1,037,668      1,467,087        1,460,468        

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

      ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,061)              (56,378)          -                      -                       

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,222,125        981,290         1,467,087        1,460,468        

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 3
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9 108,681,004    105,449,526  103,508,932    100,627,974    
รายไดจ้ากการให้บริการ 9 1,920,002        1,777,481      1,904,876        1,791,409        
รายไดอ่ื้น 451,799           310,727         395,106           259,179           
รวมรายได้ 111,052,805    107,537,734  105,808,914    102,678,562    

ค่าใช้จ่าย 3
ตน้ทนุขายสินคา้ 97,978,087      95,062,569    93,609,181      90,919,558      
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 6,470,668        6,194,474      6,002,018        5,747,090        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,532,253        2,369,605      1,871,401        1,688,601        
รวมค่าใช้จ่าย 106,981,008    103,626,648  101,482,600    98,355,249      

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,071,797        3,911,086      4,326,314        4,323,313        

ตน้ทนุทางการเงิน 271,755           319,544         197,767           231,134           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,800,042        3,591,542      4,128,547        4,092,179        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 792,284           760,378         784,578           764,225           
ก าไรส าหรับงวด 3,007,758        2,831,164      3,343,969        3,327,954        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 3,020,861        2,860,439      3,343,969        3,327,954        
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (13,103)            (29,275)          - - 
ก าไรส าหรับงวด 3,007,758        2,831,164      3,343,969        3,327,954        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของ
 ผู้ถือหุ้นของบริษทั (บาท) 0.63 0.60 0.70 0.69 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับงวด 3,007,758        2,831,164      3,343,969        3,327,954        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจาก

   การแปลงค่างบการเงิน 18,495             78,630           -                      -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 18,495             78,630           -                      -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 3,026,253        2,909,794      3,343,969        3,327,954        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 3,015,045        2,933,187      3,343,969        3,327,954        

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย

      ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,208             (23,393)          -                      -                       

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 3,026,253        2,909,794      3,343,969        3,327,954        

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนขาดทนุ ผลต่างอตัรา
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการเปล่ียนแปลง ทนุส ารอง แลกเปล่ียน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ มลูคา่ สดัส่วนความเป็น ตาม ยงัไมไ่ด้ จากการแปลงคา่ ผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เจา้ของในบริษทัยอ่ย กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,400,000   3,290,152   (19,980)                   240,000      16,511,320 (182,349)              22,239,143 471,375      22,710,518 
รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 11 -                  -                  -                              -                  (2,880,000)  -                           (2,880,000)  -                  (2,880,000)  
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                              -                  (2,880,000)  -                           (2,880,000)  -                  (2,880,000)  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
   ก  าไรหรือขาดทนุ -                  -                  -                              -                  3,020,861   -                           3,020,861   (13,103)       3,007,758   
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                              -                  -                  (5,816)                  (5,816)         24,311        18,495        
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                  -                              -                  3,020,861   (5,816)                  3,015,045   11,208        3,026,253   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564 2,400,000   3,290,152   (19,980)                   240,000      16,652,181 (188,165)              22,374,188 482,583      22,856,771 

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างอตัรา
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนส ารอง แลกเปล่ียน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ มูลค่า ตาม ยงัไม่ได้ จากการแปลงค่า ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,400,000   3,290,152   240,000      14,599,852 (256,856)               20,273,148 504,788      20,777,936 
รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผล 11 -                  -                  -                  (2,688,000)  -                            (2,688,000)  -                  (2,688,000)  
   รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                  -                  (2,688,000)  -                            (2,688,000)  -                  (2,688,000)  
   การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
   การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  -                            -                  5,223          5,223          
   รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                  -                  -                  -                  -                            -                  5,223          5,223          
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  (2,688,000)  -                            (2,688,000)  5,223          (2,682,777)  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
   ก  าไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  2,860,439   -                            2,860,439   (29,275)       2,831,164   
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  72,748                  72,748        5,882          78,630        
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                  -                  2,860,439   72,748                  2,933,187   (23,393)       2,909,794   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 2,400,000   3,290,152   240,000      14,772,291 (184,108)               20,518,335 486,618      21,004,953 

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 2,400,000            3,290,152            240,000               18,461,854          24,392,006          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 11 -                          -                          -                          (2,880,000)          (2,880,000)          

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          (2,880,000)          (2,880,000)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไร -                          -                          -                          3,343,969            3,343,969            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                          -                          -                          3,343,969            3,343,969            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 2,400,000            3,290,152            240,000               18,925,823          24,855,975          

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 2,400,000            3,290,152            240,000               15,774,815          21,704,967          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผล 11 -                          -                          -                          (2,688,000)          (2,688,000)          

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                          (2,688,000)          (2,688,000)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

   ก  าไร -                          -                          -                          3,327,954            3,327,954            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                          -                          -                          3,327,954            3,327,954            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2563 2,400,000            3,290,152            240,000               16,414,769          22,344,921          

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)           

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 3,007,758      2,831,164      3,343,969      3,327,954      
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,098,168      1,129,080      996,761         1,035,318      
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 475,893         466,861         418,769         406,039         
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
   นอกจากค่าความนิยม 8 208,635         174,193         178,260         148,408         
ดอกเบ้ียรับ (15,137)          (18,322)          (11,000)          (12,962)          
ตน้ทนุทางการเงิน 271,755         319,544         197,767         231,134         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 792,284         760,378         784,578         764,225         
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,421)            19,390           (1,066)            19,447           
ผลขาดทนุจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 44,977           71,902           63,460           50,915           
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า
   (กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า) 11,821           30,413           2,394             (496)               
ขาดทนุจากการขายและตดัจ าหน่าย
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,898             6,942             2,406             6,011             
(ก าไร) ขาดทนุจากการตดัจ าหน่าย
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าสุทธิจาก
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (52)                 2,403             (4)                   1,471             
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 55,141           44,939           49,252           44,106           
อ่ืนๆ (1,671)            2,354             (1,671)            2,354             

5,950,049      5,841,241      6,023,875      6,023,924      

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

2564 2563 2564 2563

   หนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 140,944         402,250         20,380           (38,875)          
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (206,370)        (119,026)        (105,515)        (74,669)          
สินคา้คงเหลือ 524,067         2,450,478      870,944         2,461,838      
ส่วนลดรับคา้งรับ 450,661         487,575         470,544         494,448         
รายไดค้า้งรับ 97,539           118,691         69,644           112,173         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (12)                 2,767             -                     -                     
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,711)            1,721             -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (19,997)          (2,051)            (20,371)          1,945             
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน (3,268,365)     (3,898,028)     (3,292,696)     (3,633,906)     
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (172,263)        (202,197)        (153,245)        (223,058)        
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการอ่ืน 42,390           (33,621)          55,701           (59,640)          
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,591           131,293         43,367           131,709         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (524,015)        (372,199)        (542,685)        (349,088)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (32,737)          25,830           (42,907)          15,670           
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (700)               (700)               (700)               (700)               
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน (32,031)          (6,126)            (30,301)          (5,265)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,671             1,178             3,616             1,121             
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 2,988,711      4,829,076      3,369,651      4,857,627      
ดอกเบ้ียรับ 15,842           20,968           11,013           12,870           
ดอกเบ้ียจ่าย (100,675)        (103,231)        (95,681)          (95,722)          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,154,221)     (958,750)        (1,144,555)     (957,982)        
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,749,657      3,788,063      2,140,428      3,816,793      

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดรับจากเงินลงทนุชัว่คราว 35,482           1,597             -                     -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (822,259)        (1,131,897)     (792,867)        (740,381)        
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,582             6,135             5,627             5,903             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (118,610)        (62,317)          (118,610)        (62,317)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
   นอกจากค่าความนิยม (125,608)        (120,397)        (112,406)        (69,200)          
เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้น
   แก่บริษทัยอ่ย 3 -                     -                     (21,924)          (30,890)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -                     -                     (175,000)        (565,000)        
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,024,413)     (1,306,879)     (1,215,180)     (1,461,885)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (456,885)        (458,084)        (373,934)        (408,850)        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (430,890)        5,532,601      (300,000)        5,800,000      
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะยาว
   จากสถาบนัการเงิน 3,000,640      -                     3,000,000      -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว
   จากสถาบนัการเงิน (3,000,735)     (1,215)            (3,000,000)     -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากกิจการอ่ืน (6,161)            -                     -                     -                     
เงินสดรับจากการกูย้มืเงินระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     150,000         
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (310,000)        
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 11 (2,880,000)     (2,688,000)     (2,880,000)     (2,688,000)     
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     5,223             -                     -                     
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจาก
   กจิกรรมจัดหาเงิน (3,774,031)     2,390,525      (3,553,934)     2,543,150      

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)           

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง)
    เพ่ิมข้ึนสุทธิก่อนผลต่างอตัราแลกเปล่ียน

   จากการแปลงค่างบการเงิน (3,048,787)     4,871,709      (2,628,686)     4,898,058      
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงิน 7,141             (13,496)          -                     -                     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ลดลง)
   เพิ่มขึน้สุทธิ (3,041,646)     4,858,213      (2,628,686)     4,898,058      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,483,774    4,800,158      8,793,810      3,596,292      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
   ณ วนัที่ 30 มถุินายน 7,442,128      9,658,371      6,165,124      8,494,350      

ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมา
   ในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 6 771,494         1,073,149      739,323         684,499         
บวก - การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ี 50,765           58,748           53,544           55,882           
จ่ายช าระเป็นเงินสด 822,259         1,131,897      792,867         740,381         

รายละเอียดสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไดม้า
   ในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 7 915,085         565,436         869,850         551,394         
หัก - หน้ีสินตามสญัญาเช่า (796,475)        (503,119)        (751,240)        (489,077)        
จ่ายช าระเป็นเงินสด 118,610         62,317           118,610         62,317           

รายละเอียดสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจาก
   ค่าความนิยมท่ีซ้ือมาในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 8 113,748         105,631         100,552         69,015           
บวก - การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ี 11,860           14,766           11,854           185                
จ่ายช าระเป็นเงินสด 125,608         120,397         112,406         69,200           

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  18 

หมายเหตุ  สารบญั 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4  ลูกหน้ีการคา้ 
5  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
8  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 
9  การจ าแนกรายไดแ้ละส่วนงานด าเนินงาน 
10  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
11  เงินปันผล 
12  เคร่ืองมือทางการเงิน 
13  ภาระผกูพนัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
   
 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

  19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” ด าเนินธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง
ภายใตช่ื้อ “แมค็โคร” โดยมีสาขาทัว่ประเทศไทย และจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกบตัร
แม็คโครซ่ึงเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมทั้ งร้านค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนกลุ่ม 
ผูป้ระกอบอาชีพอิสระและสถาบนัต่างๆ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสาขาแมค็โครท่ีเปิดใหบ้ริการจ านวน 131 สาขา (31 ธันวาคม 2563: 130 สาขา) และ 
ร้านจ าหน่ายอาหารแช่แขง็ 7 สาขา (31 ธันวาคม 2563: 7 สาขา) 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี  และจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ใน
งบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มี 
ผลบงัคบัใช้มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงิน  



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 5 ส าหรับ 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและนโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
นอกจากน้ีกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีความสมัพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและกลุ่มบริษทัมีรายการระหวา่งกนัท่ี
มีนยัส าคญัในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่กจิการ 

จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วมทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 

บริษัทใหญ่        
   รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2  -  2  - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 2  2  2  2 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ        
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44  42  42  40 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย 19  27  20  28  0  29  1  
 รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  39  47 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น -  -  5  16 
 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  132  56 
        
บริษัทอื่นที่เกีย่วข้องกนั         
 รายไดจ้ากการขายสินคา้ 169  95  139  79 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 33  36  32  35 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ        
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 152  149  148  144 
 ซ้ือสินคา้และบริการ 4,110  3,592  4,079  3,563 
   ซ้ืออุปกรณ์ 1  92  1  92 
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจาก        
      ค่าความนิยม 3  9  -  2 
   ดอกเบ้ียจ่าย 2  1  2  1 
        
ผู้บริหารส าคญั        
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
      ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 90  61  90  61 
      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 2  2  2  2 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 92  63  92  63 

 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 

บริษัทใหญ่        
   รายไดจ้ากการขายสินคา้ 7  1  7  1 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 3  3  3  3 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ        
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 90  87  87  84 
        
บริษทัย่อย        
 รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  88  132 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น -  -  11  33 
 ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  246  116 
        
บริษัทอื่นที่เกีย่วข้องกนั         
 รายไดจ้ากการขายสินคา้ 305  207  256  175 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 66  76  64  74 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ        
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 288  244  281  236 
 ซ้ือสินคา้และบริการ 8,166  7,494  8,119  7,434 
   ซ้ืออุปกรณ์ 2  96  2  96 
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจาก        
      ค่าความนิยม 4  11  1  3 
   ดอกเบ้ียจ่าย 4  2  4  2 
        
ผู้บริหารส าคญั        
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         
      ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 142  113  142  113 
      เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 4  4  4  4 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 146  117  146  117 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า     
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ่ 1  1  1  1 
บริษทัยอ่ย -  -  13  45 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83  64  69  57 
รวม 84  65  83  103 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 
สุทธิ 84  65  83  103 

 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  49  57 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33  8  31  6 
รวม 33  8  80  63 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 
สุทธิ 33  8  80  63 

 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 
  งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  34 
เพิ่มข้ึน  22 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  2 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564  58 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นจ านวนเงิน 1.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ
หรือเทียบเท่าประมาณ 58 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีบริษทักูจ้ากสถาบนั
การเงินบวกดว้ยภาษีท่ีเก่ียวขอ้งและค่าจดัการ มีก าหนดช าระคืนดอกเบ้ียและเงินตน้เม่ือทวงถาม 
 
เจ้าหน้ีการค้า    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  78  52 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,998  2,170  1,984  2,163 
รวม 1,998  2,170  2,062  2,215 

 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
บริษทัใหญ่ 92  97  88  86 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 247  207  241  205 
รวม 339  304  329  291 
        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 262  261  262  260 
รวม 262  261  262  260 
 

ภาระผกูพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 (ล้านบาท) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  1 
รวม 1  1 
 

สัญญาส าคญัที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสญัญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนใหม่ดงัน้ี 
 

บริษทัมีสัญญาบริการฉบบัหน่ึงกบับริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ภายใต้
เง่ือนไขของสัญญา บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตกลงให้บริการศูนยร์ะบบคอมพิวเตอร์หลกัและศูนยส์ ารองขอ้มูลฉุกเฉิน 
แก่บริษทั ในการน้ี บริษทัตกลงจะจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีก าหนด
ระยะเวลา 1 ปี โดยมีระยะเวลาส้ินสุดในเดือนเมษายน 2565 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการอ่ืน  

ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

   (หมายเหต ุ3)   
 (ล้านบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 492  65  557 
เกินก าหนดช าระ      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 241  18  259 
   3 - 6 เดือน 21  1  22 
   6 - 12 เดือน 12  -  12 
   มากกวา่ 12 เดือน 44  -  44 
รวม 810  84  894 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (72)  -  (72) 
สุทธิ 738  84  822 

 

 งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการอ่ืน  

ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

   (หมายเหต ุ3)   
 (ล้านบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 632  48  680 
เกินก าหนดช าระ      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 253  15  268 
   3 - 6 เดือน 4  1  5 
   6 - 12 เดือน 35  1  36 
   มากกวา่ 12 เดือน 22  -  22 
รวม 946  65  1,011 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (66)  -  (66) 
สุทธิ 880  65  945 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการอ่ืน  

ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

   (หมายเหต ุ3)   
 (ล้านบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 176  66  242 
เกินก าหนดช าระ      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 54  16  70 
   3 - 6 เดือน 9  1  10 
   มากกวา่ 12 เดือน 1  -  1 
รวม 240  83  323 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (8)  -  (8) 
สุทธิ 232  83  315 

      

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการอ่ืน  

ลูกหน้ีการคา้ 
กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  
มูลค่ารวม 
ตามบญัชี 

   (หมายเหตุ 3)   
 (ล้านบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 164  72  236 
เกินก าหนดช าระ      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 75  29  104 
   3 - 6 เดือน -  1  1 
   6 - 12 เดือน 2  1  3 
รวม 241  103  344 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (7)  -  (7) 
สุทธิ 234  103  337 

 

 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศ   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ท่ีด าเนิน สดัส่วน      เงินปันผลรับส าหรับงวด 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2564 2563  2564 2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อยทางตรงในประเทศ               
บริษทั สยามฟูด กิจการน าเขา้และจ าหน่ายอาหาร ไทย 99.99 99.99  3,183 3,183  3,408  3,408  -  - 
   เซอร์วิส จ ากดั   จากต่างประเทศและในประเทศ               
    และใหบ้ริการดา้นค่าระวางและ               
    จดัส่งสินคา้ ค่าเช่าและ               
      ค่าเกบ็รักษาสินคา้               
                บริษทั แมค็โคร กิจการใหบ้ริการดา้นเทคนิคและ ไทย 99.99 99.99  4,707 4,532  4,707  4,532  -  - 
   อาร์โอเอช จ ากดั    การใหบ้ริการสนบัสนุนแก่               
    วิสาหกิจในเครือ               
                บริษทั โปรมาร์ท  กิจการจ าหน่ายสินคา้อุปโภค ไทย 99.99 99.99  3 3  3  3  -  - 
   จ ากดั                

รวม         8,118  7,943  -  - 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ประเทศ   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ท่ีด าเนิน สดัส่วน      เงินปันผลรับส าหรับงวด 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2564 2563  2564 2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อยทางตรงในต่างประเทศ               
Indoguna Vina Food  ประกอบธุรกิจทางการคา้และ เวียดนาม 100 100  5 5  161  161  -  - 
   Service Company    จดัจ าหน่าย รวมทั้งธุรกิจ               
   Limited     การน าเขา้และส่งออก               
    ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร               
รวม         161  161  -  - 

รวมทั้งส้ิน         8,279  8,104  -  - 

 
การเพ่ิมเงินลงทุนในระหว่างงวด 
 
ในเดือนมีนาคม 2564 บริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จ ากดั (“MROH”)) มีการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงิน 175 ลา้นบาท การช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2564 รวมจ านวนค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,707 ลา้นบาท  

 
 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีด าเนินธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   30 มิถุนายน

มิถุนายน 
31 ธนัวาคม 

   2564 2563 
  

 
 
 

 (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ 
 

 
 

   
ARO Commercial Company Limited ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 99.99 99.99 

ARO Company Limited ใหบ้ริการดา้นการตลาดและท่ีปรึกษา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 99.99 99.99 
CP Wholesale India Private Limited ด าเนินธุรกิจคา้ส่งและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อินเดีย 99.99 99.99 
Guangzhou Huadu Makro Food  ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 99.99 99.99 

   Supermarket Company Limited     
Indoguna (Cambodia) Company Limited ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑด์า้นอาหาร กมัพชูา 99.99 99.99 
Indoguna (Singapore) Pte Ltd ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายรวมทั้ง สิงคโปร์ 80 80 
    ธุรกิจน าเขา้และส่งออกผลิตภณัฑด์า้นอาหาร    
Indoguna Dubai L.L.C* ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑด์า้นอาหาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 80 80 
Indoguna Lordly Company Limited ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายรวมทั้ง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 80 80 
    ธุรกิจน าเขา้และส่งออกผลิตภณัฑด์า้นอาหาร    
Just Meat Company Limited ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑด์า้นอาหาร เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 80 80 
Makro (Cambodia) Company Limited ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

 
กมัพชูา 70 70 

     
* ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัเท่ากบัร้อยละ 80 เม่ือรวมกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นตวัแทน    



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเพ่ิมเงินลงทุนในระหว่างงวด 
 

ก) เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (CP Wholesale India Private Limited (“CPWI”)) ไดอ้นุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
จ านวนเงิน 40 ลา้นรูปีอินเดีย (เพิ่มจาก 675 ลา้นรูปีอินเดีย เป็น 715 ลา้นรูปีอินเดีย) และมีการเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติม มูลค่าหุน้ละ 70 รูปีอินเดีย (ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 รูปีอินเดีย และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้หุน้ละ 60 รูปีอินเดีย) คิดเป็นจ านวนเงินรวม 150 ลา้นรูปีอินเดีย การด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว
แลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2564 
 

และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีการเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติม มูลค่าหุ้นละ 70 รูปีอินเดีย (ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ10 รูปีอินเดีย และมีส่วนเกินมูลค่า
หุน้หุน้ละ 60 รูปีอินเดีย) คิดเป็นจ านวนเงินรวม 150 ลา้นรูปีอินเดีย การช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 รวมจ านวนค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 714 ลา้นรูปีอินเดีย โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้เป็นจ านวนเงิน 3,686 ลา้นรูปีอินเดีย 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ีด าเนินธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
   30 มิถุนายน

Newมิถุนายน 
31 ธนัวาคม 

   2564 2563 
  

 
 
 

 (ร้อยละ) 
บริษทัย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ (ต่อ) 
 

 
 

   
Makro (Guangzhou) Food Company ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งและกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 99.99 99.99 

   Limited     
MAXZI THE GOOD FOOD  ด าเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ 

 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 80 80 

   RESTAURANT & CAFE L.L.C*     
     

 * ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัเท่ากบัร้อยละ 80 เม่ือรวมกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นตวัแทน 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยในต่างประเทศ (Makro (Guangzhou) 
Food Company Limited (“MGZ”)) ไดอ้นุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นหยวน (เพิ่มจาก 111 
ลา้นหยวน เป็น 115 ลา้นหยวน) การด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวไดแ้ลว้
เสร็จในเดือนมีนาคม 2564 

 
 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของ MGZ ไดอ้นุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น

จ านวนเงิน 5 ลา้นหยวน (เพิ่มจาก 115 ลา้นหยวน เป็น 120 ลา้นหยวน) การด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและ
การช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 

 
6 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
  งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  30,564  31,058 
เพิ่มข้ึน  771  1,073 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย  (10)  (13) 
ค่าเส่ือมราคา  (1,098)  (1,129) 
(เพิ่มค่าเผือ่) กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     
   อาคารและอุปกรณ์  (5)  3 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  (17)  50 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด  30,205  31,042 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    30,564 
 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  28,757  29,502 
เพิ่มข้ึน  739  684 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย  (8)  (12) 
ค่าเส่ือมราคา  (997)  (1,035) 
(เพิ่มค่าเผือ่) กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     
   อาคารและอุปกรณ์  (5)  3 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด  28,486  29,142 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    28,757 

 
7 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

  งบการเงินรวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  10,204  10,193 
เพิ่มข้ึน  915  565 
ตดัจ าหน่าย  (1)  (2) 
ค่าเส่ือมราคา  (476)  (467) 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  80  12 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด  10,722  10,301 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    10,204 

 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  8,592  8,485 
เพิ่มข้ึน  870  551 
ตดัจ าหน่าย  -  (1) 
ค่าเส่ือมราคา  (419)  (406) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด  9,043  8,629 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    8,592 

 
8 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม 

 

  งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  2,201  2,277 
เพิ่มข้ึน  114  106 
ค่าตดัจ าหน่าย  (209)  (174) 
เพิ่มค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม  (2)  - 
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  11  - 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด  2,115  2,209 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม    2,201 

 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,427  1,527 
เพิ่มข้ึน 101  69 
ค่าตดัจ าหน่าย (178)  (148) 
เพิ่มค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า    
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม (2)  - 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด 1,348  1,448 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม   1,427 
 

9 การจ าแนกรายได้และส่วนงานด าเนินงาน 
 

รายได้ 
 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้การขายสินค้าจากธุรกิจค้าส่งแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง 
และธุรกิจบริการดา้นอาหาร และรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดงักล่าว 
 

ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กจดัท าจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทัและถูกสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานคือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
เพื่อการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 
 

ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดพ้ิจารณาแลว้วา่ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

ส่วนงานท่ี  1 :    ธุรกิจคา้ส่งแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง  
ส่วนงานท่ี  2 :    ธุรกิจบริการดา้นอาหาร 
ส่วนงานท่ี  3 :    ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 96 ในประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศ หรือสินทรัพยใ์น
ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 

 

ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้ใช้ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานแต่ละเดือน 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจ าแนกรายได้ จงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมระหว่างกาลส าหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 ธุรกิจคา้ส่ง             
 แบบช าระเงินสด  ธุรกิจบริการ         
 และบริการตนเอง  ดา้นอาหาร  ธุรกิจอ่ืนๆ  รวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน                2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ประเภทของรายได้                
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 52,712  49,627  1,101  664  -  -  53,813  50,291 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 910  788  -  -  -  -  910  788 
รายไดจ้ากภายนอก 53,622  50,415  1,101  664  -  -  54,723  51,079 
รายได้รวม 53,840  50,537  1,116  693  -  -  54,956  51,230 
                
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 52,712  49,627  1,101  664  -  -  53,813  50,291 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 910  788  -  -  -  -  910  788 
รวม 53,622  50,415  1,101  664  -  -  54,723  51,079 
                
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,744  1,624  (136)  (168)  -  (1)  1,608  1,455 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (330)  (303)  (1)  7  -  -  (331)  (296) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 1,414  1,321  (137)  (161)  -  (1)  1,277  1,159 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 ธุรกิจคา้ส่ง             
 แบบช าระเงินสด  ธุรกิจบริการ         
 และบริการตนเอง  ดา้นอาหาร  ธุรกิจอ่ืนๆ  รวม 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน                2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ประเภทของรายได้                
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 106,413  103,614  2,268  1,836  -  -  108,681  105,450 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,920  1,776  -  1  -  -  1,920  1,777 
รายไดจ้ากภายนอก 108,333  105,390  2,268  1,837  -  -  110,601  107,227 
รายได้รวม 108,751  105,665  2,302  1,873  -  -  111,053  107,538 
                
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 106,413  103,614 

1,776 
 2,268  1,836  -  -  108,681  105,450 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,920  1,776  -  1  -  -  1,920  1,777 
รวม 108,333  105,390  2,268  1,837  -  -  110,601  107,227 
                
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,024  3,805  (224)  (213)  -  (1)  3,800  3,591 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (785)  (764)  (7)  4  -  -  (792)  (760) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 3,239  3,041  (231)  (209)  -  (1)  3,008  2,831 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ธุรกิจคา้ส่ง 
 แบบช าระเงินสด 
 และบริการตนเอง 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ประเภทของรายได้    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 51,220  47,958 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 903  795 
รายไดจ้ากภายนอก 52,123  48,753 

รายได้รวม 52,328  48,871 

    
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 51,220  47,958 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 903  795 
รวม 52,123  48,753 

    
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  1,796  1,764 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (329)  (303) 
ก าไรส าหรับงวด 1,467  1,461 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ธุรกิจคา้ส่ง 
 แบบช าระเงินสด 
 และบริการตนเอง 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ประเภทของรายได้    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 103,509  100,628 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,905  1,791 
รายไดจ้ากภายนอก 105,414  102,419 

รายได้รวม 105,809  102,679 

    
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 103,509  100,628 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,905  1,791 
รวม 105,414  102,419 

    
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  4,129  4,092 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (785)  (764) 
ก าไรส าหรับงวด 3,344  3,328 

 
 



บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดสินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงานในงบการเงินรวมระหวา่งกาล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 ธุรกิจคา้ส่ง             
 แบบช าระเงินสด  ธุรกิจบริการ         
 และบริการตนเอง  ดา้นอาหาร  ธุรกิจอ่ืนๆ  รวม 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 29,952  30,307  253  257  -  -  30,205  30,564 
ค่าความนิยม -  -  2,191  2,191  -  -  2,191  2,191 
สินทรัพยอ่ื์น 34,550  38,124  3,160  3,132  25  23  37,735  41,279 
รวมสินทรัพย์ส่วนงาน 64,502  68,431  5,604  5,580  25  23  70,131  74,034 

 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

การรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปี 
ถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัก าไรก่อนภาษีเงินไดข้องงวดระหวา่งกาล 

 
11 เงินปันผล 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
(บาท/หุ้น) 

 จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ปี 2564      
เงินปันผลประจ าปี 21 เมษายน 2564 20 พฤษภาคม 2564 0.60  2,880 
      

ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 3 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563  0.56  2,688 

 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน 

 
เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 
 

รวม 

  
 
 
 
 

ระดบั 1 

  
 
 
 
 

ระดบั 2 

  
 
 
 
 

ระดบั 3 

  
 
 
 
 

รวม 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564           

สินทรัพย์ทางการเงิน            
สญัญาซ้ือขายเงินตรา            
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 3 - 3  -  3  -  3 
            
หน้ีสินทางการเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก            
   สถาบนัการเงิน - (7,003) (7,003)  -  (6,917)  -  (6,917) 
            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563           

หน้ีสินทางการเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก            
   สถาบนัการเงิน - (7,003) (7,003)  -  (7,094)  -  (7,094) 
สญัญาซ้ือขายเงินตรา            
   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) - (5)  -  (5)  -  (5) 

 
 
 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน 

 
เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 
 
 
 
 

รวม 

  
 
 
 
 

ระดบั 1 

  
 
 
 
 

ระดบั 2 

  
 
 
 
 

ระดบั 3 

  
 
 
 
 

รวม 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564            

สินทรัพย์ทางการเงิน            
สญัญาซ้ือขายเงินตรา            
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 3 - 3  -  3  -  3 
            

หน้ีสินทางการเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก            
   สถาบนัการเงิน - (7,000) (7,000)  -  (6,914)  -  (6,914) 
            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563            

หน้ีสินทางการเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจาก            
   สถาบนัการเงิน - (7,000) (7,000)  -  (7,091)  -  (7,091) 
สญัญาซ้ือขายเงินตรา            
   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) - (5)  -  (5)  -  (5) 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
สญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณ
โดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุล
เงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม  
 
ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า 
  หน้ีสินทางการเงินอ่ืน * วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
 
*  หน้ีสินทางการเงินอ่ืนรวมถึงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั 

 
13 ภาระผูกพนัที่มกีบับุคคลหรือกิจการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 
ภาระผกูพนัส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 854  840 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 220  220 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ 400  379 
รวม 1,474  1,439 

 



บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หนังสือค า้ประกนั 
 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 
หนงัสือค ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน     
   (ส่วนใหญ่เป็นการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า    
   และการค ้าประกนัสญัญาเช่าและใหบ้ริการ    
   และการขายสินคา้) 330  303 
รวม 330  303 

 
ภาระผกูพนัอื่นๆ 
 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชส้ าหรับ    
   ซ้ือสินคา้และวสัดุส้ินเปลือง 1  1 
รวม 1  1 

 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการของบริษทัได้มีมติประกาศ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ส าห รับหุ้นสามัญจ านวน 4,800 ล้านหุ้น  เป็นจ านวนเงินรวม 1,920 ล้านบาท 
ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัไดก้ าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปี 2564 

 
 




